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BG 1: Betalingsbevelen
Periode: 1797-1925
Omvang: 3.788 nummers, 805 dozen
Toegang beschikbaar

BG 2: Bijloke Foren
Periode: 1797-1847
Omvang: 2 dozen, 38 nummers
Toegang beschikbaar

BG 3: Boomveilingen
Periode: 1871-1925
Omvang: 4 dozen, 4 nummers
Toegang beschikbaar

BG 4: Bosbeheer
Periode: 1818-1924
Omvang: 2 dozen, 123 nummers
Toegang beschikbaar

BG 5: Briefwisseling met de burgemeester van de stad Gent
Periode: 1799-1817
Omvang: 1 doos, 23 nummers
Toegang beschikbaar

BG 6: Briefwisseling Franse periode
Periode: 1797-1815
Omvang: 3 dozen, 24 nummers
Toegang beschikbaar

BG 7: Buurtwegenis
Periode: 1876-1916
Omvang: 2 dozen, 124 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

BG1

BG2

BG3

BG4

BG5

BG6

BG7



BG 8: Diverse stukken
Periode: 1797-1925
Omvang: 2 dozen, 70 nummers
Toegang beschikbaar

BG 9 – Gedoogzaamheden 
Periode: 1845-1926
Omvang: 1 doos, 26 nummers
Toegang beschikbaar

BG 10 – Alexianen en Laurentius Godshuis en kleine Godshuizen
Periode: 1804-1914
Omvang: 1 doos, 9 nummers
Toegang beschikbaar

BG 11: Begijnhoven
Periode: 1762-1891
Omvang: 6 dozen, 105 nummers
Toegang beschikbaar

BG 12: Hospitaal De Bijloke
Periode: 1702-1925
Omvang: 28 dozen, 2.046 nummers
Toegang beschikbaar

BG 13: Bijloke Meersen
Periode: 1888-1925
Omvang: 3 dozen, 113 nummers
Toegang beschikbaar

BG 14: Gevonden en verlaten kinderen
Periode: 1797-1920
Omvang: 15 dozen, 286 nummers
Toegang beschikbaar
Dit bestand bevat stukken betreffende de gevonden en verlaten kinderen. Het meest tot de verbeel-
ding sprekende deel van het bestand zijn de knipsels van de kledij waarin de vondelingen in de rolle 
werden aangetroffen. Verder vindt men er ook uittreksels uit het geboorteregister, staten van de 
onderhoudskosten en diverse dossiers betreffende de vondelingenproblematiek in de 19de eeuw.

Ga naar

BG8

BG9

BG10

BG11

BG12

BG13

BG14



BG 15: Register van de verlaten kinderen
Periode 1797-1923
Omvang: 18 dozen, 25 delen
Toegang beschikbaar

BG 16: Vondelingenregisters
Periode: 1791-1861
Omvang: 31 dozen, 33 delen
Toegang beschikbaar
Deze registers zijn intussen gedigitaliseerd en kunnen geraadpleegd worden op de website van 
de archief: www.ocmwgent.be/archief

BG 17: Bestede Kinderen
Periode: 1776-1943
Omvang: 12 dozen, 26 delen
Toegang beschikbaar

BG 18: Registers gevonden en verlaten kinderen
Periode: 1849-1925
Omvang: 1 doos, 2 delen, 4 nummers
Toegang beschikbaar

BG 19: Guislaingesticht
Periode: 1810-1925
Omvang: 8 dozen, 183 nummers
Toegang beschikbaar

BG 20: Jongensweeshuis
Periode: 1630-1925
Omvang: 10 dozen, 115 nummers
Toegang beschikbaar

BG 21: Registers Jongens- en Meisjesweeshuis
Periode: 1828-1926
Omvang: 1 doos, 2 registers
Geen toegang beschikbaar

Ga naar

BG15

BG16

BG17

BG18

BG19

BG20

BG21



BG 22: Krankzinnige vrouwen
Periode: 1861-1909
Omvang: 1 doos, 13 nummers
Toegang beschikbaar

BG 23: Hospice des vieillards en Lousbergsgesticht
Periode: 1811-1924
Omvang: 3 dozen, 25 nummers
Toegang beschikbaar

BG 24: Hospice Materniteit
Periode: 1852-1866
Omvang: 2 dozen, 19 nummers
Toegang beschikbaar

BG 25: Meisjesweeshuis
Periode: 1783-1929
Omvang: 14 dozen, 482 nummers
Toegang beschikbaar

BG 26: Poortakker en Saletschool
Periode: 1753-1879
Omvang: 1 doos, 15 nummers
Toegang beschikbaar

BG 27: Sint-Laurentiushospitaal (Wenemaershospitaal) en Hof van Sint-
Antonius
Periode: 1665-1925
Omvang: 3 dozen, 33 nummers
Toegang beschikbaar

BG 28: Godshuizen Sint-Jacobs, Sint-Jan & Pauwel en Sint-Jan-in-d’olie
Periode: 1684-1939
Omvang: 1 doos, 47 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

BG22

BG23

BG24

BG25

BG26

BG27

BG28



BG 29: Sint-Katelijne of Alynshospitaal en Schreyboom of Hebbrechts-
godshuis
Periode: 1478-1910
Omvang: 1 doos, 117 nummers
Toegang beschikbaar

BG 30: Godshuis Van Caeneghem - blindenhuis
Periode: 1842-1912
Omvang: 2 dozen, 13 nummers
Toegang beschikbaar

BG 31: Wollewevers
Periode: 1698-1900
Omvang: 1 doos, 41 nummer
Toegang beschikbaar

BG 32: Huizen
Periode: 1850-1958
Omvang: 5 dozen, 180 nummers
Toegang beschikbaar

BG 33: Inbezitstelling en kadaster
Periode: 1794-1889
Omvang: 2 dozen, 54 nummers
Toegang beschikbaar

BG 34: Jaarverslagen
Periode: 1831-1884
Omvang: 2 dozen, 26 nummers
Toegang beschikbaar

BG 35: Legaten en giften
Periode: 1625-1923
Omvang: 12 dozen, 149 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

BG29

BG30

BG31

BG32

BG33

BG34

BG35



BG 36: Legaat Van Wittenberghe
Periode: 1784-1838
Omvang: 2 dozen, 3 nummers
Toegang beschikbaar

BG 38: Onderstandsdomicilie
Periode: 1914-1921
Omvang: 15 dozen, 1.359 nummers
Toegang beschikbaar

BG 39: Oorlogsschade
Periode: 1914-1918
Omvang: 3 dozen, 125 nummers
Toegang beschikbaar

BG 40: Personeel – Beheerders (wedden)
Periode: 1811-1925
Omvang: 3 dozen, 42 nummers
Toegang beschikbaar

BG 41: Apotheek
Periode: 1809-1913
Omvang: 1 doos, 12 nummers
Toegang beschikbaar

BG 42: Polders
Periode: 1475-1928
Omvang: 19 dozen, 141 nummers
Toegang beschikbaar

BG 43: Bedijking & indijking (Hellegat en Catharinapolder)
Periode: 1823-1927
Omvang: 1 map, 3 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

BG36

BG38

BG39

BG40

BG41

BG42

BG43



BG 44: Processen
Periode: 1794-1920
Omvang: 9 dozen, 113 nummers
Toegang beschikbaar

BG 45: Rapporten
Periode: ?
Omvang: 4 dozen
Geen toegang beschikbaar

BG 46: Mandaten
Periode: 1923-1925
Omvang: 20 dozen
Geen toegang beschikbaar

BG 47: Rekeningen boswachters
Periode: 1914-1925
Omvang: 2 dozen, 18 nummers
Toegang beschikbaar

BG 48: Reprises des Catheux
Periode: 1798-1893
Omvang: 1 doos, 349 nummers
Toegang beschikbaar

BG 49: Verkopingen
Periode: 1820-1926
Omvang: 30 dozen, 567 nummers
Toegang beschikbaar

BG 50: Verpachting landgoederen
Periode: ?
Omvang: 29 dozen
Geen toegang beschikbaar

Ga naar

BG44

BG45

BG46

BG47

BG48

BG49

BG50



BG 51: Verzekeringen
Periode: 1849-1927
Omvang: 1 doos, 85 nummers
Toegang beschikbaar

BG 52: Wateringen
Periode: 1801-1933
Omvang: 1 doos, 23 nummers
Toegang beschikbaar

BG 53: Briefkopieën
Periode: 1806-1835
Omvang: 38 dozen, 5.565 nummers
Toegang beschikbaar

BG 54: Dag- en kasboeken
Periode: 1819-1925
Omvang: 44 dozen, 108 nummers
Toegang beschikbaar

BG 55: Grootboek uitgaven
Periode: 1910-1925
Omvang: 4 dozen, 16 nummers
Toegang beschikbaar

BG 56: Grootboek ontvangsten
Periode: 1911-1925
Omvang: 3 dozen, 15 nummers
Toegang beschikbaar

BG 57: Beraadslagingen
Periode: 1797-1943
Omvang: 37 dozen, 103 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

BG51

BG52

BG53

BG54

BG55

BG56

BG57



BG 58: Rekeningen
Periode: 1796-1925
Omvang: 38 dozen, 138 nummers
Toegang beschikbaar

BG 59: Registers van verschillende instellingen
Periode: 1774-1925
Omvang: 41 dozen, 100 nummers
Toegang beschikbaar

BG 60: Kadastrale leggers
Periode: s.d.
Omvang: 2 dozen, 4 nummers
Toegang beschikbaar

BG 61: Atlassen
Periode: 1681-1775
Omvang: 1 doos, 4 nummers
Toegang beschikbaar

BG 62: Caerte Figuratief
Periode: 1636-1865
Omvang: 3 dozen, 163 nummers 
Toegang beschikbaar

Ga naar

BG58

BG59

BG60

BG61

BG62



NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1797-1798 

Jaar 6
1-50

2 1797-1798 
Jaar 6

51-100

3 1797-1798 
Jaar 6

101-150

4 1797-1798 
Jaar 6

151-200

5 1797-1798 
Jaar 6

201-250 / 212 ontbreekt

6 1797-1798 
Jaar 6

251-300

7 1797-1798 
Jaar 6

301-350

8 1797-1798 
Jaar 6

351-400

9 1797-1798 
Jaar 6

401-450

10 1797-1798 
Jaar 6

451-500 / 2 betalingsbewijzen  met nr 480

11 1797-1798 
Jaar 6

501-550

12 1798-1799 
Jaar 7

551-600

13 1798-1799 
Jaar 7

601-650

14 1798-1799 
Jaar 7

651-700

15 1798-1799 
Jaar 7

701-750

16 1798-1799 
Jaar 7

751-800

17 1798-1799 
Jaar 7

801-850

18 1798-1799 
Jaar 7

851-900

19 1798-1799 
Jaar 7

901-950

20 1798-1799 
Jaar 7

951-995
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21 1798-1799 
Jaar 7

1-50 / Aantreden van Baguet als ontvanger.

22 1798-1799 
Jaar 7

51-100

23 1798-1799 
Jaar 7

101-150

24 1798-1799 
Jaar 7

151-200

25 1798-1799 
Jaar 7

201-250

26 1798-1799 
Jaar 7

251-300

27 1798-1799 
Jaar 7

301-350

28 1799 - 1800 
Jaar 8

351-400

29 1799 - 1800 
Jaar 8

401-450

30 1799 - 1800 
Jaar 8

451-500

31 1799 - 1800 
Jaar 8

501-550

32 1799 - 1800 
Jaar 8

551-600

33 1799 - 1800 
Jaar 8

601-650

34 1799 - 1800 
Jaar 8

651-700

35 1799 - 1800 
Jaar 8

701-750

36 1799 - 1800 
Jaar 8

751-800

37 1799 - 1800 
Jaar 8

801-850

38 1799 - 1800 
Jaar 8

851-900

39 1799 - 1800 
Jaar 8

901-950

40 1799 - 1800 
Jaar 8

951-1000

41 1800 - 1801 
Jaar 9

1001-1050 / 1001-1008 ontbreken / Rekening 
5 compl. VIII - 5 compl. IX
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42 1800 - 1801 
Jaar 9

1051-1100

43 1800 - 1801 
Jaar 9

1101-1150

44 1800 - 1801 
Jaar 9

1151-1200

45 1800 - 1801 
Jaar 9

1201-1250

46 1800 - 1801 
Jaar 9

1251-1300

47 1800 - 1801 
Jaar 9

1301-1350

48 1800 - 1801 
Jaar 9

1351-1400

49 1800 - 1801 
Jaar 9

1401-1450

50 1800 - 1801 
Jaar 9

1451-1500

51 1800 - 1801 
Jaar 9

1501-1550

52 1800 - 1801 
Jaar 9

1551-1600

53 1800 - 1801 
Jaar 9

1601-1654

54 1800 - 1801 
Jaar 9

1-50 / Rekening 5 compl. VIII - 5 compl. IX 
loopt tot bewijs 1654, start dan opnieuw vanaf 
1 en loopt verder tot 91

55 1800 - 1801 
Jaar 9

51-100 / Betreft uitgaven van Jaar IX, gedaan 
in jaar X

56 1800 - 1801 
Jaar 9

101-150

57 1800 - 1801 
Jaar 9

151-200

58 1800 - 1801 
Jaar 9

201-250

59 1800 - 1801 
Jaar 9

251-300

60 1800 - 1801 
Jaar 9

301-350

61 1800 - 1801 
Jaar 9

351-400
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62 1800 - 1801 
Jaar 9

401-450

63 1800 - 1801 
Jaar 9

451-500

64 1800 - 1801 
Jaar 9

501-550 / 501-512 ontbreekt

65 1800 - 1801 
Jaar 9

551-600

66 1800 - 1801 
Jaar 9

601-650

67 1800 - 1801 
Jaar 9

651-700

68 1800 - 1801 
Jaar 9

701-750

69 1800 - 1801 
Jaar 9

751-800

70 1800 - 1801 
Jaar 9

801-850

71 1800 - 1801 
Jaar 9

851-900 / 851-854 ontbreken

72 1800 - 1801 
Jaar 9

901-943

73 1801 - 1802 
Jaar10

1-50

74 1801 - 1802 
Jaar10

51-100

75 1801 - 1802 
Jaar10

101-150

76 1801 - 1802 
Jaar10

151-200

77 1801 - 1802 
Jaar10

201-250

78 1801 - 1802 
Jaar10

251-300

79 1801 - 1802 
Jaar10

301-350

80 1801 - 1802 
Jaar10

351-400

81 1801 - 1802 
Jaar10

401-450
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82 1801 - 1802 
Jaar10

451-500

83 1801 - 1802 
Jaar10

501-550

84 1801 - 1802 
Jaar10

551-600

85 1801 - 1802 
Jaar10

601-650

86 1801 - 1802 
Jaar10

651-700

87 1801 - 1802 
Jaar10

701-750

88 1801 - 1802 
Jaar10

751-800

89 1801 - 1802 
Jaar10

801-850

90 1801 - 1802 
Jaar10

851-900

91 1801 - 1802 
Jaar10

901-950

92 1801 - 1802 
Jaar10

951-1000

93 1801 - 1802 
Jaar10

1001-1165

94 1802 - 1803 
Jaar 11

1-50

95 1802 - 1803 
Jaar 11

51-100

96 1802 - 1803 
Jaar 11

101-150

97 1802 - 1803 
Jaar 11

151-200

98 1802 - 1803 
Jaar 11

201-250

99 1802 - 1803 
Jaar 11

251-300

100 1802 - 1803 
Jaar 11

301-350

101 1802 - 1803 
Jaar 11

351-400
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102 1802 - 1803 
Jaar 11

401-450

103 1802 - 1803 
Jaar 11

451-500

104 1802 - 1803 
Jaar 11

501-550 / 506-518 520-525  527-530  533-
541  543-544  546-550 ontbreken

105 1802 - 1803 
Jaar 11

551-600 / 551-561  564-581  583-589   591-
596 en 598 ontbreken

106 1802 - 1803 
Jaar 11

601-650 / 601, 603-626  629-631  633-636  
640-650 ontbreken

107 1802 - 1803 
Jaar 11

651-700 / 651-656  658-660  662  666-697  
ontbreken

108 1802 - 1803 
Jaar 11

701-750

109 1802 - 1803 
Jaar 11

751-800

110 1802 - 1803 
Jaar 11

801-850 / ontbreekt

111 1802 - 1803 
Jaar 11

851-900 / ontbreekt

112 1802 - 1803 
Jaar 11

901-950

113 1802 - 1803 
Jaar 11

951-1000

114 1802 - 1803 
Jaar 11

1001-1050

115 1802 - 1803 
Jaar 11

1051-1100 / 1085-1100 ontbreken

116 1802 - 1803 
Jaar 11

1101-1150 / 1101-1105  1110-1115  1117-1130  
1132-1150 ontbreken

117 1803 - 1804 
Jaar 12

1-50

118 1803 - 1804 
Jaar 12

51-100

119 1803 - 1804 
Jaar 12

101-150

120 1803 - 1804 
Jaar 12

151-200

121 1803 - 1804 
Jaar 12

201-250

122 1803 - 1804 
Jaar 12

251-300
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123 1803 - 1804 
Jaar 12

301-350

124 1803 - 1804 
Jaar 12

351-400

125 1803 - 1804 
Jaar 12

401-450

126 1803 - 1804 
Jaar 12

451-500

127 1803 - 1804 
Jaar 12

501-550

128 1803 - 1804 
Jaar 12

551-600

129 1803 - 1804 
Jaar 12

601-650

130 1803 - 1804 
Jaar 12

651-700

131 1803 - 1804 
Jaar 12

701-750

132 1803 - 1804 
Jaar 12

751-800 / 777-800 ontbreken

133 1803 - 1804 
Jaar 12

801-850 / ontbreekt

134 1803 - 1804 
Jaar 12

851-937 / 851-855  857-875 ontbreken

135 1804 - 1805 
Jaar 13

1-50

136 1804 - 1805 
Jaar 13

51-100

137 1804 - 1805 
Jaar 13

101-150

138 1804 - 1805 
Jaar 13

151-200

139 1804 - 1805 
Jaar 13

201-250

140 1804 - 1805 
Jaar 13

251-300

141 1804 - 1805 
Jaar 13

301-350

142 1804 - 1805 
Jaar 13

351-400
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143 1804 - 1805 
Jaar 13

401-450 / 401-402  404-410   414-416    419-
423  426-433  438-442  446-448 en 450 
ontbreken

144 1804 - 1805 
Jaar 13

451-500 / 451  454-469  471-473  477-483   
488-491 494-498 en 500 ontbreken

145 1804 - 1805 
Jaar 13

501-550 / 512-514  517-523  527-528  531-
532   534-535  537-542  544  546-549 ontbre-
ken

146 1804 - 1805 
Jaar 13

551-600

147 1804 - 1805 
Jaar 13

601-650

148 1804 - 1805 
Jaar 13

651-700

149 1804 - 1805 
Jaar 13

701-750

150 1804 - 1805 
Jaar 13

751-800

151 1804 - 1805 
Jaar 13

801-850

152 1804 - 1805 
Jaar 13

851-924

153 1805 Jaar 14 1-50
154 1805 Jaar 14 51-100
155 1805 Jaar 14 101-150
156 1805 Jaar 14 151-200
157 1805 Jaar 14 201-250
158 1805 Jaar 14 251-300
159 1805 Jaar 14 301-350
160 1805 Jaar 14 351-400
161 1805 Jaar 14 401-450
162 1805 Jaar 14 451-500
163 1805 Jaar 14 501-550 / vanaf hier wordt jaar 14 jaar 1806, 

af en toe wordt sporadisch nog jaar 14 ge-
bruikt

164 1806 551-600
165 1806 601-651
166 1806 651-700
167 1806 701-750
168 1806 751-800
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169 1806 801-850
170 1806 851-900
171 1806 901-950
172 1806 951-1000
173 1806 1001-1050
174 1806 1051-1100
175 1806 1101-1155 / 1121-1154 ontbreken
176 1807 1-50
177 1807 51-100
178 1807 101-150
179 1807 151-200
180 1807 201-250
181 1807 251-300
182 1807 301-350
183 1807 351-400
184 1807 401-450
185 1807 451-500
186 1807 501-550
187 1807 551-600
188 1807 601-650
189 1807 651-700
190 1807 701-750
191 1807 751-773 / zoeken in 1809, 1810, 1811, 1812, 

1813
192 1808 1-50
193 1808 51-100
194 1808 101-150
195 1808 152-200 / 151 ontbreekt
196 1808 201-250
197 1808 251-300
198 1808 301-350
199 1808 351-400
200 1808 401-450
201 1808 451-500
202 1808 501-550
203 1808 551-600
204 1808 601-650
205 1808 651-1158 / 693-1156 ontbreekt
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206 1809 1-50
207 1809 51-100
208 1809 101-150
209 1809 151-200
210 1809 201-250
211 1809 251-300
212 1809 301-350
213 1809 351-400
214 1809 401-450
215 1809 451-500 / 451 ontbreekt
216 1809 501-550
217 1809 551-600
218 1809 601-650 / 634 ontbreekt
219 1809 651-700
220 1809 701-750
221 1809 751-800
222 1809 801-850
223 1809 851-900
224 1809 901-950
225 1809 951-1000
226 1809 1001-1050
227 1809 1051-1100
228 1809 1101-1156 / 1153-1155 ontbreken
229 1810 1-50
230 1810 51-100
231 1810 101-150
232 1810 151-200
233 1810 201-250
234 1810 251-300
235 1810 301-350
236 1810 351-400
237 1810 401-450
238 1810 451-500
239 1810 501-550
240 1810 551-600
241 1810 601-650
242 1810 651-700
243 1810 701-750
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244 1810 751-800
245 1810 801-850
246 1810 851-900
247 1810 901-950
248 1810 951-1000
249 1810 1001-1050
250 1810 1051-1100 / 1092-1095  1097-1100 ontbreken
251 1811 1-50
252 1811 51-100
253 1811 101-150
254 1811 151-200
255 1811 201-250
256 1811 251-300
257 1811 301-350
258 1811 351-400
259 1811 401-450
260 1811 451-500
261 1811 501-550
262 1811 551-600
263 1811 601-650
264 1811 651-700
265 1811 701-750
266 1811 751-800
267 1811 801-850
268 1811 851-900
269 1811 901-950
270 1811 951-1000
271 1811 1001-1050
272 1811 1051-1100
273 1811 1101-1150 / 1132-1150 ontbreken
274 1812 1-50
275 1812 51-100
276 1812 101-150
277 1812 151-200
278 1812 201-250
279 1812 251-300
280 1812 301-350
281 1812 351-400
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282 1812 401-450
283 1812 451-500
284 1812 501-550
285 1812 551-600
286 1812 601-650
287 1812 651-700
288 1812 701-750
289 1812 751-800
290 1812 801-850
291 1812 851-900
292 1812 901-950
293 1812 951-1000
294 1812 1001-1050
295 1812 1051-1100
296 1812 1101-1150
297 1812 1151-1200
298 1812 1201-1250
299 1812 1251-1276
300 1813 1-50
301 1813 51-100
302 1813 101-150
303 1813 151-200
304 1813 201-250
305 1813 251-300
306 1813 301-350
307 1813 351-400
308 1813 401-450
309 1813 451-500
310 1813 501-550
311 1813 551-600
312 1813 601-650
313 1813 651-700
314 1813 701-750
315 1813 751-800
316 1813 801-850
317 1813 851-900
318 1813 901-950
319 1813 951-1000

BG 1: Betalingsbevelen



320 1813 1001-1050
321 1813 1051-1100
322 1813 1101-1150
323 1813 1151-1200
324 1813 1201-1250
325 1813 1251-1300
326 1813 1301-1356
327 1814 1-50
328 1814 51-100
329 1814 101-150
330 1814 151-200
331 1814 201-250
332 1814 251-300
333 1814 301-350
334 1814 351-400
335 1814 401-450
336 1814 451-500
337 1814 501-550
338 1814 551-600
339 1814 601-650
340 1814 651-700
341 1814 701-750
342 1814 751-800
343 1814 801-850
344 851-869
345 1815 1-50 / kijken naar rode nummering
346 1815 51-100
347 1815 101-150
348 1815 151-200
349 1815 201-250
350 1815 251-300
351 1815 301-350
352 1815 351-400
353 1815 401-450
354 1815 451-500
355 1815 501-550
356 1815 551-600
357 1815 601-650
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358 1815 651-700
359 1815 701-750
360 1815 751-800
361 1815 801-850
362 1815 851-900
363 1815 901-950
364 1815 951-1000
365 1815 1001-1050
366 1815 1051-1100
367 1815 1101-1153
368 1816 1-50
369 1816 51-100
370 1816 101-150
371 1816 151-200
372 1816 201-250
373 1816 251-300
374 1816 301-350
375 1816 351-400
376 1816 401-450
377 1816 451-500
378 1816 501-550
379 1816 551-600
380 1816 601-650
381 1816 651-700
382 1816 701-750
383 1816 751-800
384 1816 801-850
385 1816 851-900
386 1816 901-950
387 1816 951-1000
388 1816 1001-1050
389 1816 1051-1100
390 1816 1101-1150
391 1816 1151-1200
392 1816 1201-1250
393 1816 1251-1300
394 1816 1301-1350
395 1816 1351-1380
396 1816 1381-1400

BG 1: Betalingsbevelen



397 1816 1401-1450
398 1816 1451-1500
399 1816 1501-1513
400 1817 1-50
401 1817 51-100
402 1817 101-150
403 1817 151-200
404 1817 201-250
405 1817 251-300
406 1817 301-350
407 1817 351-400
408 1817 401-450
409 1817 451-500
410 1817 501-550
411 1817 551-600
412 1817 601-650
413 1817 651-700
414 1817 701-750
415 1817 751-800
416 1817 801-850
417 1817 851-900
418 1817 901-950
419 1817 951-1000
420 1817 1001-1050
421 1817 1051-1100
422 1817 1101-1150
423 1817 1151-1200
424 1817 1201-1250
425 1817 1251-1300
426 1817 1301-1350
427 1817 1351-1400
428 1817 1401-1450
429 1817 1451-1475
430 1817 1476-1504
431 1818 1-50
432 1818 51-100
433 1818 51-100
434 1818 151-200

BG 1: Betalingsbevelen



435 1818 201-250
436 1818 251-300
437 1818 301-350
438 1818 351-400
439 1818 401-450
440 1818 451-500
441 1818 501-550
442 1818 551-600
443 1818 601-650
444 1818 651-700
445 1818 701-750
446 1818 751-800
447 1818 801-850
448 1818 851-900
449 1818 901-950
450 1818 951-1000
451 1818 1001-1050
452 1818 1051-1100
453 1818 1101-1169
454 1819 1-50
455 1819 51-100
456 1819 101-150
457 1819 151-200
458 1819 201-250
459 1819 251-300
460 1819 301-350
461 1819 351-400
462 1819 401-450
463 1819 451-500
464 1819 501-550
465 1819 551-600
466 1819 601-650
467 1819 651-700
468 1819 701-750
469 1819 751-800
470 1819 801-850
471 1819 851-900
472 1819 901-950

BG 1: Betalingsbevelen



473 1819 951-1000
474 1819 1001-1050
475 1819 1051-1100
476 1819 1101-1150
477 1819 1151-1200
478 1819 1201-1250
479 1819 1251-1280
480 1820 1-50
481 1820 51-100
482 1820 101-150
483 1820 151-200
484 1820 201-250
485 1820 251-300
486 1820 301-350
487 1820 351-400
488 1820 401-450
489 1820 451-500
490 1820 501-550
491 1820 551-600
492 1820 601-650
493 1820 651-700
494 1820 701-750
495 1820 751-800
496 1820 801-850
497 1820 851-900
498 1820 901-950
499 1820 951-1000
500 1820 1001-1050
501 1820 1051-1100
502 1820 1101-1150
503 1820 1151-1200
504 1820 1201-1257
505 1821 1-50
506 1821 51-100
507 1821 101-150
508 1821 151-200
509 1821 201-250
510 1821 251-300

BG 1: Betalingsbevelen



511 1821 301-350
512 1821 351-400
513 1821 401-450
514 1821 451-500
515 1821 501-550
516 1821 551-600
517 1821 601-650
518 1821 651-700
519 1821 701-750
520 1821 751-800
521 1821 801-850
522 1821 851-900
523 1821 901-950
524 1821 951-1000
525 1821 1001-1050
526 1821 1051-1100
527 1821 1101-1150
528 1821 1151-1200
529 1821 1201-1239
530 1822 1-50
531 1822 51-100
532 1822 101-150
533 1822 151-200
534 1822 201-250
535 1822 251-300
536 1822 301-350
537 1822 351-400
538 1822 401-450
539 1822 451-500
540 1822 501-550
541 1822 551-600
542 1822 601-650
543 1822 651-700
544 1822 701-750
545 1822 751-800
546 1822 801-850
547 1822 851-900
548 1822 901-950

BG 1: Betalingsbevelen



549 1822 951-1000
550 1822 1001-1050
551 1822 1051-1107
552 1823 1-50
553 1823 51-100
554 1823 101-150
555 1823 151-200
556 1823 201-250
557 1823 251-300
558 1823 301-350
559 1823 351-400
560 1823 401-450
561 1823 451-500
562 1823 501-550
563 1823 551-600
564 1823 601-650
565 1823 651-700
566 1823 701-750
567 1823 751-800
568 1823 801-850
569 1823 851-900
570 1823 901-950
571 1823 951-1000
572 1823 1001-1050
573 1823 1051-1100
574 1823 1101-1146
575 1824 1-50
576 1824 51-100
577 1824 101-150
578 1824 151-200
579 1824 201-250
580 1824 251-300
581 1824 301-350
582 1824 351-400
583 1824 401-450
584 1824 451-500
585 1824 501-550
586 1824 551-600

BG 1: Betalingsbevelen



587 1824 601-650
588 1824 651-700
589 1824 701-750
590 1824 751-800
591 1824 801-850
592 1824 851-900
593 1824 901-950
594 1824 951-1000
595 1824 1001-1050
596 1824 1051-1100
597 1824 1101-1161
598 1825 1-50
599 1825 51-100
600 1825 101-150
601 1825 151-200
602 1825 201-250
603 1825 251-300
604 1825 301-350
605 1825 351-400
606 1825 401-450
607 1825 451-500
608 1825 501-550
609 1825 551-600
610 1825 601-650
611 1825 651-700
612 1825 701-750
613 1825 751-800
614 1825 801-850
615 1825 851-900
616 1825 901-950
617 1825 951-1000
618 1825 1001-1050
619 1825 1051-1100
620 1825 1101-1171
621 1826 1-50
622 1826 51-100
623 1826 101-150
624 1826 151-200

BG 1: Betalingsbevelen



625 1826 201-250
626 1826 251-300
627 1826 301-350
628 1826 351-400
629 1826 401-450
630 1826 451-500
631 1826 501-550
632 1826 551-600
633 1826 601-650
634 1826 651-700
635 1826 701-750
636 1826 751-800
637 1826 801-850
638 1826 851-900
639 1826 901-950
640 1826 951-1000
641 1826 1001-1050
642 1826 1051-1100
643 1826 1101-1139
644 1827 1-50
645 1827 51-100
646 1827 101-150
647 1827 151-200
648 1827 201-250
649 1827 251-300
650 1827 301-350
651 1827 351-400
652 1827 401-450
653 1827 451-500
654 1827 501-550
655 1827 551-600
656 1827 601-650
657 1827 651-700
658 1827 701-750
659 1827 751-800
660 1827 801-850
661 1827 851-900
662 1827 901-950

BG 1: Betalingsbevelen



663 1827 951-1000
664 1827 1001-1050
665 1827 1051-1100
666 1827 1101-1150
667 1827 1151-1200
668 1827 1201-1223
669 1828 1-50
670 1828 51-100
671 1828 101-150
672 1828 151-200
673 1828 201-250
674 1828 251-300
675 1828 301-350
676 1828 351-400
677 1828 401-450
678 1828 451-500
679 1828 501-550
680 1828 551-600
681 1828 601-650
682 1828 651-700
683 1828 701-750
684 1828 751-800
685 1828 801-850
686 1828 851-900
687 1828 901-950
688 1828 951-1000
689 1828 1001-1050
690 1828 1051-1100
691 1828 1101-1150
692 1828 1151-1200
693 1828 1201-1223
694 1829 1-50 / broodzetting bijgevoegd
695 1829 51-100
696 1829 101-150
697 1829 151-200
698 1829 201-250
699 1829 251-300
700 1829 301-350

BG 1: Betalingsbevelen



701 1829 351-400
702 1829 401-450
703 1829 451-500
704 1829 501-550
705 1829 551-600
706 1829 601-650
707 1829 651-700
708 1829 701-750
709 1829 751-800
710 1829 801-850
711 1829 851-900
712 1829 901-950
713 1829 951-1000
714 1829 1001-1050
715 1829 1051-1100
716 1829 1101-1150
717 1829 1151-1194
718 1830 1-50
719 1830 51-100
720 1830 101-150 / broodzetting bijgevoegd
721 1830 151-200
722 1830 201-250
723 1830 251-300
724 1830 301-350
725 1830 351-400
726 1830 401-450
727 1830 451-500
728 1830 501-550
729 1830 551-600
730 1830 601-650
731 1830 651-700
732 1830 701-750
733 1830 751-800
734 1830 801-850
735 1830 851-900
736 1830 901-950
737 1830 951-1000
738 1830 1001-1050

BG 1: Betalingsbevelen



739 1830 1501-1100
740 1830 1101-1158
741 1831 1-50
742 1831 51-100
743 1831 101-150
744 1831 151-200
745 1831 201-250
746 1831 251-300
747 1831 301-350
748 1831 351-400
749 1831 401-450
750 1831 451-500
751 1831 501-550
752 1831 551-600
753 1831 601-650
754 1831 651-700
755 1831 701-750
756 1831 751-800
757 1831 801-850
758 1831 851-900
759 1831 901-950
760 1831 951-1000
761 1831 1001-1050
762 1831 1051-1100
763 1831 1101-1152
764 1832 1-50
765 1832 51-100
766 1832 101-150
767 1832 151-200
768 1832 201-250
769 1832 251-300
770 1832 301-350
771 1832 351-400
772 1832 401-450
773 1832 451-500
774 1832 501-550
775 1832 551-600
776 1832 601-650

BG 1: Betalingsbevelen



777 1832 651-700
778 1832 701-750
779 1832 751-800
780 1832 801-850
781 1832 851-900
782 1832 901-950
783 1832 951-1000
784 1832 1001-1050
785 1832 1051-1114
786 1833 1-50
787 1833 51-100
788 1833 101-150
789 1833 151-200
790 1833 201-250
791 1833 251-300
792 1833 301-350
793 1833 351-400
794 1833 401-450
795 1833 451-500
796 1833 501-550
797 1833 551-600
798 1833 601-650
799 1833 651-700
800 1833 701-750
801 1833 751-800
802 1833 801-850
803 1833 851-900
804 1833 901-950
805 1833 951-1000
806 1833 1001-1050
807 1833 1051-1100
808 1833 1101-1150
809 1833 1151-1199
810 1834 1-50 / broodprijs bijgevoegd
811 1834 51-100
812 1834 101-150
813 1834 151-200
814 1834 201-250

BG 1: Betalingsbevelen



815 1834 251-300
816 1834 301-350
817 1834 351-400
818 1834 401-450
819 1834 451-500
820 1834 501-550
821 1834 551-600
822 1834 601-650
823 1834 651-700
824 1834 701-750
825 1834 751-800
826 1834 801-850
827 1834 851-900
828 1834 901-950
829 1834 951-1000
830 1834 1001-1050
831 1834 1051-1100
832 1834 1101-1150
833 1834 1151-1200
834 1834 1201-1250
835 1834 1251-1268
836 1835 1-50
837 1835 51-100
838 1835 101-150
839 1835 151-200
840 1835 201-250
841 1835 251-300
842 1835 301-350
843 1835 351-400
844 1835 401-450
845 1835 451-500
846 1835 501-550
847 1835 551-600
848 1835 601-650
849 1835 651-700
850 1835 701-750
851 1835 751-800
852 1835 801-850

BG 1: Betalingsbevelen



853 1835 851-900
854 1835 901-950
855 1835 951-1000
856 1835 1001-1050
857 1835 1051-1100
858 1835 1101-1150
859 1835 1151-1214
860 1836 1-50
861 1836 51-100
862 1836 101-150
863 1836 151-200
864 1836 201-250
865 1836 251-300
866 1836 301-350
867 1836 351-400
868 1836 401-450
869 1836 451-500
870 1836 501-550
871 1836 551-600
872 1836 601-650
873 1836 651-700
874 1836 701-750
875 1836 751-800
876 1836 801-850
877 1836 851-900
878 1836 901-950
879 1836 951-1000
880 1836 1001-1050
881 1836 1051-1100
882 1836 1101-1150
883 1836 1151-1191
884 1837 1-50
885 1837 51-100
886 1837 101-150
887 1837 151-200
888 1837 201-250
889 1837 251-300
890 1837 301-350

BG 1: Betalingsbevelen



891 1837 351-400
892 1837 401-450
893 1837 451-500
894 1837 501-550
895 1837 551-600
896 1837 601-650
897 1837 651-700
898 1837 701-750
899 1837 751-800
900 1837 801-850
901 1837 851-900
902 1837 901-950
903 1837 951-1000
904 1837 1001-1050
905 1837 1051-1100
906 1837 1101-1134
907 1838 1-50
908 1838 51-100
909 1838 101-150
910 1838 151-200
911 1838 201-250
912 1838 251-300
913 1838 301-350
914 1838 351-400
915 1838 401-450
916 1838 451-500
917 1838 501-550
918 1838 551-600
919 1838 601-650
920 1838 651-700
921 1838 701-750
922 1838 751-800
923 1838 801-850
924 1838 851-900
925 1838 901-950
926 1838 951-1000
927 1838 1001-1050
928 1838 1051-1100

BG 1: Betalingsbevelen



929 1838 1101-1150
930 1838 1151-1180
931 1839 1-50
932 1839 51-100
933 1839 101-150
934 1839 151-200
935 1839 201-250
936 1839 251-300
937 1839 301-350
938 1839 351-400
939 1839 401-450
940 1839 451-500
941 1839 501-550
942 1839 551-600
943 1839 601-650
944 1839 651-700
945 1839 701-750
946 1839 751-800
947 1839 801-850
948 1839 851-900
949 1839 901-950
950 1839 951-1000
951 1839 1001-1050
952 1839 1051-1100
953 1839 1101-1150
954 1839 1151-1202
955 1840 1-50
956 1840 51-100
957 1840 101-150
958 1840 151-200
959 1840 201-250
960 1840 251-300
961 1840 301-350
962 1840 351-400
963 1840 401-450
964 1840 451-500
965 1840 501-550
966 1840 551-600
967 1840 601-650

BG 1: Betalingsbevelen



968 1840 651-700
969 1840 701-750
970 1840 751-800
971 1840 801-850
972 1840 851-900
973 1840 901-950
974 1840 951-1000
975 1840 1001-1050
976 1840 1051-1100
977 1840 1101-1189
978 1841 1-50
979 1841 51-100
980 1841 101-150
981 1841 151-200
982 1841 201-250
983 1841 251-300
984 1841 301-350
985 1841 351-400
986 1841 401-450
987 1841 451-500
988 1841 501-550
989 1841 551-600
990 1841 601-650
991 1841 651-700
992 1841 701-750
993 1841 751-800
994 1841 801-850
995 1841 851-900
996 1841 901-950
997 1841 951-1000
998 1841 1001-1050
999 1841 1051-1100
1000 1841 1101-1174
1001 1842 1-50
1002 1842 51-100
1003 1842 101-150
1004 1842 151-200
1005 1842 201-250

BG 1: Betalingsbevelen



1006 1842 251-300
1007 1842 301-350
1008 1842 351-400
1009 1842 401-450
1010 1842 451-500
1011 1842 501-550
1012 1842 551-600
1013 1842 601-650
1014 1842 651-700
1015 1842 701-750
1016 1842 751-800
1017 1842 801-850
1018 1842 851-900
1019 1842 901-950
1020 1842 951-1000
1021 1842 1001-1050
1022 1842 1051-1100
1023 1842 1101-1150
1024 1842 1151-1200
1025 1842 1201-1266
1026 1843 1-50
1027 1843 51-100
1028 1843 101-150
1029 1843 151-200
1030 1843 201-250
1031 1843 251-300
1032 1843 301-350
1033 1843 351-400
1034 1843 401-450
1035 1843 451-500
1036 1843 501-550
1037 1843 551-600
1038 1843 601-650
1039 1843 651-700
1040 1843 701-750
1041 1843 751-800
1042 1843 801-850
1043 1843 851-900

BG 1: Betalingsbevelen



1044 1843 901-950
1045 1843 951-1000
1046 1843 1001-1050
1047 1843 1051-1100
1048 1843 1101-1550
1049 1843 1151-1200
1050 1843 1201-1250
1051 1843 1251-1288
1052 1844 1-50
1053 1844 51-100
1054 1844 101-150
1055 1844 151-200
1056 1844 201-250
1057 1844 251-300
1058 1844 301-350
1059 1844 351-400
1060 1844 401-450
1061 1844 451-500
1062 1844 501-550
1063 1844 551-600
1064 1844 601-650
1065 1844 651-700
1066 1844 701-750
1067 1844 751-800
1068 1844 801-850
1069 1844 851-900
1070 1844 901-950
1071 1844 951-1000
1072 1844 1001-1050
1073 1844 1051-1100
1074 1844 1101-1150
1075 1844 1151-1200
1076 1844 1201-1250
1077 1844 1251-1312
1078 1845 1-50
1079 1845 51-100
1080 1845 101-150
1081 1845 151-200

BG 1: Betalingsbevelen



1082 1845 201-250
1083 1845 251-300
1084 1845 301-350
1085 1845 351-400
1086 1845 401-450
1087 1845 451-500
1088 1845 501-550
1089 1845 551-600
1090 1845 601-650
1091 1845 651-700
1092 1845 701-750
1093 1845 751-800
1094 1845 801-850
1095 1845 851-900
1096 1845 901-950
1097 1845 951-1000
1098 1845 1001-1050
1099 1845 1051-1100
1100 1845 1101-1150
1101 1845 1151-1200
1102 1845 1201-1264
1103 1846 1-50
1104 1846 51-100
1105 1846 101-150
1106 1846 151-200
1107 1846 201-250
1108 1846 251-300
1109 1846 301-350
1110 1846 351-400
1111 1846 401-450
1112 1846 451-500
1113 1846 501-550
1114 1846 551-600
1115 1846 601-650
1116 1846 651-700
1117 1846 701-750
1118 1846 751-800
1119 1846 801-850

BG 1: Betalingsbevelen



1120 1846 851-900
1121 1846 901-950
1122 1846 951-1000
1123 1846 1001-1050
1124 1846 1051-1100
1125 1846 1101-1150
1126 1846 1151-1200
1127 1846 1201-1251
1128 1847 1-50
1129 1847 51-100
1130 1847 101-150
1131 1847 151-200
1132 1847 201-250
1133 1847 251-300
1134 1847 301-350
1135 1847 351-400
1136 1847 401-450
1137 1847 451-500
1138 1847 501-550
1139 1847 551-600
1140 1847 601-650
1141 1847 651-700
1142 1847 701-750
1143 1847 751-800
1144 1847 801-850
1145 1847 851-900
1146 1847 901-950
1147 1847 951-1000
1148 1847 1001-1050
1149 1847 1051-1100
1150 1847 1101-1150
1151 1847 1151-1229
1152 1848 1-50
1153 1848 51-100
1154 1848 101-150
1155 1848 151-200
1156 1848 201-250
1157 1848 251-300

BG 1: Betalingsbevelen



1158 1848 301-350
1159 1848 351-400
1160 1848 401-450
1161 1848 451-500
1162 1848 501-550
1163 1848 551-600
1164 1848 601-650
1165 1848 651-700
1166 1848 701-750
1167 1848 751-800
1168 1848 801-850
1169 1848 851-900
1170 1848 901-950
1171 1848 951-1000
1172 1848 1001-1050
1173 1848 1051-1100
1174 1848 1101-1150
1175 1848 1151-1200
1176 1848 1201-1250
1177 1848 1251-1134
1178 1849 1-50
1179 1849 51-100
1180 1849 101-150
1181 1849 151-200
1182 1849 201-250
1183 1849 251-300
1184 1849 301-350
1185 1849 351-400
1186 1849 401-450
1187 1849 451-500
1188 1849 501-550
1189 1849 551-600
1190 1849 601-650
1191 1849 651-700
1192 1849 701-750
1193 1849 751-800
1194 1849 801-850
1195 1849 851-900

BG 1: Betalingsbevelen



1196 1849 901-950
1197 1849 951-1000
1198 1849 1001-1050
1199 1849 1051-1100
1200 1849 1101-1150
1201 1849 1151-1200
1202 1849 1201-1250
1203 1849 1251-1302
1204 1850 1-50
1205 1850 51-100
1206 1850 101-150
1207 1850 151-200
1208 1850 201-250
1209 1850 251-300
1210 1850 301-350
1211 1850 351-400
1212 1850 401-450
1213 1850 451-500
1214 1850 501-550
1215 1850 551-600
1216 1850 601-650
1217 1850 651-700
1218 1850 701-750
1219 1850 751-800
1220 1850 801-850
1221 1850 851-900
1222 1850 901-950
1223 1850 951-1000
1224 1850 1001-1050
1225 1850 1051-1100
1226 1850 1101-1150
1227 1850 1151-1200
1228 1850 1201-1250
1229 1850 1251-1294
1230 1851 1-50
1231 1851 51-100
1232 1851 101-150
1233 1851 151-200

BG 1: Betalingsbevelen



1234 1851 201-250
1235 1851 251-300
1236 1851 301-350
1237 1851 351-400
1238 1851 401-450
1239 1851 451-500
1240 1851 501-550
1241 1851 551-600
1242 1851 601-650
1243 1851 651-700
1244 1851 701-750
1245 1851 751-800
1246 1851 801-850
1247 1851 851-900
1248 1851 901-950
1249 1851 951-1000
1250 1851 1001-1050
1251 1851 1051-1100
1252 1851 1101-1150
1253 1851 1151-1200
1254 1851 1201-1250
1255 1851 1251-1317
1256 1852 1-50
1257 1852 51-100
1258 1852 101-150
1259 1852 151-200
1260 1852 201-250
1261 1852 251-300
1262 1852 301-350
1263 1852 351-400
1264 1852 401-450
1265 1852 451-500
1266 1852 501-550
1267 1852 551-600
1268 1852 601-650
1269 1852 651-700
1270 1852 701-750
1271 1852 751-800

BG 1: Betalingsbevelen



1272 1852 801-850
1273 1852 851-900
1274 1852 901-950
1275 1852 951-1000
1276 1852 1001-1050
1277 1852 1051-1100
1278 1852 1101-1150
1279 1852 1151-1200
1280 1852 1201-1281
1281 1853 1-50
1282 1853 51-100
1283 1853 101-150
1284 1853 151-200
1285 1853 201-250
1286 1853 251-300
1287 1853 301-350
1288 1853 351-400
1289 1853 401-450
1290 1853 451-500
1291 1853 501-550
1292 1853 551-600
1293 1853 601-650
1294 1853 651-700
1295 1853 701-750
1296 1853 751-800
1297 1853 801-850
1298 1853 851-900
1299 1853 901-950
1300 1853 951-1000
1301 1853 1001-1050
1302 1853 1051-1100
1303 1853 1101-1150
1304 1853 1151-1200
1305 1853 1201-1250
1306 1853 1251-1318
1307 1854 1-50
1308 1854 51-100
1309 1854 101-150

BG 1: Betalingsbevelen



1310 1854 151-200
1311 1854 201-250
1312 1854 251-300
1313 1854 301-350
1314 1854 351-400
1315 1854 401-450
1316 1854 451-500
1317 1854 501-550
1318 1854 551-600
1319 1854 601-650
1320 1854 651-700
1321 1854 701-750
1322 1854 751-800
1323 1854 801-850
1324 1854 851-900
1325 1854 901-950
1326 1854 951-1000
1327 1854 1001-1050
1328 1854 1051-1100
1329 1854 1101-1150
1330 1854 1151-1200
1331 1854 1201-1250
1332 1854 1251-1298
1333 1855 1-50
1334 1855 51-100
1335 1855 101-150
1336 1855 151-200
1337 1855 201-250
1338 1855 251-300
1339 1855 301-350
1340 1855 351-400
1341 1855 401-450
1342 1855 451-500
1343 1855 501-550
1344 1855 551-600
1345 1855 601-650
1346 1855 651-700
1347 1855 701-750

BG 1: Betalingsbevelen



1348 1855 751-800
1349 1855 801-850
1350 1855 851-900
1351 1855 901-950
1352 1855 951-1000
1353 1855 1001-1050
1354 1855 1051-1131
1355 1856 1-50
1356 1856 51-100
1357 1856 101-150
1358 1856 151-200
1359 1856 201-250
1360 1856 251-300
1361 1856 301-350
1362 1856 351-400
1363 1856 401-450
1364 1856 451-500
1365 1856 501-550
1366 1856 551-600
1367 1856 601-650
1368 1856 651-700
1369 1856 701-750
1370 1856 751-800
1371 1856 801-850
1372 1856 851-900
1373 1856 901-950
1374 1856 951-1000
1375 1856 1001-1050
1376 1856 1051-1100
1377 1856 1101-1150
1378 1856 1151-1200
1379 1856 1201-1250
1380 1856 1251-1300
1381 1856 1301-1353
1382 1857 1-50
1383 1857 51-100
1384 1857 101-150
1385 1857 151-200

BG 1: Betalingsbevelen



1386 1857 201-250
1387 1857 251-300
1388 1857 301-350
1389 1857 351-400
1390 1857 401-450
1391 1857 451-500
1392 1857 501-550
1393 1857 551-600
1394 1857 601-650
1395 1857 651-700
1396 1857 701-750
1397 1857 751-800
1398 1857 801-850
1399 1857 851-900
1400 1857 901-950
1401 1857 951-1000
1402 1857 1001-1050
1403 1857 1051-1100
1404 1857 1101-1150
1405 1857 1151-1231
1406 1858 1-50
1407 1858 51-100
1408 1858 101-150
1409 1858 151-200
1410 1858 201-250
1411 1858 251-300
1412 1858 301-350
1413 1858 351-400
1414 1858 401-450
1415 1858 451-500
1416 1858 501-550
1417 1858 551-600
1418 1858 601-650
1419 1858 651-700
1420 1858 701-750
1421 1858 751-800
1422 1858 801-850
1423 1858 851-900

BG 1: Betalingsbevelen



1424 1858 901-950
1425 1858 951-1000
1426 1858 1001-1050
1427 1858 1051-1100
1428 1858 1101-1150
1429 1858 1151-1200
1430 1858 1201-1250
1431 1858 1251-1317
1432 1859 1-50
1433 1859 51-100
1434 1859 101-150
1435 1859 151-200
1436 1859 201-250
1437 1859 251-300
1438 1859 301-350
1439 1859 351-400
1440 1859 401-450
1441 1859 451-500
1442 1859 501-551 / 550 & 551 zitten aan elkaaar vast
1443 1859 552-600
1444 1859 601-650
1445 1859 651-700
1446 1859 701-750
1447 1859 751-800
1448 1859 801-850
1449 1859 851-900
1450 1859 901-950
1451 1859 951-1000
1452 1859 1001-1050
1453 1859 1051-1100
1454 1859 1101-1150
1455 1859 1151-1200
1456 1859 1201-1285
1457 1860 1-50
1458 1860 51-100
1459 1860 101-150
1460 1860 151-200
1461 1860 201-250

BG 1: Betalingsbevelen



1462 1860 251-300
1463 1860 301-350
1464 1860 351-400
1465 1860 401-450
1466 1860 451-500
1467 1860 501-550
1468 1860 551-600
1469 1860 601-650
1470 1860 651-700
1471 1860 701-750
1472 1860 751-800
1473 1860 801-850
1474 1860 851-900
1475 1860 901-950
1476 1860 951-1000
1477 1860 1001-1050
1478 1860 1051-1100
1479 1860 1101-1150
1480 1860 1151-1200
1481 1860 1201-1250
1482 1860 1251-1300
1483 1860 1301-1350
1484 1860 1351-1409
1485 1861 1-50
1486 1861 51-100
1487 1861 101-150
1488 1861 151-200
1489 1861 201-250
1490 1861 251-300
1491 1861 301-350
1492 1861 351-400
1493 1861 401-450
1494 1861 451-500
1495 1861 501-550
1496 1861 551-600
1497 1861 601-650
1498 1861 651-700
1499 1861 701-750

BG 1: Betalingsbevelen



1500 1861 751-800
1501 1861 801-850
1502 1861 851-900
1503 1861 901-950
1504 1861 951-1000
1505 1861 1001-1050
1506 1861 1051-1100
1507 1861 1101-1150
1508 1861 1151-1200
1509 1861 1201-1250
1510 1861 1251-1300
1511 1861 1301-1350
1512 1861 1351-1400
1513 1861 1401-1434
1514 1862 1-50
1515 1862 51-100
1516 1862 101-150
1517 1862 151-200
1518 1862 201-250
1519 1862 251-300
1520 1862 301-350
1521 1862 351-400
1522 1862 401-450
1523 1862 451-500
1524 1862 501-550
1525 1862 551-600
1526 1862 601-650 / 601 ontbreekt
1527 1862 651-700
1528 1862 701-750
1529 1862 751-800
1530 1862 801-850
1531 1862 851-900
1532 1862 901-950
1533 1862 951-1000
1534 1862 1001-1050
1535 1862 1051-1100
1536 1862 1101-1150
1537 1862 1151-1200

BG 1: Betalingsbevelen



1538 1862 1201-1281
1539 1863 1-50
1540 1863 51-100
1541 1863 101-150
1542 1863 151-200
1543 1863 201-250
1544 1863 251-300
1545 1863 301-350
1546 1863 351-400
1547 1863 401-450
1548 1863 451-500
1549 1863 501-550
1550 1863 551-600
1551 1863 601-650
1552 1863 651-700
1553 1863 701-750
1554 1863 751-800
1555 1863 801-850
1556 1863 851-900
1557 1863 901-950
1558 1863 951-1000
1559 1863 1001-1050
1560 1863 1051-1100
1561 1863 1101-1150
1562 1863 1151-1200
1563 1863 1201-1250
1564 1863 1251-1313
1565 1864 1-50
1566 1864 51-100
1567 1864 101-150
1568 1864 151-200
1569 1864 201-250
1570 1864 251-300
1571 1864 301-350
1572 1864 351-400
1573 1864 401-450
1574 1864 451-500
1575 1864 501-550

BG 1: Betalingsbevelen



1576 1864 551-600
1577 1864 601-650
1578 1864 651-700
1579 1864 701-750
1580 1864 751-800
1581 1864 801-850
1582 1864 851-900
1583 1864 901-950
1584 1864 951-1000
1585 1864 1001-1050
1586 1864 1051-1100
1587 1864 1101-1150
1588 1864 1151-1200
1589 1864 1201-1272
1590 1865 1-50
1591 1865 51-100
1592 1865 101-150
1593 1865 151-200
1594 1865 201-250
1595 1865 251-300
1596 1865 301-350
1597 1865 351-400
1598 1865 401-450
1599 1865 451-500
1600 1865 501-550
1601 1865 551-600
1602 1865 601-650
1603 1865 651-700
1604 1865 701-750
1605 1865 751-800
1606 1865 801-850
1607 1865 851-900
1608 1865 901-950
1609 1865 951-1000
1610 1865 1001-1050
1611 1865 1051-1100 / 1051 en 1052 ontbreken
1612 1865 1101-1178
1613 1866 1-50

BG 1: Betalingsbevelen



1614 1866 51-100
1615 1866 101-150
1616 1866 151-200
1617 1866 201-250
1618 1866 251-300
1619 1866 301-350
1620 1866 351-400
1621 1866 401-450
1622 1866 451-500
1623 1866 501-550
1624 1866 551-600
1625 1866 601-650
1626 1866 651-700
1627 1866 701-750
1628 1866 751-800
1629 1866 801-850
1630 1866 851-900
1631 1866 901-950
1632 1866 951-1000
1633 1866 1001-1050
1634 1866 1051-1100
1635 1866 1101-1150
1636 1866 1151-1231
1637 1867 1-50
1638 1867 51-100
1639 1867 101-150
1640 1867 151-200
1641 1867 201-250
1642 1867 251-300
1643 1867 301-350
1644 1867 351-400
1645 1867 401-450
1646 1867 451-500
1647 1867 501-550
1648 1867 551-600
1649 1867 601-650
1650 1867 651-700
1651 1867 701-750

BG 1: Betalingsbevelen



1652 1867 751-800
1653 1867 801-850
1654 1867 851-900
1655 1867 901-950
1656 1867 951-1000
1657 1867 1001-1050
1658 1867 1051-1100
1659 1867 1101-1150
1660 1867 1151-1226
1661 1868 1-50
1662 1868 51-100
1663 1868 101-150
1664 1868 151-200
1665 1868 201-250
1666 1868 251-300
1667 1868 301-350
1668 1868 351-400
1669 1868 401-450
1670 1868 451-500
1671 1868 501-550
1672 1868 551-600
1673 1868 601-650
1674 1868 651-700
1675 1868 701-750
1676 1868 751-800
1677 1868 801-850
1678 1868 851-900
1679 1868 901-950
1680 1868 951-1000
1681 1868 1001-1050
1682 1868 1051-1100
1683 1868 1101-1150
1684 1868 1151-1200
1685 1868 1201-1264
1686 1869 1-50
1687 1869 51-100
1688 1869 101-150
1689 1869 151-200

BG 1: Betalingsbevelen



1690 1869 201-250
1691 1869 251-300
1692 1869 301-350
1693 1869 351-400
1694 1869 401-450
1695 1869 451-500
1696 1869 501-550
1697 1869 551-600
1698 1869 601-650
1699 1869 651-700
1700 1869 701-750
1701 1869 751-800
1702 1869 801-850
1703 1869 851-900
1704 1869 901-950
1705 1869 951-1000
1706 1869 1001-1050
1707 1869 1051-1100
1708 1869 1101-1150
1709 1869 1151-1200
1710 1869 1201-1258
1711 1870 1-50
1712 1870 51-100
1713 1870 101-150
1714 1870 151-200
1715 1870 201-250
1716 1870 251-300
1717 1870 301-350
1718 1870 351-400
1719 1870 401-450
1720 1870 451-500
1721 1870 501-550
1722 1870 551-600
1723 1870 601-650
1724 1870 651-700
1725 1870 701-750
1726 1870 751-800
1727 1870 801-850

BG 1: Betalingsbevelen



1728 1870 851-900
1729 1870 901-950
1730 1870 951-1000
1731 1870 1001-1050
1732 1870 1051-1100
1733 1870 1101-1150
1734 1870 1151-1200
1735 1870 1201-1252
1736 1871 1-50
1737 1871 51-100
1738 1871 101-150
1739 1871 151-200
1740 1871 201-250
1741 1871 251-300
1742 1871 301-350
1743 1871 351-400
1744 1871 401-450
1745 1871 451-500
1746 1871 501-550
1747 1871 551-600
1748 1871 601-650
1749 1871 651-700
1750 1871 701-750
1751 1871 751-800
1752 1871 801-850
1753 1871 851-900
1754 1871 901-950
1755 1871 951-1000
1756 1871 1001-1050
1757 1871 1051-1100
1758 1871 1101-1150
1759 1871 1151-1204
1760 1872 1-50
1761 1872 51-100
1762 1872 101-150
1763 1872 151-200
1764 1872 201-250
1765 1872 251-300
1766 1872 301-350

BG 1: Betalingsbevelen



1767 1872 351-400
1768 1872 401-450
1769 1872 451-500
1770 1872 501-550
1771 1872 551-600
1772 1872 601-650
1773 1872 651-700
1774 1872 701-750
1775 1872 751-800
1776 1872 801-850
1777 1872 851-900
1778 1872 901-950
1779 1872 951-1000
1780 1872 1001-1050
1781 1872 1051-1100
1782 1872 1101-1159
1783 1873 1-50
1784 1873 51-100
1785 1873 101-150
1786 1873 151-200
1787 1873 201-250
1788 1873 251-300
1789 1873 301-350
1790 1873 351-400
1791 1873 401-450
1792 1873 451-500
1793 1873 501-550
1794 1873 551-600
1795 1873 601-650
1796 1873 651-700
1797 1873 701-750
1798 1873 751-800
1799 1873 801-850
1800 1873 851-900
1801 1873 901-950
1802 1873 951-1000
1803 1873 1001-1050
1804 1873 1051-1111
1805 1874 1-50

BG 1: Betalingsbevelen



1806 1874 51-100
1807 1874 101-150
1808 1874 151-200
1809 1874 201-250
1810 1874 251-300
1811 1874 301-350
1812 1874 351-400
1813 1874 401-450
1814 1874 451-500
1815 1874 501-550
1816 1874 551-600
1817 1874 601-650
1818 1874 651-700
1819 1874 701-750
1820 1874 751-800
1821 1874 801-850
1822 1874 851-900
1823 1874 901-950
1824 1874 951-1000
1825 1874 1001-1050
1826 1874 1051-1122
1827 1875 1-50
1828 1875 51-100
1829 1875 101-150
1830 1875 151-200
1831 1875 201-250
1832 1875 251-300
1833 1875 301-350
1834 1875 351-400
1835 1875 401-450
1836 1875 451-500
1837 1875 501-550
1838 1875 551-600
1839 1875 601-650
1840 1875 651-700
1841 1875 701-750
1842 1875 751-800
1843 1875 801-850

BG 1: Betalingsbevelen



1844 1875 851-900
1845 1875 901-950
1846 1875 951-1000
1847 1875 1001-1050
1848 1875 1051-1100
1849 1875 1101-1150
1850 1875 1151-1211
1851 1876 1-50
1852 1876 51-100
1853 1876 101-150
1854 1876 151-200
1855 1876 201-250
1856 1876 251-300
1857 1876 301-350
1858 1876 351-400
1859 1876 401-450
1860 1876 451-500
1861 1876 501-550
1862 1876 551-600
1863 1876 601-650
1864 1876 651-700
1865 1876 701-750
1866 1876 751-800
1867 1876 801-850
1868 1876 851-900
1869 1876 901-950
1870 1876 951-1000
1871 1876 1001-1050
1872 1876 1051-1100
1873 1876 1101-1184
1874 1877 1-50
1875 1877 51-100
1876 1877 101-150
1877 1877 151-200
1878 1877 201-250
1879 1877 251-300
1880 1877 301-350
1881 1877 351-400

BG 1: Betalingsbevelen



1882 1877 401-450
1883 1877 451-500
1884 1877 501-550
1885 1877 551-600
1886 1877 601-650
1887 1877 651-700
1888 1877 701-750
1889 1877 751-800
1890 1877 801-850
1891 1877 851-900
1892 1877 901-950
1893 1877 951-1000
1894 1877 1001-1050
1895 1877 1051-1100
1896 1877 1101-1166
1897 1878 1-50
1898 1878 51-100
1899 1878 101-150
1900 1878 151-200
1901 1878 201-250
1902 1878 251-300
1903 1878 301-350
1904 1878 351-400
1905 1878 401-450
1906 1878 451-500
1907 1878 501-550
1908 1878 551-600
1909 1878 601-650
1910 1878 651-700
1911 1878 701-750
1912 1878 751-800
1913 1878 801-850
1914 1878 851-900
1915 1878 901-950
1916 1878 951-1000
1917 1878 1001-1050
1918 1878 1051-1100
1919 1878 1101-1150
1920 1878 1151-1220

BG 1: Betalingsbevelen



1921 1879 1-50
1922 1879 51-100
1923 1879 101-150
1924 1879 151-200
1925 1879 201-250
1926 1879 251-300
1927 1879 301-350
1928 1879 351-400
1929 1879 401-450
1930 1879 451-500
1931 1879 501-550
1932 1879 551-600
1933 1879 601-650
1934 1879 651-700
1935 1879 701-750
1936 1879 751-800
1937 1879 801-850
1938 1879 851-900
1939 1879 901-950
1940 1879 951-1000
1941 1879 1001-1050
1942 1879 1051-1100
1943 1879 1101-1148
1944 1880 1-50
1945 1880 51-100
1946 1880 101-150
1947 1880 151-200
1948 1880 201-250
1949 1880 251-300
1950 1880 301-350
1951 1880 351-400
1952 1880 401-450
1953 1880 451-500
1954 1880 501-550
1955 1880 551-600
1956 1880 601-650
1957 1880 651-700
1958 1880 701-750

BG 1: Betalingsbevelen



1959 1880 751-800
1960 1880 801-850
1961 1880 851-900
1962 1880 901-950
1963 1880 951-1000
1964 1880 1001-1050
1965 1880 1051-1100
1966 1880 1101-1169
1967 1881 1-50
1968 1881 51-100
1969 1881 101-150
1970 1881 151-200
1971 1881 201-250
1972 1881 251-300
1973 1881 301-350
1974 1881 351-400
1975 1881 401-450
1976 1881 451-500
1977 1881 501-550
1978 1881 551-600
1979 1881 601-650
1980 1881 651-700
1981 1881 701-750
1982 1881 751-800
1983 1881 801-850
1984 1881 851-900
1985 1881 901-950
1986 1881 951-1000
1987 1881 1001-1050
1988 1881 1051-1100
1989 1881 1101-1150
1990 1881 1151-1200
1991 1881 1201-1251
1992 1882 1-50
1993 1882 51-100
1994 1882 101-150
1995 1882 151-200
1996 1882 201-250

BG 1: Betalingsbevelen



1997 1882 251-300
1998 1882 301-350
1999 1882 351-400
2000 1882 401-450
2001 1882 451-500
2002 1882 501-550
2003 1882 551-600
2004 1882 601-650
2005 1882 651-700
2006 1882 701-750
2007 1882 751-800
2008 1882 801-850
2009 1882 851-900
2010 1882 901-950
2011 1882 951-1000
2012 1882 1001-1050
2013 1882 1051-1100
2014 1882 1101-1150
2015 1882 1151-1200
2016 1882 1201-1250
2017 1882 1251-1300
2018 1882 1301-1350
2019 1882 1351-1400
2020 1882 1401-1424
2021 1883 1-50
2022 1883 51-100
2023 1883 101-150
2024 1883 151-200
2025 1883 201-250
2026 1883 251-300
2027 1883 301-350
2028 1883 351-400
2029 1883 401-450
2030 1883 451-500
2031 1883 501-550
2032 1883 551-600
2033 1883 601-650
2034 1883 651-700

BG 1: Betalingsbevelen



2035 1883 701-750
2036 1883 751-800
2037 1883 801-850
2038 1883 851-900
2039 1883 901-950
2040 1883 951-1000
2041 1883 1001-1051
2042 1883 1051-1100
2043 1883 1101-1150
2044 1883 1151-1200
2045 1883 1201-1250
2046 1883 1251-1300
2047 1883 1301-1350
2048 1883 1351-1400
2049 1883 1401-1479
2050 1884 1-50
2051 1884 51-100
2052 1884 101-150
2053 1884 151-200
2054 1884 201-250
2055 1884 251-300
2056 1884 301-350
2057 1884 351-400
2058 1884 401-450
2059 1884 451-500
2060 1884 501-550
2061 1884 551-600
2062 1884 601-650
2063 1884 651-700
2064 1884 701-750
2065 1884 751-800
2066 1884 801-850
2067 1884 851-900
2068 1884 901-950
2069 1884 951-1000
2070 1884 1001-1050
2071 1884 1051-1100
2072 1884 1101-1150

BG 1: Betalingsbevelen



2073 1884 1151-1200
2074 1884 1201-1250
2075 1884 1251-1300
2076 1884 1301-1350
2077 1884 1351-1400
2078 1884 1401-1450
2079 1884 1451-1500
2080 1884 1501-1547
2081 1885 1-50
2082 1885 51-100
2083 1885 101-150
2084 1885 151-200
2085 1885 201-250
2086 1885 251-300
2087 1885 301-350
2088 1885 351-400
2089 1885 401-450
2090 1885 451-500
2091 1885 501-550
2092 1885 551-600
2093 1885 601-650
2094 1885 651-700
2095 1885 701-750
2096 1885 751-800
2097 1885 801-850
2098 1885 851-900
2099 1885 901-950
2100 1885 951-1000
2101 1885 1001-1050
2102 1885 1051-1100
2103 1885 1101-1150
2104 1885 1151-1200
2105 1885 1201-1250
2106 1885 1251-1300
2107 1885 1301-1350
2108 1885 1351-1400
2109 1885 1401-1450
2110 1885 1451-1500
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2111 1885 1501-1551
2112 1885 1551-1610
2113 1886 1-50
2114 1886 51-100
2115 1886 101-150
2116 1886 151-200
2117 1886 201-250
2118 1886 251-300
2119 1886 301-350
2120 1886 351-400
2121 1886 401-450
2122 1886 451-500
2123 1886 501-550
2124 1886 551-600
2125 1886 601-650
2126 1886 651-700
2127 1886 701-750
2128 1886 751-800
2129 1886 801-850
2130 1886 851-900
2131 1886 901-950
2132 1886 951-1000
2133 1886 1001-1050
2134 1886 1051-1100
2135 1886 1101-1150
2136 1886 1151-1200
2137 1886 1201-1250
2138 1886 1251-1300
2139 1886 1301-1350
2140 1886 1351-1400
2141 1886 1401-1450
2142 1886 1451-1500
2143 1886 1501-1591
2144 1887 1-50
2145 1887 51-100
2146 1887 101-150
2147 1887 151-200
2148 1887 201-250
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2149 1887 251-300
2150 1887 301-350
2151 1887 351-400
2152 1887 401-450
2153 1887 451-500
2154 1887 501-550
2155 1887 551-600
2156 1887 601-650
2157 1887 651-700
2158 1887 701-750
2159 1887 751-800
2160 1887 801-850
2161 1887 851-900
2162 1887 901-950
2163 1887 951-1000
2164 1887 1001-1050
2165 1887 1051-1100
2166 1887 1101-1150
2167 1887 1151-1200
2168 1887 1201-1250
2169 1887 1251-1300
2170 1887 1301-1350
2171 1887 1351-1400
2172 1887 1401-1450
2173 1887 1451-1500
2174 1887 1501-1550
2175 1887 1551-1600
2176 1887 1601-1683
2177 1888 1-50
2178 1888 51-00
2179 1888 101-150
2180 1888 151-200
2181 1888 201-250
2182 1888 251-300
2183 1888 301-350
2184 1888 351-400
2185 1888 401-450
2186 1888 451-500
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2187 1888 501-550
2188 1888 551-600
2189 1888 601-650
2190 1888 651-700
2191 1888 701-750
2192 1888 751-800
2193 1888 801-850
2194 1888 851-900
2195 1888 901-950
2196 1888 951-1000
2197 1888 1001-1050
2198 1888 1051-1100
2199 1888 1101-1150
2200 1888 1151-1200
2201 1888 1201-1250
2202 1888 1251-1300
2203 1888 1301-1350
2204 1888 1351-1400
2205 1888 1401-1450
2206 1888 1451-1500
2207 1888 1501-1550
2208 1888 1551-1600
2209 1888 1601-1681
2210 1889 1-50
2211 1889 51-100 / 100 ontbreekt
2212 1889 101-150
2213 1889 151-200
2214 1889 201-250
2215 1889 251-300
2216 1889 301-350
2217 1889 351-400
2218 1889 401-450
2219 1889 451-500
2220 1889 501-550
2221 1889 551-600
2222 1889 601-650
2223 1889 651-700
2224 1889 701-750
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2225 1889 751-800
2226 1889 801-850
2227 1889 851-900
2228 1889 901-950
2229 1889 951-1000
2230 1889 1001-1050
2231 1889 1051-1100
2232 1889 1101-1150
2233 1889 1151-1200
2234 1889 1201-1250
2235 1889 1251-1300
2236 1889 1301-1350
2237 1889 1351-1400
2238 1889 1401-1450
2239 1889 1451-1500
2240 1889 1501-1550
2241 1889 1551-1600
2242 1889 1601-1674
2243 1890 1-50
2244 1890 51-100
2245 1890 101-150
2246 1890 151-200
2247 1890 201-250
2248 1890 251-300
2249 1890 301-350
2250 1890 351-400
2251 1890 401-450
2252 1890 451-500
2253 1890 501-550
2254 1890 551-600
2255 1890 601-650
2256 1890 651-700
2257 1890 701-750
2258 1890 751-800
2259 1890 801-850
2260 1890 851-900
2261 1890 901-950
2262 1890 951-1000

BG 1: Betalingsbevelen



2263 1890 1001-1050
2264 1890 1051-1100
2265 1890 1101-1150
2266 1890 1151-1200
2267 1890 1201-1250
2268 1890 1251-1300
2269 1890 1301-1350
2270 1890 1351-1400
2271 1890 1401-1450
2272 1890 1451-1500
2273 1890 1501-1596
2274 1891 1-50
2275 1891 51-100
2276 1891 101-150
2277 1891 151-200
2278 1891 201-250
2279 1891 251-300
2280 1891 301-350
2281 1891 351-400
2282 1891 401-450
2283 1891 451-500
2284 1891 501-550
2285 1891 551-600
2286 1891 601-650
2287 1891 651-700
2288 1891 701-750
2289 1891 751-800
2290 1891 801-850
2291 1891 851-900
2292 1891 901-950
2293 1891 951-1000
2294 1891 1001-1050
2295 1891 1051-1100
2296 1891 1101-1150
2297 1891 1151-1200
2298 1891 1201-1250
2299 1891 1251-1300
2300 1891 1301-1350

BG 1: Betalingsbevelen



2301 1891 1351-1400
2302 1891 1401-1450
2303 1891 1451-1500
2304 1891 1501-1567
2305 1892 1-50
2306 1892 51-100
2307 1892 101-150
2308 1892 151-200
2309 1892 201-250
2310 1892 251-300
2311 1892 301-350
2312 1892 351-400
2313 1892 401-450
2314 1892 451-500
2315 1892 501-550
2316 1892 551-600
2317 1892 601-650
2318 1892 651-700
2319 1892 701-750
2320 1892 751-800
2321 1892 801-850
2322 1892 851-900
2323 1892 901-950
2324 1892 951-1000
2325 1892 1001-1050
2326 1892 1051-1100
2327 1892 1101-1150
2328 1892 1151-1200
2329 1892 1201-1250
2330 1892 1251-1300
2331 1892 1301-1350
2332 1892 1351-1400
2333 1892 1401-1450
2334 1892 1451-1500
2335 1892 1501-1550
2336 1892 1551-1600
2337 1892 1601-1650
2338 1892 1651-1700

BG 1: Betalingsbevelen



2339 1892 1701-1736
2340 1893 1-50
2341 1893 51-100
2342 1893 101-150
2343 1893 151-200
2344 1893 201-250
2345 1893 251-300
2346 1893 301-350
2347 1893 351-400
2348 1893 401-450
2349 1893 451-500
2350 1893 501-550
2351 1893 551-600
2352 1893 601-650
2353 1893 651-700
2354 1893 701-750
2355 1893 751-800
2356 1893 801-850
2357 1893 851-900
2358 1893 901-950
2359 1893 951-1000
2360 1893 1001-1050
2361 1893 1051-1100
2362 1893 1101-1150
2363 1893 1151-1200
2364 1893 1201-1250
2365 1893 1251-1300
2366 1893 1301-1350
2367 1893 1351-1400
2368 1893 1401-1450
2369 1893 1451-1500
2370 1893 1501-1550
2371 1893 1551-1600
2372 1893 1601-1690
2373 1894 1-50
2374 1894 51-100
2375 1894 101-150
2376 1894 151-200 / 199 en 200 ontbreken

BG 1: Betalingsbevelen



2377 1894 201-250
2378 1894 251-300
2379 1894 301-350
2380 1894 351-400
2381 1894 401-450
2382 1894 451-500
2383 1894 501-550
2384 1894 551-600
2385 1894 601-650
2386 1894 651-700
2387 1894 701-750
2388 1894 751-800
2389 1894 801-850
2390 1894 851-900
2391 1894 901-950
2392 1894 951-1000
2393 1894 1001-1050
2394 1894 1051-1100
2395 1894 1101-1150
2396 1894 1151-1200
2397 1894 1201-1250
2398 1894 1251-1300
2399 1894 1301-1350
2400 1894 1351-1400
2401 1894 1401-1450
2402 1894 1451-1500
2403 1894 1501-1550
2404 1894 1551-1600
2405 1894 1601-1650
2406 1894 1651-1700
2407 1894 1701-1759
2408 1895 1-50
2409 1895 51-100
2410 1895 101-150
2411 1895 151-200
2412 1895 201-250
2413 1895 251-300
2414 1895 301-350

BG 1: Betalingsbevelen



2415 1895 351-400
2416 1895 401-450
2417 1895 451-500
2418 1895 501-550
2419 1895 551-600
2420 1895 601-650
2421 1895 651-700
2422 1895 701-750
2423 1895 751-800
2424 1895 801-850
2425 1895 851-900
2426 1895 901-950
2427 1895 951-1000
2428 1895 1001-1050
2429 1895 1051-1100
2430 1895 1101-1150
2431 1895 1151-1200
2432 1895 1201-1250
2433 1895 1251-1300
2434 1895 1301-1350
2435 1895 1351-1397
2436 1896 1-50
2437 1896 51-100
2438 1896 101-150
2439 1896 151-200
2440 1896 201-250
2441 1896 251-300
2442 1896 301-350
2443 1896 351-400
2444 1896 401-450
2445 1896 451-500
2446 1896 501-550
2447 1896 551-600
2448 1896 601-650
2449 1896 651-700
2450 1896 701-750
2451 1896 751-800
2452 1896 801-850

BG 1: Betalingsbevelen



2453 1896 851-900
2454 1896 901-950
2455 1896 951-1000
2456 1896 1001-1050
2457 1896 1051-1100
2458 1896 1101-1150
2459 1896 1151-1200
2460 1896 1201-1250
2461 1896 1251-1300
2462 1896 1301-1350
2463 1896 1351-1400
2464 1896 1401-1450
2465 1896 1451-1493
2466 1897 1-50
2467 1897 51-100
2468 1897 101-150
2469 1897 151-200
2470 1897 201-250
2471 1897 251-300
2472 1897 301-350
2473 1897 351-400
2474 1897 401-450
2475 1897 451-500
2476 1897 501-550
2477 1897 551-600
2478 1897 601-650
2479 1897 651-700
2480 1897 701-750
2481 1897 751-800
2482 1897 801-850
2483 1897 851-900
2484 1897 901-950
2485 1897 951-1000
2486 1897 1001-1050
2487 1897 1051-1100
2488 1897 1101-1150
2489 1897 1151-1200
2490 1897 1201-1250

BG 1: Betalingsbevelen



2491 1897 1251-1300
2492 1897 1301-1350
2493 1897 1351-1400
2494 1897 1401-1450
2495 1897 1451-1500
2496 1897 1501-1550
2497 1897 1551-1600
2498 1897 1601-1650
2499 1897 1651-1700
2500 1897 1701-1759
2501 1898 1-50
2502 1898 51-100
2503 1898 101-150
2504 1898 151-200
2505 1898 201-250
2506 1898 251-300
2507 1898 301-350
2508 1898 351-400
2509 1898 401-450
2510 1898 451-500
2511 1898 501-550
2512 1898 551-600
2513 1898 601-650
2514 1898 651-700
2515 1898 701-750
2516 1898 751-800
2517 1898 801-850
2518 1898 851-900
2519 1898 901-950
2520 1898 951-1000
2521 1898 1001-1050
2522 1898 1051-1100
2523 1898 1101-1150
2524 1898 1151-1200
2525 1898 1201-1250
2526 1898 1251-1300
2527 1898 1301-1350
2528 1898 1351-1400

BG 1: Betalingsbevelen



2529 1898 1401-1450
2530 1898 1451-1500
2531 1898 1501-1550
2532 1898 1551-1600
2533 1898 1601-1650
2534 1898 1651-1700
2535 1898 1701-1750
2536 1898 1751-1800
2537 1898 1801-1826
2538 1899 1-50
2539 1899 51-100
2540 1899 101-150
2541 1899 151-200
2542 1899 201-250
2543 1899 251-300
2544 1899 301-350
2545 1899 351-400
2546 1899 401-450
2547 1899 451-500
2548 1899 501-550
2549 1899 551-600
2550 1899 601-650
2551 1899 651-700
2552 1899 701-750
2553 1899 751-800
2554 1899 801-850
2555 1899 851-900
2556 1899 901-950
2557 1899 951-1000
2558 1899 1001-1050
2559 1899 1051-1100
2560 1899 1101-1150
2561 1899 1151-1200
2562 1899 1201-1250
2563 1899 1251-1300
2564 1899 1301-1350
2565 1899 1351-1400
2566 1899 1401-1450

BG 1: Betalingsbevelen



2567 1899 1451-1500
2568 1899 1501-1550
2569 1899 1551-1600
2570 1899 1601-1650
2571 1899 1651-1700
2572 1899 1701-1750
2573 1899 1751-1800
2574 1899 1801-1850
2575 1899 1851-1900
2576 1900 1-50
2577 1900 51-100
2578 1900 101-150
2579 1900 151-200
2580 1900 201-250
2581 1900 251-300
2582 1900 301-350
2583 1900 351-400
2584 1900 401-450
2585 1900 451-500
2586 1900 501-550
2587 1900 551-600
2588 1900 601-650
2589 1900 651-700
2590 1900 701-750
2591 1900 751-800
2592 1900 801-850
2593 1900 851-900
2594 1900 901-950
2595 1900 951-1000
2596 1900 1001-1050
2597 1900 1051-1100
2598 1900 1101-1150
2599 1900 1151-1200
2600 1900 1201-1250
2601 1900 1251-1300
2602 1900 1301-1350
2603 1900 1351-1400
2604 1900 1401-1450

BG 1: Betalingsbevelen



2605 1900 1451-1500
2606 1900 1501-1550
2607 1900 1551-1600
2608 1900 1601-1650
2609 1900 1651-1700
2610 1900 1701-1750
2611 1900 1751-1800 / 1751 ontbreekt
2612 1900 1801-1850
2613 1900 1851-1900
2614 1900 1901-1950
2615 1900 1951-2000
2616 1900 2001-2021
2617 1901 1-50
2618 1901 51-100
2619 1901 101-150
2620 1901 151-200
2621 1901 201-250
2622 1901 251-300
2623 1901 301-350
2624 1901 351-400
2625 1901 401-450
2626 1901 451-500
2627 1901 501-550
2628 1901 551-600
2629 1901 601-650
2630 1901 651-700
2631 1901 701-750
2632 1901 751-800
2633 1901 801-850
2634 1901 851-900
2635 1901 901-950
2636 1901 951-1000
2637 1901 1001-1050
2638 1901 1051-1100
2639 1901 1101-1150
2640 1901 1151-1200
2641 1901 1201-1250
2642 1901 1251-1300

BG 1: Betalingsbevelen



2643 1901 1301-1350
2644 1901 1351-1400
2645 1901 1401-1450
2646 1901 1451-1500
2647 1901 1501-1550
2648 1901 1551-1600
2649 1901 1601-1650
2650 1901 1651-1700
2651 1901 1701-1750
2652 1901 1751-1800
2653 1901 1801-1850
2654 1901 1851-1900
2655 1901 1901-1950
2656 1901 1951-2000
2657 1901 2001-2050
2658 1901 2051-2100
2659 1901 2101-2150
2660 1901 2151-2200
2661 1901 2201-2235
2662 1902 1-50
2663 1902 51-100
2664 1902 101-150
2665 1902 151-200
2666 1902 201-250
2667 1902 251-300
2668 1902 301-350
2669 1902 351-400
2670 1902 401-450
2671 1902 451-500
2672 1902 501-550
2673 1902 551-600
2674 1902 601-650
2675 1902 651-700
2676 1902 701-750
2677 1902 751-800
2678 1902 801-850
2679 1902 851-900
2680 1902 901-950

BG 1: Betalingsbevelen



2681 1902 951-1000
2682 1902 1001-1050
2683 1902 1051-1100
2684 1902 1101-1150
2685 1902 1151-1200
2686 1902 1201-1250
2687 1902 1251-1300
2688 1902 1301-1350
2689 1902 1351-1400
2690 1902 1401-1450
2691 1902 1451-1500
2692 1902 1501-1550
2693 1902 1551-1600
2694 1902 1601-1650
2695 1902 1651-1700
2696 1902 1701-1750
2697 1902 1751-1800
2698 1902 1801-1850
2699 1902 1851-1900
2700 1902 1901-1950
2701 1902 1951-2000
2702 1902 2001-2050
2703 1902 2051-2100
2704 1902 2101-2150
2705 1902 2151-2200
2706 1902 2201-2214
2707 1903 1-50
2708 1903 51-100
2709 1903 101-150
2710 1903 151-200
2711 1903 201-250
2712 1903 251-300
2713 1903 301-350
2714 1903 351-400
2715 1903 401-450
2716 1903 451-500
2717 1903 501-550
2718 1903 551-600

BG 1: Betalingsbevelen



2719 1903 601-650
2720 1903 651-700
2721 1903 701-750
2722 1903 751-800
2723 1903 801-850
2724 1903 851-900
2725 1903 901-950
2726 1903 951-1000
2727 1903 1001-1050
2728 1903 1051-1100
2729 1903 1101-1150
2730 1903 1151-1200
2731 1903 1201-1250
2732 1903 1251-1300
2733 1903 1301-1350
2734 1903 1351-1400
2735 1903 1401-1450
2736 1903 1451-1500
2737 1903 1501-1550
2738 1903 1551-1600
2739 1903 1601-1650
2740 1903 1651-1700
2741 1903 1701-1750
2742 1903 1751-1800
2743 1903 1801-1850
2744 1903 1851-1900
2745 1903 1901-1950
2746 1903 1951-2000
2747 1903 2001-2050
2748 1903 2051-2100
2749 1903 2101-2150
2750 1903 2151-2167
2751 1904 1-50
2752 1904 51-100
2753 1904 101-150
2754 1904 151-200
2755 1904 201-250
2756 1904 251-300

BG 1: Betalingsbevelen



2757 1904 301-350
2758 1904 351-400
2759 1904 401-450
2760 1904 451-500
2761 1904 501-550
2762 1904 551-600
2763 1904 601-650
2764 1904 651-700
2765 1904 701-750
2766 1904 751-800
2767 1904 801-850
2768 1904 851-900
2769 1904 901-950
2770 1904 951-1000
2771 1904 1001-1050
2772 1904 1051-1100
2773 1904 1101-1150
2774 1904 1151-1200
2775 1904 1201-1250
2776 1904 1251-1300
2777 1904 1301-1350
2778 1904 1351-1400
2779 1904 1401-1450
2780 1904 1451-1500
2781 1904 1501-1550
2782 1904 1551-1600
2783 1904 1601-1650
2784 1904 1651-1700
2785 1904 1701-1750
2786 1904 1751-1800
2787 1904 1801-1850
2788 1904 1851-1900
2789 1904 1901-1950
2790 1904 1951-2000
2791 1904 2001-2050
2792 1904 2051-2100
2793 1904 2101-2150
2794 1904 2151-2200

BG 1: Betalingsbevelen



2795 1904 2201-2250
2796 1904 2251-2292
2797 1905 1-50
2798 1905 51-100
2799 1905 101-150
2800 1905 151-200
2801 1905 201-250
2802 1905 251-300
2803 1905 301-350
2804 1905 351-400
2805 1905 401-450
2806 1905 451-500
2807 1905 501-550
2808 1905 551-600
2809 1905 601-650
2810 1905 651-700
2811 1905 701-750
2812 1905 751-800
2813 1905 801-850
2814 1905 851-900
2815 1905 901-950
2816 1905 951-1000
2817 1905 1001-1050
2818 1905 1051-1100
2819 1905 1101-1150
2820 1905 1151-1200
2821 1905 1201-1250
2822 1905 1251-1300
2823 1905 1301-1350
2824 1905 1351-1400 / 1391 ontbreekt
2825 1905 1401-1450
2826 1905 1451-1500
2827 1905 1501-1550
2828 1905 1551-1600
2829 1905 1601-1650
2830 1905 1651-1700
2831 1905 1701-1750
2832 1905 1751-1800

BG 1: Betalingsbevelen



2833 1905 1801-1850
2834 1905 1851-1900
2835 1905 1901-1950
2836 1905 1951-2000
2837 1905 2001-2050
2838 1905 2051-2100
2839 1905 2101-2141
2840 1906 1-50
2841 1906 51-100
2842 1906 101-150
2843 1906 151-200
2844 1906 201-250
2845 1906 251-300
2846 1906 301-350
2847 1906 351-400
2848 1906 401-450
2849 1906 451-500
2850 1906 501-550
2851 1906 551-600
2852 1906 601-650
2853 1906 651-700
2854 1906 701-750
2855 1906 751-800
2856 1906 801-850
2857 1906 851-900
2858 1906 901-950
2859 1906 951-1000
2860 1906 1001-1050
2861 1906 1051-1100
2862 1906 1101-1150
2863 1906 1151-1200
2864 1906 1201-1250
2865 1906 1251-1300
2866 1906 1301-1350
2867 1906 1351-1400
2868 1906 1401-1450
2869 1906 1451-1500
2870 1906 1501-1550

BG 1: Betalingsbevelen



2871 1906 1551-1600
2872 1906 1601-1650
2873 1906 1651-1700
2874 1906 1701-1750
2875 1906 1751-1800
2876 1906 1801-1850
2877 1906 1851-1900
2878 1906 1901-1950
2879 1906 1951-2000
2880 1906 2001-2050
2881 1906 2051-2100
2882 1906 2101-2150
2883 1906 2151-2198
2884 1907 1-50
2885 1907 51-100
2886 1907 101-150
2887 1907 151-200
2888 1907 201-250
2889 1907 251-300
2890 1907 301-350
2891 1907 351-400
2892 1907 401-450
2893 1907 451-500
2894 1907 501-550
2895 1907 551-600
2896 1907 601-650
2897 1907 651-700
2898 1907 701-750
2899 1907 751-800
2900 1907 801-850
2901 1907 851-900
2902 1907 901-950
2903 1907 951-1000
2904 1907 1001-1050
2905 1907 1051-1100
2906 1907 1101-1150
2907 1907 1151-1200
2908 1907 1201-1250

BG 1: Betalingsbevelen



2909 1907 1251-1300
2910 1907 1301-1350
2911 1907 1351-1400
2912 1907 1401-1450
2913 1907 1451-1500
2914 1907 1501-1550
2915 1907 1551-1600
2916 1907 1601-1650
2917 1907 1651-1700
2918 1907 1701-1750
2919 1907 1751-1800
2920 1907 1801-1850
2921 1907 1851-1900
2922 1907 1901-1950
2923 1907 1951-2000
2924 1907 2001-2050
2925 1907 2051-2100
2926 1907 2101-2138
2927 1908 1-50
2928 1908 51-100
2929 1908 101-150
2930 1908 151-200
2931 1908 201-250
2932 1908 251-300
2933 1908 301-350
2934 1908 351-400
2935 1908 401-450
2936 1908 451-500
2937 1908 501-550
2938 1908 551-600
2939 1908 601-650
2940 1908 651-700
2941 1908 701-750
2942 1908 751-800
2943 1908 801-850
2944 1908 851-900
2945 1908 901-950
2946 1908 951-1000

BG 1: Betalingsbevelen



2947 1908 1001-1050
2948 1908 1051-1100
2949 1908 1101-1150
2950 1908 1151-1200
2951 1908 1201-1250
2952 1908 1251-1300
2953 1908 1301-1350
2954 1908 1351-1400
2955 1908 1401-1450
2956 1908 1451-1500
2957 1908 1501-1550
2958 1908 1551-1600
2959 1908 1601-1650
2960 1908 1651-1700
2961 1908 1701-1750
2962 1908 1751-1800
2963 1908 1801-1850
2964 1908 1851-1900
2965 1908 1901-1950
2966 1908 1951-2000
2967 1908 2001-2050
2968 1908 2051-2100
2969 1908 2101-2150
2970 1908 2151-2200
2971 1908 2201-2217
2972 1909 1-50
2973 1909 51-100
2974 1909 101-150
2975 1909 151-200
2976 1909 201-250
2977 1909 251-300
2978 1909 301-350
2979 1909 351-400
2980 1909 401-450
2981 1909 451-500
2982 1909 501-550
2983 1909 551-600
2984 1909 601-650

BG 1: Betalingsbevelen



2985 1909 651-700
2986 1909 701-750
2987 1909 751-800
2988 1909 801-850
2989 1909 851-900
2990 1909 901-950
2991 1909 951-1000
2992 1909 1001-1050
2993 1909 1051-1100
2994 1909 1101-1150
2995 1909 1151-1200
2996 1909 1201-1250
2997 1909 1251-1300
2998 1909 1301-1350
2999 1909 1351-1400
3000 1909 1401-1450
3001 1909 1451-1500
3002 1909 1501-1550
3003 1909 1551-1600
3004 1909 1601-1650
3005 1909 1651-1700
3006 1909 1701-1750
3007 1909 1751-1800
3008 1909 1801-1850
3009 1909 1851-1900
3010 1909 1901-1950
3011 1909 1951-2000
3012 1909 2001-2050
3013 1909 2051-2100
3014 1909 2101-2150
3015 1909 2151-2214
3016 1910 1-50
3017 1910 51-100
3018 1910 101-150
3019 1910 151-200
3020 1910 201-250
3021 1910 251-300
3022 1910 301-350

BG 1: Betalingsbevelen



3023 1910 351-400
3024 1910 401-450
3025 1910 451-500 / 500 ontbreekt
3026 1910 501-550
3027 1910 551-600
3028 1910 601-650
3029 1910 651-700
3030 1910 701-750
3031 1910 751-800
3032 1910 801-850
3033 1910 851-900
3034 1910 901-950
3035 1910 951-1000
3036 1910 1001-1050
3037 1910 1051-1100
3038 1910 1101-1150
3039 1910 1151-1200
3040 1910 1201-1250
3041 1910 1251-1300
3042 1910 1301-1350
3043 1910 1351-1400
3044 1910 1401-1450
3045 1910 1451-1500
3046 1910 1501-1550
3047 1910 1551-1600
3048 1910 1601-1650
3049 1910 1651-1700
3050 1910 1701-1750
3051 1910 1751-1800
3052 1910 1801-1850
3053 1910 1851-1900
3054 1910 1901-1950
3055 1910 1951-2000
3056 1910 2001-2050
3057 1910 2051-2100
3058 1910 2101-2150
3059 1910 2151-2234
3060 1911 1-50

BG 1: Betalingsbevelen



3061 1911 51-100
3062 1911 101-150
3063 1911 151-200
3064 1911 201-250
3065 1911 251-300
3066 1911 301-350
3067 1911 351-400
3068 1911 401-450
3069 1911 451-500
3070 1911 501-550
3071 1911 551-600
3072 1911 601-650
3073 1911 651-700
3074 1911 701-750
3075 1911 751-800
3076 1911 801-850
3077 1911 851-900
3078 1911 901-950
3079 1911 951-1000
3080 1911 1001-1050
3081 1911 1051-1100
3082 1911 1101-1150
3083 1911 1151-1200
3084 1911 1201-1250
3085 1911 1251-1300
3086 1911 1301-1350
3087 1911 1351-1400
3088 1911 1401-1450
3089 1911 1451-1500
3090 1911 1501-1550
3091 1911 1551-1600
3092 1911 1601-1650
3093 1911 1651-1700
3094 1911 1701-1750
3095 1911 1751-1800
3096 1911 1801-1850
3097 1911 1851-1900
3098 1911 1901-1950

BG 1: Betalingsbevelen



3099 1911 1951-2000
3100 1911 2001-2050
3101 1911 2051-2115
3102 1912 1-50
3103 1912 51-100
3104 1912 101-150
3105 1912 151-200
3106 1912 201-250
3107 1912 251-300
3108 1912 301-350
3109 1912 351-400
3110 1912 401-450
3111 1912 451-500
3112 1912 501-550
3113 1912 551-600
3114 1912 601-650
3115 1912 651-700
3116 1912 701-750
3117 1912 751-800
3118 1912 801-850
3119 1912 851-900
3120 1912 901-950
3121 1912 951-1000
3122 1912 1001-1050
3123 1912 1051-1100
3124 1912 1101-1150
3125 1912 1151-1200
3126 1912 1201-1250
3127 1912 1251-1300
3128 1912 1301-1350
3129 1912 1351-1400
3130 1912 1401-1450
3131 1912 1451-1500
3132 1912 1501-1550
3133 1912 1551-1600
3134 1912 1601-1650
3135 1912 1651-1700
3136 1912 1701-1750

BG 1: Betalingsbevelen



3137 1912 1751-1800
3138 1912 1801-1850
3139 1912 1851-1900
3140 1912 1901-1950
3141 1912 1951-2000
3142 1912 2001-2050
3143 1912 2051-2100
3144 1912 2101-2150
3145 1912 2151-2200
3146 1912 2201-2232
3147 1913 1-50
3148 1913 51-100
3149 1913 101-150
3150 1913 151-200
3151 1913 201-250
3152 1913 251-300
3153 1913 301-350
3154 1913 351-400
3155 1913 401-450
3156 1913 451-500
3157 1913 501-550
3158 1913 551-600
3159 1913 601-650
3160 1913 651-700
3161 1913 701-750
3162 1913 751-800
3163 1913 801-850
3164 1913 851-900
3165 1913 901-950
3166 1913 951-1000
3167 1913 1001-1050
3168 1913 1051-1100
3169 1913 1101-1150
3170 1913 1151-1200
3171 1913 1201-1250
3172 1913 1251-1300
3173 1913 1301-1350
3174 1913 1351-1400

BG 1: Betalingsbevelen



3175 1913 1401-1450
3176 1913 1451-1500
3177 1913 1501-1550
3178 1913 1551-1600
3179 1913 1601-1650
3180 1913 1651-1700
3181 1913 1701-1750
3182 1913 1751-1800
3183 1913 1801-1850
3184 1913 1851-1900
3185 1913 1901-1950
3186 1913 1951-2000
3187 1913 2001-2050
3188 1913 2051-2100
3189 1913 2101-2150
3190 1913 2151-2200
3191 1913 2201-2250
3192 1913 2251-2300
3193 1913 2301-2322
3194 1914 1-50
3195 1914 51-100
3196 1914 101-150
3197 1914 151-200
3198 1914 201-250
3199 1914 251-300
3200 1914 301-350
3201 1914 351-400
3202 1914 401-450
3203 1914 451-500
3204 1914 501-550
3205 1914 551-600
3206 1914 601-650
3207 1914 651-700
3208 1914 701-750
3209 1914 751-800
3210 1914 801-850
3211 1914 851-900
3212 1914 901-950

BG 1: Betalingsbevelen



3213 1914 951-1000
3214 1914 1001-1050
3215 1914 1051-1100
3216 1914 1101-1150
3217 1914 1151-1200
3218 1914 1201-1250
3219 1914 1251-1300
3220 1914 1301-1350
3221 1914 1351-1400
3222 1914 1401-1450
3223 1914 1451-1500
3224 1914 1501-1550
3225 1914 1551-1600
3226 1914 1601-1650
3227 1914 1651-1700
3228 1914 1701-1750
3229 1914 1751-1800
3230 1914 1801-1850
3231 1914 1851-1900
3232 1914 1901-1950
3233 1914 1951-2000
3234 1914 2001-2050
3235 1914 2051-2100
3236 1914 2101-2152
3237 1915 1-50
3238 1915 51-100
3239 1915 101-150
3240 1915 151-200
3241 1915 201-250
3242 1915 251-300
3243 1915 301-350
3244 1915 351-400
3245 1915 401-450
3246 1915 451-500
3247 1915 501-550
3248 1915 551-600
3249 1915 601-650
3250 1915 651-700

BG 1: Betalingsbevelen



3251 1915 701-750
3252 1915 751-800
3253 1915 801-850
3254 1915 851-900
3255 1915 901-950
3256 1915 951-1000
3257 1915 1001-1050
3258 1915 1051-1100
3259 1915 1101-1150
3260 1915 1151-1200
3261 1915 1201-1250
3262 1915 1251-1300
3263 1915 1301-1350
3264 1915 1351-1400
3265 1915 1401-1450
3266 1915 1451-1500
3267 1915 1501-1550
3268 1915 1551-1600
3269 1915 1601-1650
3270 1915 1651-1700
3271 1915 1701-1750
3272 1915 1751-1800
3273 1915 1801-1850
3274 1915 1851-1892
3275 1916 1-50
3276 1916 51-100
3277 1916 101-150
3278 1916 151-200
3279 1916 201-250
3280 1916 251-300
3281 1916 301-350
3282 1916 351-400
3283 1916 401-450
3284 1916 451-500
3285 1916 501-550
3286 1916 551-600
3287 1916 601-650
3288 1916 651-700
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3289 1916 701-750
3290 1916 751-800
3291 1916 801-850
3292 1916 851-900
3293 1916 901-950
3294 1916 951-1000
3295 1916 1001-1050
3296 1916 1051-1100
3297 1916 1101-1150
3298 1916 1151-1200
3299 1916 1201-1250
3300 1916 1251-1300
3301 1916 1301-1350
3302 1916 1351-1400
3303 1916 1401-1450
3304 1916 1451-1500
3305 1916 1501-1550
3306 1916 1551-1600
3307 1916 1601-1650
3308 1916 1651-1700
3309 1916 1701-1750
3310 1916 1751-1800
3311 1916 1801-1850
3312 1916 1851-1900
3313 1916 1901-1950
3314 1916 1951-2000
3315 1916 2001-2049
3316 1917 1-50
3317 1917 51-100
3318 1917 101-150
3319 1917 151-200
3320 1917 201-250
3321 1917 251-300
3322 1917 301-350
3323 1917 351-400
3324 1917 401-450
3325 1917 451-500
3326 1917 501-550
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3327 1917 551-600
3328 1917 601-650
3329 1917 651-700
3330 1917 701-750
3331 1917 751-800
3332 1917 801-850
3333 1917 851-900
3334 1917 901-950
3335 1917 951-1000
3336 1917 1001-1050
3337 1917 1051-1100
3338 1917 1101-1150
3339 1917 1151-1200
3340 1917 1201-1250
3341 1917 1251-1300
3342 1917 1301-1350
3343 1917 1351-1400
3344 1917 1401-1450
3345 1917 1451-1500
3346 1917 1501-1550
3347 1917 1551-1600
3348 1917 1601-1650
3349 1917 1651-1700
3350 1917 1701-1750
3351 1917 1751-1800
3352 1917 1801-1850
3353 1917 1851-1900
3354 1917 1901-1950
3355 1917 1951-2000
3356 1917 2001-2050
3357 1917 2051-2100
3358 1917 2101-2150
3359 1917 2151-2200
3360 1917 2201-2250
3361 1917 2251-2301
3362 1918 1-50
3363 1918 51-100
3364 1918 101-150
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3365 1918 151-200
3366 1918 201-250
3367 1918 251-300
3368 1918 301-350
3369 1918 351-400
3370 1918 401-450
3371 1918 451-500
3372 1918 501-550
3373 1918 551-600
3374 1918 601-650
3375 1918 651-700
3376 1918 701-750
3377 1918 751-800
3378 1918 801-850
3379 1918 851-900
3380 1918 901-950
3381 1918 951-1000
3382 1918 1001-1050
3383 1918 1051-1100
3384 1918 1101-1150
3385 1918 1151-1200
3386 1918 1201-1250
3387 1918 1251-1300
3388 1918 1301-1350
3389 1918 1351-1400
3390 1918 1401-1450
3391 1918 1451-1500
3392 1918 1501-1550
3393 1918 1551-1600
3394 1918 1601-1650
3395 1918 1651-1700
3396 1918 1701-1750
3397 1918 1751-1800
3398 1918 1801-1850
3399 1918 1851-1900
3400 1918 1901-1950
3401 1918 1951-2000
3402 1918 2001-2050
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3403 1918 2051-2100
3404 1918 2101-2150
3405 1918 2151-2200
3406 1918 2201-2255
3407 1919 1-50
3408 1919 51-100
3409 1919 101-150
3410 1919 151-200
3411 1919 201-250
3412 1919 251-300
3413 1919 301-350
3414 1919 351-400
3415 1919 401-450
3416 1919 451-500
3417 1919 501-550
3418 1919 551-600
3419 1919 601-650
3420 1919 651-700
3421 1919 701-750
3422 1919 751-800
3423 1919 801-850
3424 1919 851-900
3425 1919 901-950
3426 1919 951-1000
3427 1919 1001-1050
3428 1919 1051-1100
3429 1919 1101-1150
3430 1919 1151-1200
3431 1919 1201-1250
3432 1919 1251-1300
3433 1919 1301-1350
3434 1919 1351-1400
3435 1919 1401-1450
3436 1919 1451-1500
3437 1919 1501-1550
3438 1919 1551-1600
3439 1919 1601-1650
3440 1919 1651-1700
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3441 1919 1701-1750
3442 1919 1751-1800
3443 1919 1801-1850
3444 1919 1851-1900
3445 1919 1901-1950
3446 1919 1951-2000
3447 1919 2001-2050
3448 1919 2051-2100
3449 1919 2101-2150
3450 1919 2151-2217
3451 1920 1-50
3452 1920 51-100
3453 1920 101-150
3454 1920 151-200
3455 1920 201-250
3456 1920 251-300
3457 1920 301-350
3458 1920 351-400
3459 1920 401-450
3460 1920 451-500
3461 1920 501-550
3462 1920 551-600
3463 1920 601-650
3464 1920 651-700
3465 1920 701-750
3466 1920 751-800
3467 1920 801-850
3468 1920 851-900
3469 1920 901-950
3470 1920 951-1000
3471 1920 1001-1050
3472 1920 1051-1100
3473 1920 1101-1150
3474 1920 1151-1200
3475 1920 1201-1250
3476 1920 1251-1300
3477 1920 1301-1350
3478 1920 1351-1400
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3479 1920 1401-1450
3480 1920 1451-1500
3481 1920 1501-1550
3482 1920 1551-1600
3483 1920 1601-1650
3484 1920 1651-1700
3485 1920 1701-1750
3486 1920 1751-1800
3487 1920 1801-1850
3488 1920 1851-1900
3489 1920 1901-1950
3490 1920 1951-2000
3491 1920 2001-2050
3492 1920 2051-2100
3493 1920 2101-2150
3494 1920 2151-2200
3495 1920 2201-2250
3496 1920 2251-2300
3497 1920 2301-2350
3498 1921 1-50
3499 1921 51-100
3500 1921 101-150
3501 1921 151-200
3502 1921 201-250
3503 1921 251-300
3504 1921 301-350
3505 1921 351-400
3506 1921 401-450
3507 1921 451-500
3508 1921 501-550
3509 1921 551-600
3510 1921 601-650
3511 1921 651-700
3512 1921 701-750
3513 1921 751-800
3514 1921 801-850
3515 1921 851-900
3516 1921 901-950
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3517 1921 951-1000
3518 1921 1001-1050
3519 1921 1051-1100
3520 1921 1101-1150
3521 1921 1151-1200
3522 1921 1201-1250
3523 1921 1251-1300
3524 1921 1301-1350
3525 1921 1351-1400
3526 1921 1401-1450
3527 1921 1451-1500
3528 1921 1501-1550
3529 1921 1551-1600
3530 1921 1601-1650
3531 1921 1651-1700
3532 1921 1701-1750
3533 1921 1751-1800
3534 1921 1801-1850
3535 1921 1851-1900
3536 1921 1901-1950
3537 1921 1951-2000
3538 1921 2001-2050
3539 1921 2051-2100
3540 1921 2101-2150
3541 1921 2151-2200
3542 1921 2201-2250
3543 1921 2251-2300
3544 1921 2301-2350
3545 1921 2351-2400
3546 1921 2401-2450
3547 1921 2451-2500
3548 1921 2501-2550
3549 1921 2551-2600
3550 1921 2601-2650
3551 1921 2651-2700
3552 1921 2701-2750
3553 1921 2751-2800
3554 1921 2801-2850

BG 1: Betalingsbevelen



3555 1921 2851-2900
3556 1921 2901-2950
3557 1921 2951-3000
3558 1921 3001-3050
3559 1921 3051-3100
3560 1921 3101-3150
3561 1921 3151-3230
3562 1922 1-50
3563 1922 51-100
3564 1922 101-150
3565 1922 151-200
3566 1922 201-250
3567 1922 251-300
3568 1922 301-350
3569 1922 351-400
3570 1922 401-450
3571 1922 451-500
3572 1922 501-550
3573 1922 551-600
3574 1922 601-650
3575 1922 651-700
3576 1922 701-750
3577 1922 751-800
3578 1922 801-850
3579 1922 851-900
3580 1922 901-950
3581 1922 951-1000
3582 1922 1001-1050
3583 1922 1051-1100
3584 1922 1101-1150
3585 1922 1151-1200
3586 1922 1201-1250
3587 1922 1251-1300
3588 1922 1301-1350
3589 1922 1351-1400
3590 1922 1401-1450
3591 1922 1451-1500
3592 1922 1501-1550
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3593 1922 1551-1600
3594 1922 1601-1650
3595 1922 1651-1700
3596 1922 1701-1750
3597 1922 1751-1800
3598 1922 1801-1850
3599 1922 1851-1900
3600 1922 1901-1950
3601 1922 1951-2000
3602 1922 2001-2050
3603 1922 2051-2100
3604 1922 2101-2150
3605 1922 2151-2200
3606 1922 2201-2250
3607 1922 2251-2300
3608 1922 2301-2350
3609 1922 2351-2400
3610 1922 2401-2450
3611 1922 2451-2500
3612 1922 2501-2550
3613 1922 2551-2600
3614 1922 2601-2650
3615 1922 2651-2700
3616 1922 2701-2750
3617 1922 2751-2800 / 2751+ 2751 bis
3618 1922 2801-2850
3619 1922 2581-2900
3620 1922 2901-2950
3621 1922 2951-3000
3622 1922 3001-3050
3623 1922 3051-3100
3624 1922 3101-3150
3625 1922 3151-3200
3626 1922 3201-3274
3627 1923 1-50
3628 1923 51-100
3629 1923 101-150
3630 1923 151-200
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3631 1923 201-250
3632 1923 251-300
3633 1923 301-350
3634 1923 351-400
3635 1923 401-450
3636 1923 451-500
3637 1923 501-550
3638 1923 551-600
3639 1923 601-650
3640 1923 651-700
3641 1923 701-750
3642 1923 751-800
3643 1923 801-850
3644 1923 851-900
3645 1923 901-950
3646 1923 951-1000
3647 1923 1001-1050
3648 1923 1051-1100
3649 1923 1101-1150
3650 1923 1151-1200
3651 1923 1201-1250
3652 1923 1251-1300
3653 1923 1301-1350
3654 1923 1351-1400
3655 1923 1401-1450
3656 1923 1451-1500
3657 1923 1501-1550
3658 1923 1551-1600
3659 1923 1601-1650
3660 1923 1651-1700
3661 1923 1701-1750
3662 1923 1751-1800
3663 1923 1801-1850
3664 1923 1851-1900
3665 1923 1901-1950
3666 1923 1951-2000
3667 1923 2001-2050
3668 1923 2051-2100
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3669 1923 2101-2150
3670 1923 2151-2200
3671 1923 2201-2250
3672 1923 2251-2300
3673 1923 2301-2350
3674 1923 2351-2400
3675 1923 2401-2450
3676 1923 2451-2500
3677 1923 2501-2579
3678 1924 1-50
3679 1924 51-100
3680 1924 101-150
3681 1924 151-200
3682 1924 201-250
3683 1924 251-300
3684 1924 301-350
3685 1924 351-400
3686 1924 401-450
3687 1924 451-500
3688 1924 501-550
3689 1924 551-600
3690 1924 601-650
3691 1924 651-700
3692 1924 701-750
3693 1924 751-800
3694 1924 801-850
3695 1924 851-900
3696 1924 901-950
3697 1924 951-1000
3698 1924 1001-1050
3699 1924 1051-1100
3700 1924 1101-1150
3701 1924 1151-1200
3702 1924 1201-1250
3703 1924 1251-1300
3704 1924 1301-1350
3705 1924 1351-1400
3706 1924 1401-1450

BG 1: Betalingsbevelen



3707 1924 1451-1500
3708 1924 1501-1550
3709 1924 1551-1600
3710 1924 1601-1650
3711 1924 1651-1700
3712 1924 1701-1750
3713 1924 1751-1800
3714 1924 1801-1850
3715 1924 1851-1900
3716 1924 1901-1950
3717 1924 1951-2000
3718 1924 2001-2050
3719 1924 2051-2100
3720 1924 2101-2150
3721 1924 2151-2200
3722 1924 2201-2250
3723 1924 2251-2300
3724 1924 2301-2350
3725 1924 2351-2400
3726 1924 2401-2450
3727 1924 2451-2500
3728 1924 2501-2550
3729 1924 2551-2600
3730 1924 2601-2650
3731 1924 2651-2700
3732 1924 2701-2759
3733 1925 1-50
3734 1925 51-100
3735 1925 101-150
3736 1925 151-200
3737 1925 201-250 
3738 1925 251-300
3739 1925 301-350
3740 1925 351-400
3741 1925 401-450
3742 1925 451-500
3743 1925 501-550
3744 1925 551-600
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3745 1925 601-650
3746 1925 651-700
3747 1925 701-750
3748 1925 751-800
3749 1925 801-850
3750 1925 851-900
3751 1925 901-950
3752 1925 951-1000
3753 1925 1001-1050
3754 1925 1051-1100
3755 1925 1101-1150
3756 1925 1151-1200
3757 1925 1201-1250
3758 1925 1251-1300
3759 1925 1301-1350
3760 1925 1351-1400
3761 1925 1401-1450
3762 1925 1451-1500
3763 1925 1501-1550
3764 1925 1551-1600
3765 1925 1601-1650
3766 1925 1651-1700
3767 1925 1701-1750
3768 1925 1751-1800
3769 1925 1801-1850
3770 1925 1851-1900
3771 1925 1901-1950
3772 1925 1951-2000
3773 1925 2001-2050
3774 1925 2051-2100
3775 1925 2101-2150
3776 1925 2151-2200
3777 1925 2201-2250
3778 1925 2251-2300
3779 1925 2301-2350
3780 1925 2351-2400
3781 1925 2401-2450
3782 1925 2451-2500
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3783 1925 2501-2550
3784 1925 2551-2600
3785 1925 2601-2650
3786 1925 2651-2700
3787 1925 2701-2750
3788 1925 2751-2805
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Overzicht

BG 2: Bijloke Foren

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1-38 Stukken betreffende de organisatie van de Bijlokefoor. In veel gevallen gaat het 
over een afrekening van de opbrengsten van de verpachting van de standplaatsen of 
over de organisatie en het verloop van de verpachting van de standplaatsen. Bevatten 
vaak plannen van de opstelling van de foor.
1 1797 VI, 12 fructidor; compte rendu de la recette de 

la foire d’été. Opsomming namen standpach-
ters

1 omslag

2 1799 VIII, 27 documenten met aanvraag cq opzeg 
van standplaats

1 omslag

3 1800 IX, 5 complém. Vier bundels: Compte de la 
foire de l’an Neuf, Comptes des foires de la 
Bijlocque des années 9 et 10. Foor op 21 
messidor; bundel brieven aanvraag/opzeg-
ging/informatie standplaats. Brief Faipoult van 
12 messidor ivm advertentie in Gazette de 
Gand met de vraag waarom handelaars zich 
moeten wenden tot Vanbambeke ipv tot BG 
administratie of tot de secretaris van de BG 
administratie

1 omslag

4 1801-1802 X, twee brieven van Oudaert, conseiller de la 
préfecture du Dépt. Escaut ivm met aanbe-
velingen voor een standplaats; burgemeester 
De Naeyer aan BG ivm verplaatsing datum 
van de Bijlokefoor naar de oude datum. Ant-
woord = Een andere datum dan huidige 21 
messidor kan slechts bij een besluit van de 
Regering. Brief uit Oostende ivm informatie 
stand.

1 omslag

5 1804-1815 XIII, 2/08/1806, 2/08/1807, 2/08/1809, 
2/08/1810, 20/8/1811, 1/08/1812, 1/08/1813, 
2/08/1814, 1815 ; Compte de la recette des 
droits de places à la foire de la beijlocke 1806 
; factuur verlichting met aantal lantaarns, ar-
men, uren; factuur Jean De Broe, timmerman 
(1814)

1 omslag

6 1816 Vier documenten ; cahier de charges, clauses 
et conditions … location des places à la foire 
d’été de 1816 ; voorbereiding cahier de char-
ges voor halfvastenfoor ; twee namenlijsten 
van standpachters.

1 omslag
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7 1817 Vier documenten ;  cahier de charges, clau-
ses et conditions … location des places à la 
foire d’été de 1817 ; verpagtinge der plaetsen 
tot het stellen der kraemen voor de zomer-
foire op het pleyn van het hospice de Bijloke. 
Etat détaillé des droits de places. Lijste van 
de verpagte plaetsen.

1 omslag

8 1818 Drie documenten ; cahier de charges, clau-
ses et conditions … location des places à la 
foire d’été de 1818 ; etat détaillé des droits 
de places. Verpagtinge der Plaetsen … met 
vermelding van de locatie regt over het huys 
van … , potjens plaetsen tusschen ‘t huys …

1 omslag

9 1819 36 documenten; Verpachtinge der plaetsen 
kraemen zomerfoor (1 aug) op het plein van 
het hospice de Bijloke namenlijst; de zomerf-
oor is sedert onheugelijke tijden op het Bij-
lokeplein, sedert het verhuurd wordt aan de 
schuttersgilde St Joris en St Sebastiaan om 
er hun gaai op te richten, stond de zomerfoor 
op diverse plaatsen. Telkens op verzoek van 
BG met de gebruikelijke cahier de charges 
en met toestemming van het college de re-
gence.; Reeks debetbriefjes voor “insertie in 
de Gazette van Gend en van Annoncen” ivm 
verpachtingen, vervoer, ontbijt en middag-
maal voor d’heeren van d’hospice van Gend 
te Aalst,; Etat détaillé des droits de places à 
la foire; Etat détaillé des droits; cahier des 
charges

1 omslag

10 1820 23 documenten; Verpachtinge der plaetsen tot 
het stellen der kraemen voor de zomerfoire op 
het plein van het hospice de Bijloke, namen-
lijst; état détaillé des droits de place; Cahier 
des charges;  Reeks debetbriefjes voor “inser-
tie in de Gazette van Gend en van Annoncen” 
ivm verpachtingen

1 omslag

11 1821 32 documenten; Cahier des charges bijlo-
kefoor op Recolettenplein ; Etat détaillé des 
droits de places à la foire; Etat détaillé ; Réca-
pitulation van alle kosten en onkosten ; Plan 
van de foor op Recollettenplein

1 omslag
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12 1822 26 documenten ; Cahier des charges bijloke-
foor op Recolettenplein ; Recapitulation droits 
et frais ; Etat détaillé des droits de places ; 
“Rekeninge en verteir van d’eer Weydooge in 
compxxx verteird door koetjers voor eten en 
bier, voor boteramen en 3 flesschen bier, voor 
wijn een flesche royen een witte, voor diner 
met 5 man, voor deseir, voo caffe, aver en 
hoeij voor de peirden.”

1 omslag

13 1823 14 documenten; Cahier des charges bijloke-
foor in het beluyk der Bijloke, Staet van de 
verpachting der plaetsen; afrekeningen oa 
“huurkoetsier over voyage naer Wachtebeke 
… tot een sperreverkooping, dijsselchaise 
met 2 peerden, 2 maal passagie regt ponte tot 
Terdonck, drinkgeld aen den koetsier” ; staet 
der verpachting van de plaetsen

1 omslag

14 1824 9 documenten; Cahier des charges bijlokefoor 
in het beluyk der Bijloke, Staet van de ver-
pachting der plaetsen

1 omslag

15 1825 6 documenten; Cahier des charges bijlokefoor 
in het beluyk der Bijloke, Staet van de ver-
pachting der plaetsen; afrekeningen oa huur-
koetsier over voyage naer Drongen, Waer-
schoot, ...

1 omslag

16 1826 11 documenten; Cahier des charges bijloke-
foor in het beluyk der Bijloke, Staet van de 
verpachting der plaetsen; afrekeningen oa 
huurkoetsier over voyage naer Loochristy en 
Destelberghe … houtvendutie

1 omslag

17 1827 10 documenten; Cahier des charges bijloke-
foor op Recollettenplein, Staet van de ver-
pachting der plaetsen; afrekeningen oa huur-
koetsier over voyage naer Wachtebeke  ... 
sperrevendutie

1 omslag

18 1828 8 documenten; Cahier des charges bijlokefoor 
op Recollettenplein, Staet van de verpachting 
der plaetsen; afrekeningen oa huurkoetsier 
over voyage naer Wachtebeke  .. sperreven-
dutie

1 omslag
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19 1829 6 documenten; Cahier des charges bijlokefoor 
op Recollettenplein, Staet van de verpachting 
der plaetsen; afrekeningen oa huurkoetsier 
over voyage naer eecloo  .. boomvendutie

1 omslag

20 1830 7 documenten; met Plan ; Cahier des charges 
bijlokefoor op Recollettenplein, Staet van de 
verpachting der plaetsen; Staat van de kosten 
betrekkelij tot de verpagting der plaetsen 

1 omslag

21 1831 7 documenten; Cahier des charges bijlokefoor 
op Recollettenplein, Staet van de verpach-
ting der plaetsen; Verpagting der bezondere 
plaetsen niet inbegrepen onder het getal der 
kraemen .. namen, met vermeldingen als een 
tafelken, kwaedwillige (vrouw), horloge meca-
nique, wafelkraam, marionnettespel Coppenik 
en Vandevenne, groote potten; met plan

1 omslag

22 1832 13 documenten; Cahier des charges bijloke-
foor op Recollettenplein, Staet van de ver-
pachting der plaetsen; afrekeningen

1 omslag

23 1833 9 documenten; Cahier des charges bijlokefoor 
op Recollettenplein, Staet van de verpachting 
der plaetsen; buyten de foire … pijlken en 
bogentjens, potkraem dobbel, dobbeltaefel, 
aerdewerk groote plaetse; afrekeningen oa 
advertentiekosten

1 omslag

24 1834 13 documenten; Cahier des charges bijlo-
kefoor op Recollettenplein, Staet van de 
verpachting der plaetsen; afrekeningen oa 
advertenties; buyten de foire … pijlken en 
bogentjens, potkraem, mandekens, pijlkens 
en bogentjens, optique, lijnwaede tente met 
levende vogelkens, aerdewerk groote plaetse

1 omslag

25 1835 10 documenten; Cahier des charges bijlo-
kefoor op de Recollettenplein, Staet van de 
verpachting der plaetsen; afrekeningen oa 
advertenties

1 omslag

26 1836 9 documenten; Cahier des charges bijlo-
kefoor op Houtleye tussen watertrap Sand-
poorte en Bestormpoorte 69 standen (1-14, 
watertrap 15-35 langs kaeye, 36- 56 (open 
ruimte) en 57 to 69 langs straet; Staet van de 
verpachting der plaetsen; afrekeningen oa 
advertenties; plannetje

1 omslag
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27 1837 12 documenten; Cahier des charges bijloke-
foor op Lindeleye op 1 aug ; klachtbrief met 
11 ondertekenaars ivm hun eis dat de faience 
en pottenverkopers in het midden van de 
markt moeten blijven, vermits de massa zich 
naar hen begeeft. Dit jaar was het anders 
en kwamen geen klanten langs hun kramen; 
Klachtbrief ivm de nieuwe locatie die te ver 
verwijderd ligt van centrum, wat slecht is voor 
de cafehouders, ze stellen de Kouter voor 
omdat deze plaats veel meer handelaars zal 
aantrekken. BG schrijft in antwoord hierop 
aan het stadsbestuur dat de foor steeds 
minder volk lokt, dus steeds minder opbrengt, 
en dat BG er nog weinig belangstelling voor 
heeft. De stad mag de locatie zelf kiezen.
Rekening advertentiekosten.

1 omslag

28 1838 7 documenten; bijlokefoor op Lindeleye op 1 
aug; buiten de foor ook kraam op St Michiels-
plein ; Staet der verpachtingen

1 omslag

29 1839 4 documenten; bijlokefoor op Lindeleye op 1 
aug; buiten de foor ook kraam op St Michiels-
plein

1 omslag

30 1840 4 documenten; bijlokefoor op Lindeleye; bui-
ten de foor ook potkraam op St Michielsplein, 
Staet van kosten, staet van opbrengst

1 omslag

31 1841 7 documenten; bijlokefoor op Lindeleye op 1 
aug tot 15 aug ; buiten de foor ook kraam op 
St Michielsplein

1 omslag

32 1842 8 documenten, bijlokefoor op Lindeleye op 
1 aug tot 15 aug ; buiten de foor ook kraam 
op St Michielsplein Staat van opbrengst der 
verpagting

1 omslag

33 1843 5 documenten, bijlokefoor op Lindeleye op 
1 aug tot 15 aug ; buiten de foor ook kraam 
op St Michielsplein Staat van opbrengst der 
verpagting

1 omslag

34 1844 4 documenten, bijlokefoor op Lindeleye op 
1 aug tot 15 aug ; buiten de foor ook kraam 
op St Michielsplein Staat van opbrengst der 
verpagting, Etat des frais, Etat du produit de 
la location

1 omslag



35 1845 2 documenten ; Etat du produit de la loca-
tion des places pour les échoppes de la foire 
d’été dit de la Biloque, qui a eu lieu du 1 au 
15 août

1 omslag

36 1846 4 documenten ; Etat du produit de la loca-
tion des places pour les échoppes de la foire 
d’été dit de la Biloque, qui a eu lieu du 1 au 
15 août ; Etat du produit de la location ; Etat 
des frais relatifs à la location

1 omslag

37 1847 6 documenten : Etat du produit de la location 
des places pour les échoppes de la foire d’été 
dit de la Biloque, qui a eu lieu du 1 au 15 août 
; Etat du produit de la location ; Etat des frais 
relatifs à la location; klachtbrief ivm de weige-
ren van een standplaats op de Lindelei.

1 omslag

38 s.d. Grondplannen : Lindelei 36 plaatsen; Lindelei 
53 plaatsen; Recolette Plein (en aardappel-
markt) 111 plaatsen; plan (vermoedelijk Re-
collettenplein)383 plaatsen; plan Recoleteten-
plein Koophandelplaets 500 plaatsen; Beluik 
Bijloke,Bijlokestraetjen, paterije,164 plaatsen.

1 omslag

BG 2: Bijloke Foren

Overzicht



Overzicht

BG 3: Boomveilingen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1871-1898 boomveilingen 1 doos
2 1898-1910 boomveilingen 1 doos
3 1911-1923 boomveilingen 1 doos
4 1923-1925 boomveilingen 1 doos



BG 4: Bosbeheer 

Overzicht

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 SD Algemeene conditiën en bespreken. (… op 

welke men … ten verzoeke van het Bestuur 
der Burgerlijke Godshuizen der stad Gent … 
binnen de gemeente van … openbaarlijk zal 
verkopen …) 12pp

2 27/05/1819 Bosjes waarvan BG in bezit is gesteld bij KB 
op 27/05/1819 n° 64 in de gemeenten Ursel, 
Waarschoot, Vosselare, Drongen, Nazareth, 
Deurle, Moerbeke, Wachtebeke, Winkel, Zel-
zate, Evergem, Melle, Oosterzele. 

3 16/12/1818 Briefwisseling van 1818 tot 1829 in verband 
met boomverkopingen te Sint Antelinckx, Ne-
derzwalm (Dujardin), kaartje pacht Zorgheloos 
te Nederhasselt.
Op achterkant: attestatie door Pieter Damman 
om te visiteren Nicolaes Smekens als eenen 
vijtzinnigen 26/10/1739 

4 22/01/1830 Brief met verzoek tot goedkeuring proces-
verbaal van verkoping van partij abelen en 
andere bomen, tekent Damme

enkel brief

5 30/10/1830 Amortisatiesyndicaat, aanwijzing ‘der haksken 
kreupelhout’ te Wetteren, achterste Nijlbroeck.

6 19/03/1830 BG geeft toestemming aan graaf De Lichter-
velde tot het steken en doen uithalen in de 
bossen binnen de gemeente Nazareth.

7 2/04/1830 Wydooghe, inspecteur te Zelzate, meldt de 
staat der kapping voor 1831. 

enkel brief

8 25/04/1830 Dossier voor de opvolging van Emanuel Mel-
kebeke, boswachter te Wetteren, (een bos-
wachter moet vijf militaire campagnes hebben 
meegemaakt om aangesteld te kunnen wor-
den).

9 17/05/1830 Hamering van bomen te Wachtebeke (Winkel) 
10 6/01/1831 Notaris Vanderweenen te Eeklo meldt kwaad-

willige schade aan bomen en plantsoenen en 
vraagt om aanstelling van Domien Yzebaert, 
Zelzate, als toezichter. Bewijs goed zedelijk 
gedrag van Josephus Meyvaert dd 8/01/1831

11 16/06/1831 BG zet Jan Francies de Rijcke en zijn zoon Li-
vinus de Rycke, landslieden, af als boswach-
ter in haar bos de begijnekisten op Kluizen en 
vervangt hen door De Spiegelaere. 

6 stukken



12 3/09/1831 BG geeft vergunning aan Charles Josephus 
Hypolite Poncelet tot jagen in de bossen te 
Wachtebeke, Winkel, Lembeke, Waarschot en 
Eeklo. Onderaan vermelding idem vergunning 
aan de Schietere Kaprijke tot jagen te Naza-
reth en Eke.

2 stukken

13 23/09/1831 Staat der bossen behorende aan BG 1831. 
Afdeling Wachtebeke (Zaffelare, Winkel en 
Wachtebeke) idem voor Eeklo, en Waar-
schoot, Lembeke.

14 6/12/1831 Dossier vergunning tot dringend kappen van 
400 dennen in het bos zevensterre te Wachte-
beke en Winkel, ten behoeve van een bouw-
werk in de stad.

4 stukken

15 13/12/1831 Dossier over het samenwerken met notaris 
Vanderweenen Eeklo voor de verkoop van 
hakhout in 1832 (Op achterkant staet van 
bekostiging van het gesticht der oude mans 
geduerende de maend November 1824) 

7 stukken

16 24/11/1831 Briefwisseling over omzetting tot zaailand en 
over houtsnoei te Nazareth (Antonius Brutyn, 
Leo De Baere) 

4 stukken

17 26/03/1832 Aanmelding van de houtkap voor 1832 te Na-
zareth, Zaffelare, Waarschoot en Winkel 

3 stukken

18 11/04/1832 Briefwisseling over aanplant van bomen en 
het maken van putten in de Burgstraat in Win-
kel (summier plannetje) 

13 stukken

19 14/06/1832 Staet van de bosschen competerende aen 
het Bestuur der Borgerlijke Godshuizen van 
Gendt zijnde en regie en onverpacht … te 
Lotenhulle en Nazareth per 15/09/1831 en 
1/06/1832

6 stukken

20 13/10/1832 Brasseur (fils) Nederkouter (Gent-Sint-Pie-
ters) verzoekt om toestemming tot jagen in de 
bossen te Nazareth.
Op achterkant: 1) rekening dec 1772 …gele-
vert ten dienste van t’ potacker [Poortakker ?] 
door Henricus Bertrant 2) rekening voor werk, 
nagels, planken enz dd 10/12/1772 (

3 stukken

BG 4: Bosbeheer 

Overzicht



21 23/11/1832 Lodewijk De Block, boswachter te Wachte-
beke en Jan De Block, werkman, worden er 
attent op gemaakt dat zij niet zonder toestem-
ming mogen werken op de goederen en in de 
bossen van BG.
Op achterkant: dd 3/04/1702 Sersanders 
meldt aan de gouverneur van de arme 
schole? dat francis do?ens fs piter zijn plaats 
vachiert in vervanging komt henderik de wilde 
fs Emanewel uit Crachte van de de foen-
datie van wijlent Jo. Niclas Sersanders dd 
4/02/1649 

1 stuk

22 29/01/1833 Josephus Meijvaert, dagloner te Zelzate meldt 
aan BG dat een zeker Dominicus Ysebaert 
snoeiwerk uitvoert op het goed van het hos-
pice te Zelzate. 

2 stukken

23 28/02/1833 Petrus De Letter te Wachtebeke wil de hout-
kant uitdoen bij gebrek aan opbrengst.
Op achterkant: deel van een rekeningover-
zicht van betalingen voor onder andere boter, 
eieren, hout, stopen dobbel bier.

3 stukken

24 19/03/1833 BG vraagt aan baron De Steenhault, bestuur 
van Domeinen,  om zijn goedkeuring te geven 
aan de houtkap 1834
Op achterkant: rekening met enkel cijfers en 
vermelding Arme Schole en Rijke Gasthuis 

1 stuk

25 11/12/1833 BG vraagt aan baron De Steenhault, bestuur 
van Domeinen, om de aanstelling van Pierre 
Thienpont als boswachter te bevestigen tegen 
betaling, waarbij dan de vergoeding voor bos-
wachter Louis De Block kan worden vermin-
derd

1 stuk

26 05/03/1834 Domeinen meldt aan BG dat Louis (de) Block 
is overleden op 17/02/1834. Ze stellen voor 
om de bewaking van het Hoogenweg bos sa-
men te voegen met die van Zaffelare bewaakt 
door Van Vlaenderen. Voorstel tot benoeming 
van Bernardus Van der Eedt als boswachter
Op achterkant: 1) 16/10/1731 François Corne-
lis … 
2) 16/09/1683 inthimeert Pauwels Heman 
op het branden vande tweede ende de leste 
karse tot uitcoopynghe … twee huisteden … 
op de paradeplaetse

12 stukken

BG 4: Bosbeheer 

Overzicht



27 29/03/1834 BG stuurt aan baron De Steenhault, bestuur van 
Domeinen, de staat van de houtkap 1835 voor 
goedkeuring.
Op achterkant: betaelinghe van … heerlijcke 
renten pensionen, anghers, organisten, boden, hure 
ende huren van tjaer 1738 

1 stuk

28 10/07/1834 Graaf Dellafaille d’Assenede vraagt een jachtver-
gunning aan Op achterkant: 18/10/1697 betalings-
overzicht 

3 stukken

29 27/08/1834 BG draagt aan boswachter Jacobus De BAcker te 
Waarschoot aan alle jagers aldaar hun “permissie” 
te controleren. 
Op achterkant: 2/10/1724 abdis Bijloke, Drongen, 
Oudburg 

1 stuk

30 3/11/1834 Vicome Désiré De Nieulant (kasteel Exaarde) 
vraagt een jachtvergunning aan voor Wachte-
beke, Winkel en Moerbeke 

31 26/09/1834 Lievin De CLercq wordt als boswachter te 
Nazareth afgezet. J.B. De Ruyck wordt voor-
gedragen als opvolger 

11 stukken

32 5/03/1834 21 kandidaten bieden zich aan voor de func-
tie van boswachter te Wachtebeke en Winkel 
naar aanleiding van het overlijden van Louis 
De Block 

30 stukken

33 18/05/1834 BG vraagt aan de dir Domeinen om de ver-
koop van kaphout op andere manier aan te 
pakken in plaats van de huidig kaalslag. Ook 
vraag om sparren op open plekken te mogen 
planten. 

4 stukken

34 4/09/1835 Leonard Soenens, Zwijnaarde, krijgt jachtver-
gunning 

2 stukken

35 17/09/1835 BG moet de “opgedolven Doelstraete, gele-
gen op de wijk Rostyne”, in haar oorspronke-
lijke staat te herstellen. 

5 stukken

36 23/05/1836 Delafaille d’Assenade krijgt een jachtvergunning 
tegen 200 fr per jaar. Brugge stuurt een kopie 
van het lastencohier in verband met de jachtver-
gunning voor ridder De Schietere Caprijcke die 
een jachtvergunning heeft ten bedrage van 450 
fr/jaar. Dit lastencohier bevindt zich in nr. 37
Op achterkant:… capituli S. Pharaildis … exhibi-
tur … januarii ano 1597 …
Op achterkant: 25 … 1660 … Thomaes Geylinck 
en Gillis De Clerck voogden van het Wenemaers 
hospitael)

8 stukken

BG 4: Bosbeheer 

Overzicht



37 11/08/1836 Lastencohier voor de jacht te Waarschoot, 
Lembeke, Nazareth en Eke. Met Brugs model 
van lastencohier uit nr. 36
Op achterkant: rekeninguittreksel dd 1769 … 
gelevert in de huijzen bij de Hoogbrugge … bij 
botermerct  

8 stukken

38 23/02/1837 Briefwisseling over schade in de sparrebos-
sen te Ursel. Het gaat om een ongegronde 
aanklacht. Met plannetje van Baeskensbeer-
houtbosch bij Brugstraet te Ursel

3 stukken

39 2/05/1837 BG meldt aan Vanderwenen inspecteur te 
Eeklo dat het Schouwbroekstraatje hersteld 
wordt en de bomen in de Meirlaerstraete ge-
weerd.
Op achterkant: … ontfanger Wenemaers hos-
pitael sal betaelen ten verzoeke van Sabina 
Spindler moeder van het grauwe … nov. 1682

1 stuk

40 29/03/1837 BG meldt aan De Wilde dir. van registratie en 
domeinen de houtkap van 1838
Op achterkant: … 1699 betaling van croisen

41 25/05/1837 Briefwisseling over de schade die BG veroor-
zaakt heeft aan de wortels van de bomen in 
de Peperstraete te Eeklo
Op achterkant: … ontfanger Wenemaers hos-
pitael sal betaelen ten verzoeke van Sabina 
Spindler moeder van het grauwe susterhuys  
… 12 juny 1681
Op achterkant: Sint Laureyns hospitael ont-
vangen croisen 28 maerte 1791

6 stukken

42 5/12/1837 Briefwisseling over de afstand waarop bomen 
op de hofstede van weduwe Lauwers te Won-
terghem in een meers en bos palende aan 
de calsyde weg van Deynse op Thielt mogen 
worden geplant. 

3 stukken

43 22/03/1838 Briefwisseling over de afstand waarop de 
wilgenaanplanting van de gracht moet worden 
gedaan te Waarschoot kad nrs 840 en 834 

1 stuk

44 28/06/1838 Bernardus Melkebeeke, Wetteren, vraagt om 
zijn vader te mogen opvolgen 

1 stuk

45 3/11/1838 Houtkap 1839 
Op achterkant: dd 1739 abdis Bijloke 

2 stukken

46 16/12/1839 De aangifte van de houtkap te Lotenhulle is 
niet gevoegd bij de aanvraag 

3 stukken

BG 4: Bosbeheer 

Overzicht



47 11/10/1841 Boswachter te Wetteren 1841. Briefwisseling 
over de te betalen vergoedingen. Boekjaren 
1814, 1815, 1816, 1817, 1820 tot 1828, 1830

24 stukken

48 18/03/1842 De dir registratie Domeinen stuurt aan BG de 
goedgekeurde benoeming van boswachter 
Ferdinand François Neyt te Sleidinge. Bevat 
stukken over boswachterbenoemingen vanaf 
1816, reglementering over aanstelling bos-
wachters dd 5 vendémiaire an XII, 29 nivose, 
an XII, benoemingen dd 1808, 1834, 1830, 
1817, 1811 

18 stukken

49 5/01/1844 BG wordt aangeklaagd onvergund bomen te 
hebben geplant op een zijweg van de weg 
van Evergem op Watervliet in de gemeente 
Sleidinge. 

4 stukken

50 12/09/1844 Briefwisseling over de benoeming tot bos-
wachter van Franciscus Schauwvliege, Klui-
zen 

3 stukken

51 23/10/1844 Joannes Van Waes, eenen vreedzamen 
treffelijken en wel hebbenden ingezeten der 
gemeente Wynkel, heeft een eik gestolen 

9 stukken

52 5/12/1844 Dominicus Ysebaert wordt te Zelzate voorge-
dragen als boswachter. 

2 stukken

53 30/09/1848 Uitrodden en tot stand van cultuur te brengen 
(uitrodden = roden, rooien, cultiveren, land ge-
schikt maken voor bebouwing) van een deel 
van het Moerbosch te Eeklo

20 stukken
+ plannetjes

54 2/02/1846 Frederic Francis Stadaert wenst de vacante 
plaats van boswachter na het ontslag van Ja-
cobus de Backer te Waarschoot in te vullen

10 stukken

55 24/08/1847 Joseph Aelbrecht (°Oosterzele 15/11/1807) 
wordt aangesteld als boswachter te Ooster-
zele

9 stukken

56 13/04/1847 François Van Damme (°Zaffelare 18/05/1820), 
wordt in opvolging van J.B. Van Damme, tot 
boswachter benoemd te Zaffelare. (aanbeve-
lingsbrieven voor Lucien De Vylder, Charles 
Louis Foulon, Pierre François Thienpont, 
Petrus De Palmeire en overzicht van de bos-
wachters van BG werkgebied, jaarwedde data 
der benoemingen) 

17 stukken

BG 4: Bosbeheer 

Overzicht



57 24/02/1848 De gouverneur van de provincie Oost-Vlaan-
deren maant aan om het landbouwareaal in 
de provincie te vergroten omdat de bevolking 
te zeer is aangegroeid. BG geeft overzicht 
van bossen die eventueel gerooid mogen 
worden 

9 stukken
(1 stuk in 6 
exemplaren)

58 6/05/1848 Toestemming tot rooien en in cultuur brengen 
van bos te Zaffelare (plannetje voor Zaffelare 
tegen grens Mendonk) 

7 stukken

59 15/06/1848 Toestemming tot rooien en in cultuur brengen 
van bos te Nazareth.
Op achterkant: namenlijst van bewoners 
Oudevrouwengesticht en oudemannen onvol-
ledige breedte van blad. Plannetje deel tegen 
grens Deurle 

5 stukken

60 25/02/1849 Houtkap in Baeskensbierhoutsbosch te Ursel 5 stukken
61 16/04/1851 Staet der boomen geplant op de eigendom-

men van het Bestuer der Burgerlijke Gods-
huizen van Gent onder de directie van den 
ongeteekenden Inspecteur A. Moyson (1850-
1851, budget 1851) 

1 stuk

62 6/03/1850 Staat houtkap 1851
Op achterkant: verknipt vel met enkele namen 
van patiënten Vrouwenzothuis 

5 stukken

63 9/04/1852 Staet der boomen geplant op de eigendom-
men van het Bestuer der Burgerlijke Gods-
huizen van Gent onder de directie van den 
ongeteekenden Inspecteur A. Moyson 

1 stuk

64 6/04/1851 Houtkap 1952 Waarschoot, Lembeke, Naza-
reth, Wachtebeke 

3 stukken

65 4/05/1853 Staet der boomen geplant op de eigendom-
men van het Bestuer der Burgerlijke Godshui-
zen van Gent onder de directie van den onge-
teekenden Inspecteur C.F. Van Wambeke 

1 stuk

66 20/04/1853 Staet der boomen geplant op de eigendom-
men van het Bestuer der Burgerlijke Gods-
huizen van Gent onder de directie van den 
ongeteekenden Inspecteur A. Moyson 

1 stuk

67 9/03/1852 Houtkap 1853 Waarschoot, Wetteren, Naza-
reth, Wachtebeke en Winkel, idem Moerbos te 
Eeklo 

6 stukken

BG 4: Bosbeheer 
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68 1/04/1854 Staet der boomen geplant op de eigendom-
men van het Bestuer der Burgerlijke Gods-
huizen van Gent onder de directie van den 
ongeteekenden Inspecteur A. Moyson, idem 
Aalst, Nazareth, Zelzate, Oveslag, Koewacht, 
Kaprijke, Bassevelde,  

8 stukken

69 5/03/1853 Houtkap 1854, Eeklo, Waarschoot, Winkel, 
Wachtebeke, Winkel
Op achterkant: stukje uit medisch rapport van 
Constantin Kekelaer 45 jaar, en Livin Cries, 
47 jaar 

6 stukken

70 5/04/1855 Staet der boomen geplant op de eigendom-
men van het Bestuer der Burgerlijke Godshui-
zen van Gent onder de directie van den onge-
teekenden Inspecteur te Gent, idem Nazareth, 
idem Aalst 

71 28/02/1854 Houtkap 1855 10 stukken
72 3/04/1856 Staet der boomen geplant op de eigendom-

men van het Bestuer der Burgerlijke Gods-
huizen van Gent onder de directie van den 
ongeteekenden Inspecteur Van Wambeke, 
Aalst 1854-1855 budget 1855 

1 stuk

73 16/01/1854 Dominicus Saey Herbegier te Zaffelare in de 
vier Eemers biedt zich als kandidaat voor de 
functie van boswachter 

1 stuk

74 4/05/1854 Florentin Vermeulen wordt afgezet als bos-
wachter en vervangen door J.B. De Zutter 
(°Adegem 23/09/1813) te Eeklo n° 1 

23 stukken

75 22/05/1878 Benoeming van hulpboswachters (surnumé-
raire) te Nazareth en Wachtebeke

38 stukken

76 1/06/1878 Wettelijk aandeel van BG in de bezoldiging 
van de boswachters dat BG moet terugbeta-
len. Idem 8/07/1880 3/07/1882, 28/10/1885, 
24/05/1879, 1901 en 1912 

19 stukken

77 11/12/1890 Leonard Sckaert beveelt zijn zoon Jan Baptist 
aan als kandidaat hulpboswachter 

1 stuk

78 11/11/1891 Lijst kandidaten hulpboswachter te Wachte-
beke (Martens Charles en Henri) 

4 stukken

79 13/09/1893 Besluit in verband met het terug te betalen 
aandeel van BG in de kosten van boswachter-
bezoldiging

2 stukken

BG 4: Bosbeheer 
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80 1/07/1895 Besluit in verband met het terug te betalen 
aandeel van BG in de kosten van boswachter-
bezoldiging 1895 en 1896 met reglement met 
betrekking tot voorwaarden tot benoeming, re-
denen tot ongeschikt verklaring. Met Bestuur-
lijk Memoriaal met betrekking tot de boswach-
terschool te Bouillon en te Dienst 1901 

1 stuk

81 6/09/1902 Besluit in verband met het terug te betalen 
aandeel van BG in de kosten van boswachter-
bezoldiging 1902 

2 stukken

82 31/09/1902 Dossier met betrekking tot benoeming van 
een boswachter te Nazareth, t.w. Seraphin 
Dewulf hulpboswachter, na overlijden van 
Donat Deruyck en latere voorvallen. Enkele 
brieven over stervende Wambeke in het bos 
na beschoten te zijn 1885 

22 stukken

83 31/03/1903 De provincie stuurt een exemplaar van KB 
betreffende de hulpboswachters (bovental-
lige/surnuméraire). Aanwerving Scholen van 
Bouillon en Diest boswachters  

4 stukken

84 16/09/1904 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

6 stukken

85 31/08/1906 Dossier overeenkomst Wittouck (suikerbie-
tenfabriek te Zelzate) – BG om de modder 
afkomstig van het wassen van de suikerbieten 
te storten in de bossen te Wachtebeke en Sint 
Kruis Winkel. Met plannetjes

86 9/10/1908 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

4 stukken

87 13/10/1906 De provincie stuurt een exemplaar van KB 
betreffende het bekwaamheidsgetuigschrift 
van bosteelt 

2 stukken

88 16/09/1908 De provincie stuurt een exemplaar van KB 
betreffende het bekwaamheidsgetuigschrift 
van bosteelt  

4 stukken

89 24/09/1909 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

2 stukken

90 9/10/1909 Er is een tekort met betrekking tot het artikel 
over het aandeel kosten jaarwedden bos-
wachters 

8 stukken

BG 4: Bosbeheer 
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91 8/10/1910 De provincie stuurt een exemplaar van KB 
betreffende het bekwaamheidsgetuigschrift 
van bosteelt

5 stukken

92 19/10/1910 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters

3 stukken

93 11/11/1910 Besluit van BG om boswachter Pierre De Wulf 
een jaarvergoeding van 100 fr te geven. Sint 
Kruis Winkel 

10 stukken

94 13/04/1911 Dossier in verband met de benoemingen van 
Leonard of Jean Baptiste) Schockaert als bos-
wachter te Oordegem 

5 stukken

95 27/09/1911 KB in verband met Boswachters aanwerving 
getuigschrift van bekwaamheid, en onderrich-
tingen betreffende boswachters

3 stukken

96 23/10/1911 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters

2 stukken

97 15/10/1912 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

2 stukken

98 13/08/1913 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters

6 stukken

99 16/10/1913 Dossier betreffende benoeming van Baert 
Josepg, (Waregem) als hulpboswachter te 
Nazareth triage nr 23. 

9 stukken

100 6/08/1914 De gouverneur draagt de boswachters op om 
hun dienstkledij volledig te maken met een 
armband (linkerarm) in de nationale kleuren 
(vermelding in rood : Oorlog) 

2 stukken

101 29/07/1915 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

2 stukken

102 4/05/1916 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

2 stukken

103 6/12/1916 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 

2 stukken

104 22/05/1918 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1917 

2 stukken

BG 4: Bosbeheer 
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105 13/06/1919 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1918 

2 stukken

106 18/05/1921 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1919 

4 stukken

107 13/09/1921 Inspecteur meldt aan boswachter De Sette 
te Eeklo dat de wegen in de bossen te Eeklo 
uitgezaveld worden. Dossier 1897 in verband 
met JB De Sutter boswachter te Eeklo

12 stukken

108 22/02/1922 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1921

6 stukken

109 31/05/1922 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1922 

9 stukken

110 2/05/1923 Zending provinciaal besluit in verband met 
Bosbranden en briefje van Jozef Careel Naza-
reth aan “den Inspecteur” 

4 stukken

111 3/01/1923 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters KB 2/10/1922

4 stukken

112 27/02/1924 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1923 (vier stukken)

113 9/02/1924 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters KB 26/11/1923 (drie stukken)

114 5/08/1924 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters 10/06/1924 (twee stukken)

115 12/12/1924 Verdeling van het aandeel dat gemeenten 
moeten betalen in de jaarwedden van bos-
wachters dienstjaar 1924 

4 stukken

116 28/03/1923 Verslag en dossier zitting 28/03/2013 in ver-
band met onttrekken van deel bosland voor 
bouw van een woonhuis met aanhorigheden 
“voor den bijzonderen boschwachter” van BG 
Rostijnebos te Sint Kruis Winkel [onderdeel 
dossier “bois à soustraire au régime forestier 
Nazareth Eeklo Wachtebeke]

9 stukken
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117 21/04/1921 Jos Deraedt St A’berg algemene wachter van 
waters en bossen vraagt aan BG hoeveel de 
jacht in de bossen per hectare opbrengt (drie 
stukken) [onderdeel dossier “bois à soustraire au 
régime forestier Nazareth Eeklo Wachtebeke]

118 4/02/1922 Briefwisseling tussen BG en J. Deraedt alge-
mene wachter van waters en bossen over de 
‘vervreemding” van bosland te Wachtebeke, 
Nazareth t.w. Begijnenbos, Kleinen Heiput, 
Versypbos, Groot Voskenstee met plannetjes. 
Erfpacht Astene  (eenentwintig stukken) [on-
derdeel dossier “bois à soustraire au régime 
forestier Nazareth Eeklo Wachtebeke]

119 1910 Plan (blauwdruk) bosgebied te Wachtebeke 
(vier stukken) [onderdeel dossier “bois à 
soustraire au régime forestier Nazareth Eeklo 
Wachtebeke]

120 30/9/1915 Plan (blauwdruk) bosgebied te Nazareth (Een 
stuk) [onderdeel dossier “bois à soustraire au 
régime forestier Nazareth Eeklo Wachtebeke]

121 26/06/1907 Briefwisseling tussen BG en Van der Vorst in 
verband met de slibstortingen door suikerfa-
briek Wittouck, en afgraven van humusboven-
laag (acht stukken) [onderdeel dossier “bois à 
soustraire au régime forestier Nazareth Eeklo 
Wachtebeke]

122 29/01/1910 Briefwisseling tussen BG en Vandervelden 
Benoit, boslandmeter, in verband met zijn 
werkzaamheden te Wachtebeke (zes stuk-
ken) [onderdeel dossier “bois à soustraire au 
régime forestier Nazareth Eeklo Wachtebeke]

123 1/11/1849 Dossier bosareaal te Ursel, Eeklo, Nzareth, 
Petegem, Wachtebeke, Winkel, Waarschoot, 
Lembeke, Wetteren met plannen. Ontbos-
sching van derzelven. [onderdeel dossier 
“bois à soustraire au régime forestier Naza-
reth Eeklo Wachtebeke]

BG 4: Bosbeheer 
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BG 5: Briefwisseling met de burgemeester van de stad Gent

Overzicht

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Nadere toegang beschikbaar in apart document
1-2 Briefwisseling van burgemeester Lievin Bauwens. 1799-1801 
1 1799-1800 

(Jaar VIII)
Briefwisseling 1 omslag

2 1800-1801 
(Jaar IX)

Briefwisseling 1 omslag

3-6 Briefwisseling van burgemeester De Naeyer. 1800-1804
3 1800-1801 

(Jaar IX)
Briefwisseling 1 omslag

4 1801-1802 
(Jaar X)

Briefwisseling 1 omslag

5 1802-1803 
(Jaar XI)

Briefwisseling 1 omslag

6 1803-1804 
(Jaar XII)

Briefwisseling 1 omslag

7-12 Briefwisseling van burgemeester Joseph Sébastien della Faille d’Assenede. 1803-1808
7 1803-1804 

(Jaar XII)
Briefwisseling 1 omslag

8 1804-1805 
(Jaar XIII)

Briefwisseling 1 omslag

9 1805 (Jaar 
XIV)

Briefwisseling 1 omslag

10 1806 Briefwisseling 1 omslag
11 1807 Briefwisseling 1 omslag
12 1808 Briefwisseling 1 omslag
13-15 Briefwisseling van burgemeester Pierre Joseph Pycke de Ten Aerde. 1808-1810
13 1808 Briefwisseling 1 omslag
14 1809 Briefwisseling 1 omslag
15 1810 Briefwisseling 1 omslag
16-19 Briefwisseling van burgemeester Vanderhaeghen. 1811-1814
16 1811 Briefwisseling 1 omslag
17 1812 Briefwisseling 1 omslag
18 1813 Briefwisseling 1 omslag
19 1814 Briefwisseling 1 omslag
20-23 Briefwisseling van burgemeester Philippe De Lens. 1814-1817
20 1814 Briefwisseling 1 omslag
21 1815 Briefwisseling 1 omslag
22 1816 Briefwisseling 1 omslag
23 1817 Briefwisseling 1 omslag
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Nadere toegang beschikbaar in apart document
1-9 Diverse briefwisseling. 1798-1805
1 1797-1798 

(Jaar VI)
Briefwisseling 1 omslag

2 1798-1799 
(Jaar VII)

Briefwisseling 1 omslag

3 1799-1800 
(Jaar VIII)

Briefwisseling 1 omslag

4 1800-1801 
(Jaar IX)

Briefwisseling 1 omslag

5 1801-1802 
(Jaar X)

Briefwisseling 1 omslag

6 1802-1803 
(Jaar XI)

Briefwisseling 1 omslag

7 1803-1804 
(Jaar XII)

Briefwisseling 1 omslag

8 1804-1805 
(Jaar XIII)

Briefwisseling 1 omslag

9 1805-1806 
(Jaar XIV)

Briefwisseling 1 omslag

10-15 Briefwisseling met prefect Faipoult. 1798-1805
10 1797-1798 

(Jaar VI)
Briefwisseling 1 omslag

11 1798-1799 
(Jaar VII)

Briefwisseling 1 omslag

12 1799-1800 
(Jaar VIII)

Briefwisseling 1 omslag

13 1803-1804 
(Jaar XII)

Briefwisseling 1 omslag

14 1804-1805 
(Jaar XIII)

Briefwisseling 1 omslag

15 1805-1806 
(Jaar XIV)

Briefwisseling 1 omslag

16-21 Briefwisseling van de Auditeur au Conseil d’Etat, préfet du département de 
l’Escaut, Houdetot. 1809-1813
16 1808 Briefwisseling 1 omslag
17 1809 Briefwisseling 1 omslag
18 1810 Briefwisseling 1 omslag
19 1811 Briefwisseling 1 omslag
20 1812 Briefwisseling 1 omslag
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21 1813 Briefwisseling 1 omslag
22 1813-1814 Briefwisseling van Antoine François Catherine 

baron Desmousseaux de Givré, prefect
1 omslag

23 1811-1814 Briefwisseling van Van Gobelschroy (1811-
1813) en Beaucarne (1813-1814), conseillers 
de préfecture

1 omslag

24 1814-1815 Briefwisseling van Jean-Baptiste D’hane de 
Steenhuyse, conseiller de préfecture

1 omslag



BG 7: Buurtwegenis

Overzicht

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1876 Vosselare, verplaatsing van buurtweg nr 37,  

Sie A nrs 324, 325. Bevat vermelding over 
Waldam ivm claim van staat op de Waldam 
eigendom van BG. Plan van Vosselare

2 1879 Deinze, verplaatsing van buurtweg nr 41bis, 
weg verplaatst of deels gedood door Borluut

3 1879 Oostakker, geplante haag van kinderen Lam-
bert moet 0,15 cm opgeschoven worden

4 1882 Bouchaute, langs land gepacht door wwe De 
Roo de boomputten vullen, weg verbreden en 
verhogen, gracht delven en opzetten

5 1882 Gentbrugge, buurtweg nr 13 verbonden via 
brug over oud bedding Schelde moet dienen 
als toegangsweg naar aldaar gemaakt eiland

6 1882 Wontergem, ontwerp van steenweg vanaan 
Dorp tot aan Rijskbaan van Tielt op Deinze. 
Plan

7 1886 Sleidingen, doding buurtweg 57 genaamd Bel-
zeel Dreefken (tussen Biezestraat en Hoogs-
traat) . Op kaft staat Evergem vermeld

8 1887 Kaprijke, afpaling buurtweg nr 5
9 Wichelen, buurtweg nr 1 enkel plan
10 1888 Assenede, grenspaling van de nieuwe steen-

weg Assenede-Sas van Gent
11 1888 Afsnee, ontwerp nieuwe steenweg tussen 

Afsnee en Latem
12 1889 Assenede, briefwisseling ivm uitgelote aande-

len in Naamloze Maatschappij der Steenwe-
gen van het Kanton Assenede

13 1889 Lovendegem, grenspaling buurtweg nr 4 
(Eekskenstraat), Plannen

14 1883 Oostakker, buurtwegen nr 38, 20, 40 ge-
naamd Meulestedkauter worden verbreedvan 
4 op 6 m. Sie D nr 715, 718, 476, 475, 471

15 1885 Kaprijke, afpaling weg leidende van Wisken 
naar Kaprijke dorp

16 1885 Lochristi, afpaling nieuwe steenweg (weg nr 
4)  Sie A , nrs 685, 684a, 683a, B 21

17 1885 Lochristi, afbakening nieuwe steenweg Sie A 
nr 684a 685b, 686

18 1886 Wetteren, buurtwegen 1, 5, 12, 119, 121



BG 7: Buurtwegenis

Overzicht

19 1886 Massemen, Westrem, afpaling buurtwegen 
12, 15, Plannetje

20 1886 Oostakker, afpaling buurtweg nr 70
21 1886 Westdorpe, bezwaarschrift brouwerij ’t Kruis 

H. Onghena, Sint Niklaas
22 1889 Nazareth, bezwaarschrift van BG tegen ont-

werp steenweg Deurle-Nazareth. Plan Leer-
ne, Deurle, Eke, Nazareth, Toespraak door 
baron Kervijn De Volkaersbeke ivm project 
(extrait annales parlementaires 15/03/1877, nr 
519

23 1889 Nazareth, De Pinte, afstand gronden voor 
aanleg weg Deurle naar Weg Deinze-Gent. 
B.Staatsbld nr 32 60 jrg, 1/2/1890

24 1890 Assenede, uitnodiging grenspaling weg Asse-
nede- Sas van Gent

25 1890 Sleidinge, uitnodiging grenspaling wegen nrs 
11, 13, 5, 10

26 1890 Lochristi, Kleinhoeksken bevel boomputten 
vullen

27 1890 Destelbergen, Schaesestraat, Damstraat, be-
vel tot vullen putten, Veldekenstraat bevel tot 
weren van poppen en rupsennesten

28 1890 Destelbergen, demping (doding) deel buurt-
weg nr 5 , Sie B nr 136, 134, plan

29 1891 Assenede, uitnodiging aandeelhouders 
Naamlooze Maatschappij der Steenwegen 
van het Kanton Assenede

30 1891 Zelzate, verplaatsing weg nr 31. Sie B nr 
521a, 520e, Plannen

31 1896 Waarschoot, grondafstand, Sie E, nr 1000, 
1009, 1010, 1016 (Boschstraatje), plannen

32 1898 Zwijnaarde, afpaling buurtweg nr 2, kennisge-
ving

33 1898 Lochristi, bevel vullen boomputten  Hoeksken, 
‘sMeyersdam

34 1898 Dikkelvenne, afpaling buurtwegen nr 2, 3, 
kennisgeving

35 Landskouter, afpaling buurtweg nr 7
36 1898 Evergem, afpaling buurtwegen nrs 8, 13, 26
37 1897 Lochristi, bevel rooien twee bomen in de 

Voordestraat
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38 Steenhuize-Wijn, plan met vermelding van 
buurtweg 50 en 28, enkel plan

39 1897 Nazareth, klacht van gemeente ivm verplaat-
sing wegen 137 en 140, Plannen

40 1897 Sint-Amandsberg, afpaling burrtweg 4 (Water-
straat) kennisgeving

41 1897 Ertvelde, grensafpaling van hergekasseide 
buurtweg nr 2 genaamd Riemestraat

42 1897 Sint-Amandsberg, afpaling burrtweg 2, Sie B 
nr 200

43 Nazareth, grenscheiding straten nr 1, 2, 6, 26 
(steenweg dorp-statie)

44 1897 Zwijnaarde, afpaling weg nr 2, kennisgeving
45 Dikkelvenne, afpaling buurtwegen 2 en 3, 

kennisgeving
46 1897 Destelbergen, bevel vullen putten in de Beir-

veldestraat
47 1896 Zelzate, grensafpaling buurtsteenweg nr 17 

kennisgeving
48 1896 Kaprijke, afpaling wegen nrs 2, 4, 20
49 1896 Melle, afpling weg nr 9 (Begijnestraat)
50 1896 Lochristi, afschapping Langen Noord binnen-

wegel van aan Kawijzelinkstraat tot aan Van 
Laere’s wegel

51 1895 Aalst, afpaling wegen 53 en 64
52 1895 Lovendegem, afpaling nr 4 (Eekskenstraat)
53 1895 Oostakker, afpaling weg nr 4
54 1895 Lovendegem, afpaling nr 4, Eekskenstraat
55 1895 Zomergem, afpaling buurtwegen 4, 10, 12, 14, 

18
56 1895 Zomergem, afpaling buurtwegen 10, 18
57 1895 Nazareth, afpaling buurtwegen 1 6, 26
58 1895 Zomergem, afpaling buurtweg 18
59 1894 Zomergem, afpaling buurtwegen 4, 10, 12, 14, 

18
60 1894 Lovendegem, afpaling buurtweg nr 4 Eeks-

kenstraat
61 1893 Sint-Denijs-Westrem, afpaling buurtweg 4 en 

10
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62 1893 Sint-Amandsberg, afpaling buurtweg Abeel-
broekstraat Sie C nr 212 ev

63 1893 Sint-Amandsberg, afpaling buurtweg Sie A nr 
42

64 1893 Zomergem, afpaling buurtweg 19, Sie A nr 
518 ev

65 1893 Sleidinge, afpaling buurtweg 5, 10, 11, 13
66 1892 Sleidinge, afpaling buurtweg 5, 10, 11, 13
67 1892 Merelbeke, afpaling buurtweg 21
68 1892 Sint-Denijs-Westrem, afpalen perceeln Sie A 

nr 14b
69 1899 Wetteren, afpaling buurtweg 9 en 20  wijk Kor-

tenbosch , weg nr 209, 93 , machting plaatsen 
stoomketel bij Lammens molenaar, Masse-
men Westrem

70 1899 Lovendegem, , afpaling buurtweg 4 Eeksken-
straat

71 1899 Eeklo, herafpaling tussen ijzerenweg Gent-
Eeklo en Sie D nr 963a

72 1899 Evergem, afpaling buurtweg 8, 13, 26
73 1899 Zelzate, afpaling buurtweg 5, 6, 10
74 1900 Wetteren, afpaling buurtweg 5
75 1899 Lovendegem, afpaling buurtweg 4, Eeksken-

straat
76 1900 Sint-Amandsberg, afpaling buurtweg 19, Sie 

C nr 472
77 1901 Melle, afpaling buurtweg nr 1
78 1894-1902 Oosterzele, buurtwegen nrs 9, 12, 15, 23 en 

in 1902 nrs 16, 18
79 1901 De Pinte, gemeentewegen ,67
80 1902 Landegem, buurtweg nr 11
81 1902 Erembodegem, buurtweg nr 19, 16
82 1902 Landegem, buurtweg nr 11 Musschaverstraat
83 1902 Wachtebeke, ontwerp alg richtingsplan staats-

baan gehucht Triest , Sie A nr 1150bis
84 1903 Sint-Denijs-Westrem, buurtweg nr 10 (Kauter-

straat), plan
85 1903 Sint-Kruis-Winkel, Lochristi, buurtweg Rostij-

ne-Wynckel, (1878-1903), oud buurtweg 10, 
21
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86 1903 Gent, ontwerp spporweg Brussel Zuid-Gent, 
plan

87 1903 Evergem, afpaling buurtweg nr 8, 26
88 1903 Landegem, afpaling buurtweg nr 11
89 1903 Oombergen, Wetteren, Sie F, nr 202a
90 1904 Erembodegem, grensscheiding bruutweg nr 

89 (Landdries..) Sie B nrs 1539, 1603, 1604
91 1904 Evergem, doding buurtweg die loopt langs 

houtzagerij van Evergem-Rabot, Sie G (of E) 
nrs 1420, 1419, 1418, 1417, 1416

92 1913 Lochristi, trekken van nieuwe  weg doorheen 
gronden van BG tussen statiestraat en Lichte-
laerestr, doding kerkwegel nr 31

93 1904 Kaprijke, afpaling buurtweg 4
94 1904 Oosterzele, afpaling buurtweg 16, 18
95 1904 Ertvelde, afpaling buurtweg nr 2
96 1904 Bavegem, afpaling buurtweg nr 14 (? Leegen-

helsegemweg)
97 1905 Mariakerke, afpaling buurtweg 8, 9, 10
98 1905 Drongen, ontwerp buurtspoorweg Drongen-

Ruislede
99 Sint-Denijs-Westrem,  afpaling buurtweg 10, 

14
100 1906 Aalst, afpaling buurtweg 45, 126 enz
101 Sint-Denijs-Westrem, afpaling buurtweg 14, 

10
102 1906 Erwetegem, nieuwen steenweg afpaling 

Smissenshoek-Groenstr
103 1907 Oosterzele, afpaling buurtweg 16, 18
104 1907 Vlierzele, verbreding buurtweg nr 1
105 Sint-Antelinckx, afpaling buurtweg nr 5
106 1907 Sint-Amandsberg, afpaling buurtweg 19, Roo-

zebroekstr
107 1908 Erembodegem, afpaling buurtweg 20
108 1908 Evergem, afpaling buurtweg 13
109 Bavegem, Lede, Hofstade,  Zottegem, afpa-

ling buurtwegen
110 1909 Sint-Amandsberg, afpaling buurtweg 19, Roo-

zebroekstr
111 1909 Evergem, afpaling buurtweg 5 
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112 1909 Evergem, afpaling buurtweg 3
113 1940 Gent, Patijntje , Sint Denijstrate, buurtweg 

473, 472, 70,84, 7, Afsnee nrs 2, 7, Drongen, 
in gehucht Halewijn, nrs 2, 8, 34, 36

114 1910 Sint-Antelinckx, afpaling buurtweg 5
115 1912 Evergem, buurtweg 3, 5
116 1912 Waarschoot, afpaling buurtweg 7
117 1913 Evergem, rechttrekken baan Meulestede-

Watervliet
118 1912 Oordegem, inlijving grond in de Oordegem-

straat
119 1912 Wetteren, aflijning provinciale baan Lokeren-

Oosterzele
120 1912 Denderhoutem, verplaatsing buurtweg nr 106
121 1913 Erembodegem, grensscheiding
122 1913 Evergem, afpaling buurtweg nr 13
123 1914 Wontergem, landbouweg nr 5
124 1916 Massemen, afschaffen deel weg nr 42
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1919 Samensmelting Burgerlijke Godshuizen en 

Bureel van Weldadigheid. Briefwisseling met 
de gemeentelijke administratie van Gent 
ivm mogelijke samensmelting BG en BW. 
Nieuwe wet op de Openbare Onderstand dd 
10/3/1925 evenals kritiek, enz op voornoem-
de. Inventaris van het mobilaire van het BW 
alsook brief van BG (inventaris zelf ontbreekt). 
Rekening van de goederen, zoals hypothe-
caire schuldvorderingen, eigendomstitels, 
inschrijvingen op naam enz toebehorende 
aan BW en overgemaakt aan de COO bij de 
samensmelting. Uittreksel der onroerende 
goederen van het BW van de stad Gent.

2 1798 Aanplakbrieven betreffende de reglementen 
van toepassing in het BG in Rijsel (Fr). An 
VII, 1ier frimaire : ordre distributif des heures 
de leçons et d’écriture pour les élèves des 
hospices. An VI, 16 germinal : articles additi-
onnels au règlement de police interieure pour 
l’hospice général. An XII, 27 brumaire : betreft 
het vastleggen van het uur waarop “les admi-
nistrés des deux sexes devront être rentrés” 
en in het bijzonder de verplichting tot bijwonen 
van de eredienst op zon- en feestdagen. 
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3 1797

1803

1804

18xx

Reglementen van toepassing in de BG in 
Frankrijk (dienende als leiddraad bij het ma-
ken of wijzigen van nieuwe reglementen 
tijdens de periode van de Franse bezetting 
1797-1814). Rijsel, 1803 – an XI, règlement 
concernant le services de l’hospice de St Sau-
veur et l’hotel-dieu réuni.
Dépt du Nord, an XI, 26 messidor, Ampliation 
betreffende oprichting van een administration 
des secours te Duinkerken, Rijsel, Kamerijk, 
Valencijn en Dowaai.
An XII, 25 priairal, “projet de règlement pré-
senté par le maire de Lille au conseil général 
de l’administration des secours”. Het gaat om 
een huishoudelijk reglement voor de adminis-
tratie waarin de raad van bestuur en de admi-
nistratieve commissie van BG samenzitten.
Instruction relative à l’admission dans les hos-
pices (Hospice de Bicêtre pour les hommes, 
Hospice de la Salpétrière pour les femmes, 
enz ) Parijs, An XII, 26 nivôse
Règlement adopté par le Conseil Général 
d’administration des secours. Rijsel, An XII, 2 
messidor.
Règlement concernant le service de santé de 
l’hospice générale. Rijsel, An 12, 24 prairial.
Règlement, ordonnance et statuts selon les 
quels toute prébendières est entretenue dans 
l’hôpital de Sainte Catherine de Sienne, dit 
Jeanbarghe en la ville de Lille.
Vragenlijst en antwoorden over de leerlingen 
(m/v) die dagelijks werken in het algemeen 
godshuis.
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4 1778 Bundel met 6 samengeknoopte stukken. 
Reglement voor de Bijloke mbt tot de zieken-
zusters (soeurs hospitalières) 1803. /Regle-
ment voor de krankzinnige gestichten der stad 
Gent mbt eten, rondlopen, bezoek, bewakers, 
krankenbezorgers, verzorgers 13.02.1829. 
/Reglement voor de Kleyne Godshuizen 
1804, an XII 23 thermidor. /Reglement voor 
het inwendig bestier des hospicen nr XVI en 
XXVI voortyds genaamd Blauwe-Jongens en 
Kulders dd 1798. /Reglement voor het Blauw 
Meyskens huys dd 11.04.1774 (met oa menu 
in de vasten, dagelijks menu, kledij)

5 1807 Reglement van het weeshuis te Brussel dd 
1807. / Renseignemens sur l’hospice des 
orphelins de la ville de Bruxelles s.d. / Note 
sur l’administration des hospices dans la ville 
de Louvain.

6 25/10/1828 Verkoopakte woning gelegen op hoek Neder-
polder en Roskamstraat zicht gevende op de 
riviere de Schelde en daar over op de Reep 
verkocht door François Auguste Marie Cor-
nil Burgrave De Clerque Wissocq, wonende 
Roskamstraat aan Joannes Leger, gewezen 
professor wonende op Sint Pietersnieuwstraat

7 25/10/1828 Verkoopakte woning gelegen op hoek Neder-
polder en Roskamstraat nr 2 verkocht door 
François Emmanuel Soudan en Flore Louise 
Rosalie Leger Leger, halve eigenaresse via 
erfenis van haar vader Joannes Leger, aan 
René Leger, halve eigenaar.

8 1624 Verkoop door Joos de Vooght, fs Gillis aan 
Heindrick Heinsz fs Jans van een huis ten 
voorhoofde van de hoogpoort beneden de 
bommeloze mande (Bodemloze Mande =St 
Agneterederijkerskamers) en de aermen van 
lijnewevers
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9 19/08/1680 Schepen van gedele-akte ivm verkoop van 
een huisje in het waterstraetken beneden de 
bommelose mande voorbij de calkoenschen 
haene aan de ene zijde gehuist mijnheere van 
wasberghe ende ter andere dhoors van Sr 
Charles Bernaige tegenwoordig gebruikt door 
François Vercruijsen. Voor notaris Charles de 
Vynck verschijnen Jan Mortier gehuwd met 
petronille van den berghe, fa geraard en Pie-
ter Aelgoet, oom en staenden voogt van marie 
en anna vanden berghe verkopers en Joan-
nes Mys Pbre en grand vicaire van Sint Baafs.

10 29/11/1686 Koopbrief voor huisje in waeterstraetjen be-
neden de bommeloose mande en de calcoen-
sche haene door joannes Medard de clercque 
heere van Vlasberghe van Joanna Margriete 
Volckaert fa Jans. Het huis wordt  gehuurd 
door Jan Stevens. Staat in landboek van de 
pastorie van cathedrale kerke deser stede 
onder handen bij Jan van Damme. 

11 08/05/1869 Ten verzoeke van heer Joos Compeyn 
sec(reta)ris van de schepenen ... ivm eenen 
hof met een gemets huyseden daer inne 
staende den selven gheleghen in de strate 
daer den roskam buyten staet. Int eersten 
straethen ter rechter handt commende jegjens 
derfine vanden heere van hemelveerdeghem 
ende degonne van huyse alhier als hedent 
oock verkocht en waervan cooper  bedeghen 
is Chls Bernaige belast met achtgroosenses 
deniers par(isi)s .
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12 08/07/1626 Schepen van Gedele –akte over de goede-
ren van Marie De Smet, fa Pieter gehuwd 
met Maeyken Heyns, … ende verstorven 
van heyndrick heyns haren oom die dese 
weerelt overlaet den 30 juni 1626 van wiene 
zij vuiss… Pieter francq gheh.. hoir vedeghen 
is, welck goet jan Symoens hier te vooren de 
elvoocht ghe.. aldus maecht endergheestaen 
ons scheprenen van ghedele van den .. pai-
sierdi..  .. stede van ghent … ten voornoemde 
sterfhuyze .. de voornoemde weezen nu de 
hoirs .. ter presentie .. Pieter francq, oom 
maternel, voornoemde weeze gherecht tot-
ter  (eene helft) en de andere tot Pieter francq 
.. geleghen ten voorhoofde op den poldere 
beneden de bommeloze mande gehuyst aen 
deen zijde de aermen vande lynewevers en 
d’andere dhoirs van arent de zutter, wesende 
vrij huus en de erve

13 01/04/1695 Akte verhuur van een huis staende beneden 
den clakoenschen haene aen threse de co-
nijnck (…bousurau … trese de spiegelleere … 
anna trese de spirghe) (vermeld : Pachtbrief 
van het huys bij den hof + vier vermeldingen 
ontvangst van zes maand huur).

14 30/05/1679 Ontvangstbewijs uytter hand van Andries 
van Neste dd 30 mei 1679 getekend door 
d’Amman Hemelveerdeghem

15 10/12/1624 Huis en erf beneden de bomme loese mande. 
Verkoop door joos de vooght, fs Gillis, aan 
heyndr. Heynsens fs Jans, huis en erf gelegen 
ten voorhoofde van de hoogpoort beneden de 
bodemloze mande

16 17/08/1680 Verkoop van huis en erf beneden de bomme-
loze mande in het waterstraetien door Joan-
nes Mys pbre en grand vicaire van St Baafs 
jeghens jan mortier in huwelijk hebbende Pe-
tronelle van den Berghe en Pieter Algoet als 
staenden voogt over Marie en Anna van den 
Berghe fie gheeraerts voor 90 ponden grooten 
vlaems
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17 10/12/1682 Joannes Mys pbre en grand vicaire van St Baafskerke 
verkoopt aan Mayrieke Volckaert fa Jans van een huis, 
stede en erf gelegen in het waterstraetien benden 
de bommeloose mande ende chalhoensche haene 
staende bij d’een sijde huis van mijnheer wosberghe 
ende ter andere dhoors van sr Charles Bornayghe nu 
in gebruik door jan stevens 

18 05/03/1706 Schenkingsakte door Anna dabij wed(uw)ee van 
jacques van berghe geassisteert met ch(ar)l(e)s schil-
lewaert als haren bijstaenden voocht aan haar broer 
Guislain Dabij als donatie inter vivos van een behuist 
pachtgoed, twee huisen ten voorhoofde vab de Ros-
kamstraete gehuurd door christiaen vanden gede

19 23/01/1728 Medardus de clercque1  heere van lousberghe tresorier 
deser stadt eigenaar van een huis staande voor bij de 
calckoensche haene beneden de opperhoogpoorte 
van auts ghenaempt de bommeloze mande ter eender 
ende sieur jacobus de rivel meester schrijnwerker als 
vaeder ende vooght van sijne minderjaerighe kinderen 
voorts ieter Emanuel ende ludovicus van desteene filij 
anthone tsaemen proprietarissen van een huis stede 
en erve gelegen neven het voorschreven huis van den 
eersten comparant houdende den hoek van de roskam-
straat ter andere te kennen gheven dat den eersten 
comparant van intentie is te bouwen jeghens d’erve 
van de tweede comparanten al de zuidzijde ghesepa-
reert van deghonnen van den eersten comparant met 
eenen auden caducquen blouwen ghemeenen muer 
den welcken der eersten comparant ghenoodtsaeckt 
sijnde af te breken ten opsighte van sijne caduciteyt 
hebvben de tweede comparanten om hem daer te ac-
comoderen gheconsenteert .. dat hij de cdocquen muer 
mag afbreken en een nieuwe op zijn kosten opbouden 
Verder sprake van het schotelhuis van dit erf, plaat-
sing van een looden buise voor het opvangen van het 
hemelwater 

1 I.1 Lievin Philibert de CLERCQUE, vicomte de Wissocq, seigneur de Bonninghe, overleden 1719, begraven te 
Gent St Jacques,  de  Herckenrode pg 451
Lièvin Philibert de Clerque, vicomte de Wissocq, seigneur de Bonningue ou Bonninghe, mort en 1710, et enterré dans 
l’église de St Jacques à Gand, avec son épouse Jeanne Marie van der Burch de Hollande, dame d’Eden et de Sous-
berghe, morte en 1717.
Gehuwd met Jeanne Marie van der BURCH de HOLLANDE, dame d’Eden et de Sousberghe, overleden 1717.
Uit dit huwelijk:
1. Medard Eugene de CLERCQUE, seigneur de Sousberghe, trésorier de Gand, overleden 1730, begraven te 
Gent St Jacques. De Herckenrode pg 452
Medard Eugene de Clercque, seigneur de Sousberghe, trésorier de Gand, mourut en 1730, et fut enterré dans l’église 
de St Jacques, ayant épousé Petronille Ghyselinck, par laquelle il fut père de deux fils qui suivent : 1. Eugene Francois 
de Clercque, vicomte de Wissocq, seigneur de Wiese, Bonninghe
2. Sebastien Francois de Clercque, dit le chevalier de Sousberghe.
voetnoot: Il fut, après son frère, vicomte de Wissocq, etc. Il fut aussi échevin aux Parchons de Gand, puis de la Keure. 
Par sa femme, Marie Anne van Hamont, se St Trond, il fut bisaïeul de Charles Auguste Ghislain vicomte de Clercque de 
Wissocq, né à Gand en 1816, marié, en 1838, à Celine baronne de Loen d’Enschede.
2. nn de CLERCQUE, vicomte de Wissocq, sans alliance

1
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20 10/10/1717 Philibert de clerque burggrave van wissocque 
heeft verhuurd aan joffrouwe Justine Hoen-
tjens (Soentjens?), weduwe van Anthone 
Lamberti een huis gelegen in de bommeloose 
mandestraete te vooren gebruikt bij Jaspart 
van loo filius Sebastiaen, tegen acht pond 
groten vlaams courant alle ses maenden 
vanaf 1 oktober. De joffrouwe is verobligeert 
de gelasen vensters te onderhouden thaeren 
coste, blijven de huisgelden tot coste van den 
heer verhueraer, voorders afgesproken vier 
schellingen voor drinckgeldt voor de domes-
ticquen.

21 19/07/1685 Medard de clercque, heere van Waschberghe en proprietaris van 
sekeren lochtijnck geleghen inden neder quaetham ter eender 
ende Joe Margriete Volckaert fja mre Jan proprietarissghe van 
seker huijs gestaen neffens den selven lochtijnck ter andere te 
kennen gevende dat alsoo sij twee comparante in haer voorse hijs 
hadde doen maecken ende metsen eene dockveinstere op den 
meur van haeren huijse in het ticheldack ende dat dien aengaende 
disput stont te rijssen ten regaerde dat de selve dackveinster was 
gewende aspect ende ont..ijdende den ochtynck van hem heere 
eerste comparant/ soo ist dat sij lieden comparanten omme alle 
disputen te schuwen sijn over een commen inder manieren als 
vocht te weten dat de voornoemde jo(ffrouw)e margriete volc-
kaert al reede heeft doen afbreken thaeren coste de voors(ijd)
e ghemetste ende begonste dackveneinstere ende ghedaen 
maecken in plaetse vande selve een andere dockveinstere op 
dander sijde ter straeten in het ticheldack ende daer jnne ghedaen 
stellen Jseren staecken met de conditie dat die sullen blijven vaste 
staen ende ealsoo niet en sullen open ofte toegaen, soodanich dat 
niemandt sijn hooft en can door steken omme den selven lochtijnck 
van hemm heere eersten comparant te ontwijden ofte aspect 
ende sicht te nemen van nu ofte ten eenwighen daeghe tsij van 
vooren ofte achter vanden selven huijse omme alsoo de eerfve 
ofte lochtijnck van hem heere eersten comparant in eenighen 
maniere niet te te ontwijden in consideratie van welcken den heere 
eerten comparant aende selve jo(ffrouw)e margriete voor cortoisie 
sal betaelen tot vier pattacons, belovende de selve comparanten 
al tgone voorschreven bij hemlieden hunne hoirs ende naercom-
mers nu ende ten eewighen daeghe alsoo te volcommen ende 
onderhauden sonder contradictie ofte teghense.. ende dat tot elcke 
gherusticheijt hiervan de kennisse ghedaen sal moghen worden 
te lantboucke ende alomme daer het behoort ten effecte van 
welcken sij comparanten de lanthoeere van dien daertoe voor soo 
veele noodt sij / sijn authoriserende, alles met belofte ende onder 
het verbant als naer rechte aldus ghedaen ende ghepasseert ter 
presentie van Jacobus Ricaert fs frans, ende Charles van damme 
fs jans als ghetuijghen hiertoe versocht ende gebeden desen vijfen-
twintigsten januarij xvj vijfentachentich ende waeren one.(.) bij mij 
margriete volckaert de cleercque wasbeerge mij put jo ricart mij put 
c van damme ende j bauduijns not()s
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22 04/11/1660 Compareerde voor mij charles schillewaert 
notaris public Jan Delplanche, fs Jans die 
bekent ontvangen te hebben van Jacquemijn-
tken Vande velde, fa Quintens, de som 48 
ponden … huisstede ende erve gelegen ten 
voorhoofde beneden de bommeloze mande 
in ‘t waeterstraetjen aen deen sijde gehuijst 
d’hoors … Cornelis Wouters in sijnen leven 
advocaet inden Raede van vla-en ende ter 
andere Leijs sluyseman procureur voor de 
schepenen van gedele. 

23 06/04/1690 Jan de Keysere fs Cornelis den welcken exhi-
beerde den instrumente ghepasseert voor den 
notaris Pieter posier opden v-den april ses-
tienhondertnegentigh … welcke verclaerde … 
vercoght thebben … aen philibert de clercque 
burggraaf van wijssocq die erkent gekocht te 
hebben … een huis stede en erve .. wortel en 
nagelvast staende en gelegen beneden den 
calcoenschen haene vrijs huijs en erve sijnde 
genaemt de bommeloose mande aen d’een 
sijde gehuijst den Arm vande lijnewevers de-
ser stede ende ter andere thomas de gusme 
.. voor de som van 85 ponden 6 schellingen 8 
grooten die promptelick opgheleijt ende be-
taelt sullen worden .. getuigen m()re nicolais 
caboot end m()re gerij piek.
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24 20/08/1685 Medart de Clercque heere van Wasberghe 
is proprietaris van eenen hof van plaisance 
gelechen achter de roskamstraete …aboute-
rend ieghens de riviere van de Schelde dat 
opde noortsijde van den selven hof licht een 
straetken leidende naar de voor()n Schelde, 
twelcke den suppliant gheern saude incor-
poreren ende applicquieren aenden selven 
hof tot het verbreeden van dien, betrauende 
dat uwen lieden als policijmeesters gheen 
swaericheijt en sullen maecken hem tselve 
toe te staen, ghemerckt dat het publicq dae-
rdoor niet gheledeert nochte beschadicht en 
sal worden, maer ter contrarien ghebenificert 
door het cieraet dat door dincorporatie van 
dien ghecauseert sal worden boven dat in 
tselve straetken gheene huijsen ten voor-
hoofde staende tselve maer en dient voor 
eenen moort houck ende retraitte van diefven, 
midtsgaders hoeren ende boeven om aldaer 
hunne vuijlicheijt te bedrijven, inder maniere 
dat cesserende het intrest publicq ende parti-
culier den suppliant niet anders van noode en 
heeft dan het ghemoet ende welbehagen van 
uwe Lden als policijmeesters om waertoe te 
gheraecken hij hen hoort aen uwe Lieden.
Biddende uwe Lden believen ghedient te sijn 
aen hem suppliant te consenteren dat hij sal 
moghen incorporeren het straetken ligghende 
opde noortsijde van sijnen voornomden hof 
ende daeran appliquieren den gront van dien, 
ende sullen uwe Lden (gaatjes) believen te 
visiteren de plaetse fote daertoe te deputeren 
commissarissen buijtten collegie twe…
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25 01/09/1685 Becleedynghe van d’acte van presije ghe-
daen bij Jan de Wilde Pieter Verhaghen ende 
andere van daten 1en 7bre 1685 actum den 
xven daernaer. (eerste kleinere document 
vastgebonden aan het grotere tweede hierna) 
Ten versoecke van mijn heere wasberghe 
hebben wij onderschrevenen gheswoor()n 
m()rs metsers en temmermans ter stede van 
ghendt ons ghetransporteert ten alve vande 
roscamstraete tot het visentere en extimeren 
van een waeterstraetken commende opde 
rieviere van reep op de een sijde gheheerst 
monsair daemers en de ander sijde den voorn 
heer wasberghe en hebben bevonden als dat 
het voor()n straetken is lanck ontrent een on-
dert en vijftycht voete en wijdt seven voete en 
alf … en bevijnde den boven schreven wae-
terganck of te plaetse werdycht te wezen de 
somme van tweentwijntycht ponden grooten 
vlaemsch tor()nden hebben wij dit onderte-
kend dese eersten september 1685

26 17/10/1690 Jan de Keyser fs Pieters vertoont contract 
verleden voor notaris goetghebuer notaris 
publicq waarbij Jan de Keyser filius cornelis 
verklaart ontvangen te hebben van Gheraert 
Vander plaetsen fs Jans de somme van 59 
ponden 10 schellingen  (zie ook nr 27) Betreft 
het huis de calcoenschen haene .. en het huis 
en de erve ghestaen ende ghelegen op de 
tyckstraete St Pieters.

27 01/06/1690 Quitantien van mijn cleyn huys bij mijnen hof . 
Ontvaen bij mij ondergetekende van Joe Me-
dard de Clercque heere van wasberghe et.; 
betaelende over mher philibert de clercque 
bruggraave van wissecq, … de somme van 
drientachentig ponden ses schellingen acht 
grooten over den voop van een huys gestaen 
beneden de quatham genaemt de bomme-
loose mande (zat tussen akte nr 26 dd 1690)
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28 06/05/1675 Coopbrief huijs vrij erfve in proffijtte van Pie-
ter penneman 6en meije 1675 beneden de 
Boome Loose mande in den cleenen bouck 
bekent fol. 367 verso ende op eenen anderen 
bouck bekent folio 136 d’anno 1632. (Op-
schrift achteraan op akte)
… gecompareert voor ons .. Pieter Roothaese 
fs Pieters, vrijschipper deser stede midts-
gaders chrisiaen de clercq filius jans in huwe-
lijke hebbende marie Roothaese fja Pieters 
voornompt ende ter naerschr(even) .. behoor-
elick ghemachtigt over jan van der Sluijs fs 
Pieters in huwen hebbende clara roothaers 
fja Pieters voorsijdt conforme de procuratie .. 
ghepaseert voor den notaris emile de preut 
opden 24 aprils 1625 .. ende voorts frans van 
damme in huwelicke hebbende elisabeth root-
haese oock Pieters dochter .. .. vercoght heb-
ben .. ten proffijte van Pieter penneman ..al-
hier present .. eene huijse stede ende erfve 
.. gestaen beneden den calcoenschen haene 
ghenaemt de bomme lose mande wesende 
vrij huijs en erfve an deen sijde ghehuijst 
den armen van de lijnewevers deser stede 
en ter andere .   .   .   (staan puntjes) belast 
.. met eene rente .. in proffijte van sr geraert 
van branteghem .. de vercoopers t’vercoghte 
huijs toecommende bij den overlijden van den 
voornoemden Pieter Roothaese als van Elisa-
beth van Damme haerlieden vader, moeder, 
schoonvaeder en de schoonmoeder was

29 08/07/1626 Schepenen van ghedele als operhoofd van 
Maeyken de smet fa Pieter die hij ghepro-
creeert heeft bij sijne huusvrouwe maeyken 
heins naer trelaes ende rapport tgenen .. bij 
Pieter Francque (franck zoals op bijgevoegd 
ontvangstbewijs) oom en vooght ende jan 
symolyn ... accorderen in de verkoop van een 
huis staende inden polder beneden de bom-
melose mande verkocht aan joos van damme 
boven een rente 
Tweede document eraan vastgespeld dd 
30/12/1633
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30 27/11/1632 (Transport van rente) Voor schepenen van 
ghedele gecompareert in persoon Joos de 
voocht fs gillis ende marie vanden heede 
weduwe van gillis de voocht syne moedere 
..cederen ende transporteren ten profijte ende 
behoeve van den eersamen lieven bosschaert 
fs lievens inwoonende poorter deser stede 
alsulcke een rente van dertien schellingen 
grooten tsiaers .. ten profijte van den eersten 
comparant  bekent heeft schuldig te wesen 
heyndrick heinssone fs jans over de reste van 
coop van vrij huijs ..gheleghen op de hoogh-
poorte benden de boomeloose mande .. ene 
kant ..armen van de wijnewevers .. ter andere 
.. dhoijrs van wijlent arent de zuttere

31 25/06/1626 Voor de schepenen van de keure: gecompa-
reert Pieter francq fs Pieters ter causen van 
cathelyne heinssone fa jans zijn huisvrouw, 
ende Pieter smits fa jans vader en voogd van 
mayken spits die gheprocreert heeft bij may-
ken heinssone. Verkoop van huis aan joos 
van damme fs mattheus gelegen ten voor-
hoofde in den polder beneden de bommeloze 
mande aan ene kant armen van linnenwevers 
en andere kant de erven van arent de zut-
ter waarop een rente rust ten voordele van 
poortakker en hebberechtgodshuis.

32 14/11/1615 Voor de schepenen van de Keure: gecompa-
reert is Pedro del Rio die verkoopt aan mes-
sire jacques de bossud baron de liedekerke, 
marqui de la ver? en flissinghe een huis 
gelegen ten voorhoofde beneden de bodem-
lose mande commende op de riviere vander 
schelde tussen twee straetkens, tselve huis 
belast met vijftien grooten vijf deniers erfe-
lijcken landceijns ten profijte van St Nicolas-
kerke, noch met zes schellingen .. sourente 
ten profijte van quotidiane van Ste Pharahilde 
.. noch verdere lasten

33 27/09/1679 Andries van neste verklaart voor notaris dat 
hij gekocht heeft van Charles Damman heere 
van hemelveerdeghem seker huis stede en 
erfve gestaen achter het huys van voors 
heere van hemelveerdighem tussen twee 
straetiens voor de somme van negentig hon-
dert gulden
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34 24/06/1706 Charles Bollaert meester chirurgijn verklaart 
voor notaris ontvangen te hebben van petrus 
jacobus steijaert p-bre fe sr michael de som 
van 33 ponden 6 schellingen 8 groten courant 
geld. Deze hypotheek rust op twee huise-
kens staende d’een nevens d’andere teijnde 
den calcoenschen haene inde bommeloose 
mande aen d’een sijde ghehuijst den heere 
van waschberghe ende ter andere …(niet 
vermeld)

35 24/06/1669 Liquidatie ghehouden tusschen jan delplance 
f. Jans vercoopere van een huys stede ende 
erfve mette sij pletse daernevens staende 
beneden de bomeloosen mande in het wa-
terstraethen ter eendere ende sr Charles 
Bornayghe fs sr charles coopere van diere 
… coopbrief gepasseert voor schepenen van 
ghedeele op 5 junij 1669 (voor notaris De 
Rynck)

36 24/09/1695 Pauwels de Gusseme fs Gillis, meester kui-
per, heeft verkocht aan Pieter Bertholome 
fs Jan meester chirurgijn, twee huysekens 
steden ende erfven soo de selve neffens 
elcanderen gestaen sijn ten voorhoofde in het 
straetken beneden der poldere teijnden de 
bommeloose mande strecken(de) naer het 
waeter binnen dese voorn(oemde)de stadt 
aen d’een syde den hof van den heere van 
wasberghe ende ter andere d’hoirs van Pieter 
penneman .. ten landtboucke onderhanden bij 
Jan van damme als landtheere van de pasto-
rije van de cathedraele kercke van Ste Baafs 
ende tander ten landtboucke vanden aermen 
van de wollewevers in ghendt onderhanden 
bij Sr Jan Muysaert   (in ‘t landboek van pas-
torije van St Baafs fol 263) (notaris Lieven De 
Vadder)
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37 18/12/1728 Adriaen Donchez fs louijs verklaart voor 
notaris Jacques Ricart dat bij de akte van 
24/07/1727 geen mentie gemaeckt en is  van 
dat hij comparant van d’heer françois vander 
straeten greffier der prochie ende marquisaet 
van Lede fs sr Joos gewonnen bij Jo()e pe-
tronelle sueps gecocht heeft voor hem ofte 
sijnder comant den hat met een ghemedts 
huyseken ofte gloriette immers soo het selve 
ghestaen ende gheleghen is inde straete daer 
den roscam vuyt steckt int eerste staetien ter 
rechter handt commende jegens d’erfve van 
Jo()e medart de Clercque heere van sous-
berghe breeder bij t’selve contract  ghemen-
tioneert ende waertoe alhier yuijt cortgede.. 
wort gheresereert noch oock in d’erfenisse 
in consequentie van dien ghedaen ten lant-
boecke van de pastorije van Ste Nicolaes 
folio 32 alwaer den voorseijden hof ende 
toebehoorten sorteren … dat hij desenselven 
hof gecovht heeft bij ordre ende last van den 
voornoemden Jor Medart de Clercque heere 
van sousberghe mitsgaders dat hij met des-
selfs peninghen de coopsomme ende voor-
dere oncost betaelt heeft… (op kaft coopbrief 
van den hof van der straeten gheincorporeert 
in mijn groothuijs – t’eijnden de roskamstraete 
ghendt)

38 17/06/1722 Philibert De Clerque burgrave van Cler-
que Wissocq, heere van Bonnighen en Jo()
e maria ignace en Jo()e Thecla Victoria de 
Clercque midtsgaders m()here Olivier baron 
de Reijlof ende vraue joanna isabella clara de 
clerque … verklaren ..vercocht hebben ..ende 
gekocht hebben .. elk een vijde part ende deel 
danof het resterende vijfde an hem heere coo-
per is competerende seker huijs ghestaen tus-
sen twee straetkens ten voorhoofde beneden 
de Bodemloose mande achter uyt commende 
op de reviere de schelde ende aldaer besijden 
recht over het achterhuys vnden baronisse 
van nockeren  (op de kaft coopbrief van den 
hof 1722 1e achat 1679)
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39 30/05/1679 Charles Damman heer van Hemelveerdegem 
verkoopt aan Andries vanden neste een huis 
gelegen achter het huis van de eerste com-
parant door hem gebruikt en staende tussen 
twee straetiens ten voorhoofde beneden de 
bodemloose mande commende op de riviere 
van de schelde en tegenwoordig in heure 
ghebruykt ten deele by Danneel Vollaert (in 
ander schrift vermeld: aflossing van de hypo-
theek Charles Damman mitsgaders Philibert 
De Clerque (OP KAFT: mijn hof van plaisantie 
contract van vercoopinghe bij den heere van 
hemelveerdehem aenghegaen met andries 
vanden neste …oock den aflos van rente van 
£ 12-0-0 tiars. Coopbrief van de hoof voor 
negentienhonderd guldens £ 316:13:4) (voor 
notaris Jan Bate Duchesnet)

40 24/07/1727 Voor notaris Jacques Ricart  verschijnt Ja-
cobus François van der straeten griffier van 
de prochie ende marquisaet van Lede fjs gr 
Joos gewonnen bij Jo()e petronille sueps die 
verklaart verkocht te hebben aan Adriaen 
Douchez fjs Louijs een huiseken ofte gloriette 
geleghen in de straete daer den roscam vuijt 
steekt int eerste straetien ter rechter hand 
commende jeghens d’erfve van Jo()r Medart 
de Clercque heere van sousbrugge, … belast 
met 20 schellen parsijs t’iaers in proffijte van 
d’heere pastoors van Ste Niclaes kercke en 
8 grooten .. van portacker sonder meercom-
mers wijlent s’vercoopers vader toecomende 
bij coope van Jo€ Ienne=Marie Doguij we-
duwe van Sr françois steijl volgens t’contract 
onder handteeken van 5/11/1703 (in rand : 
d’erfenisse van huyse in texte .. ten landtbou-
cke van pastorije van Ste Nicaes folio 32 ..)
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41 04/07/1727 Voor notaris Egisius Joseph Duchesnet ver-
schijnt Jacobus Thysebaert heere van co-
nincxdonck heere ende meestere Guillielmus 
bernardus Thysebaert cannoninck van de 
exempte cathedrale kercke van sinte baefs 
ende Simoen Philippe de lanotte procureur in 
den raede van vlaenderen ende notaris pu-
blicq machtig bij procuratie ende laste heb-
bende ter saecken naerschreven van Nor-
bert Benedictus Thysebaert raedt van sijne 
majesteijt souvereijnen raede van Brabant 
tot Brussel ende van jouffrauwe Anna Clara 
Thysebaert (.. wonende tot Gentbrugge) , 
die verklaren verkocht te hebben aan Hubert 
Vincent Moriau die koopt een huisstede ende 
erve voor desen gheweest sijnde twee huij-
sen soot het selve van vooren tot achter ende 
van onder … geleghen ten voorhoofde in de 
roscamstrate nu leef staand en vallend on 
het landboek van de wolleweverskapel (folio 
119) danof ontfangehen ende landtheere is 
sieur Jan Baptiste Vandenbossche (op kaft: 
coopbrief huijs roscamstraete gedaen bij Jo()r 
Medard de Clercque)

42 09/04/1702 Prijsije van landrecht, elf stukken pachtgrond 
te Godveerdegem(op kaft: prosije om dheeren 
regeerders geschrapt te ghendt van de wolle-
wever cappelle tot godtveerdeghem)

43 14/11/1704 Huur van een klein huiseken gelegen bene-
den de calcoensche haene voor een termijn 
van een of drij iaeren met opzegtermijn van 
drij maenden tegen 5 ponden grooten en 
eenen .. patacon voor de knecht voor ?yngelt 
vanden heer heer verpachter .. verobligeert 
de glaesen te onderhouden
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44 26/11/1685 Den eersten notaris hiertoe ansocht sal 
bij laste van mij onderschreven laeten we-
ten aen h()re Liedts dat ick protestere van 
d’incompetentie van sijne prefixie (? “préfixi-
on” = bepaling van uitstel, bepaalde tijdgun-
ning) ghegeven op hedent ten vier uren naer 
noene in mijne saecke als ver()re jeghens den 
heere canoninck vande wijnckele ende con-
fort hre complainten midts hij e() mijde selve 
prefixie naer en heeft gheinht ende in handen 
gegeven vrijdach tnont lestleden gheweest 
sijnde den xxiiie deser bijdien dat ick sustinere 
dat den selven e() sal de voors()e prefixie 
laeten onderblijf.en ende mij behooren ende 
competentie tijt gheven sot het stellen vcan 
faicte destinctive ofte andersints te doen als 
naer raede op peijne van tsijnen laste te (ver)
haelen alle tshanden ende interesten midts 
het notoir exces ende nulliteijt buytten hoofde 
vande voorn incompetentie Actum tot ghendt 
xxvie 9bre 1685 ond(erteken)t declercque 
wasberghe // den hre Liedts hoewel onghe-
hauden prolongeert deprefixie van dach en 
heure vermelt bij voorgaen billiet van daghijn-
ghe breeder bij tprotest hierboven staende 
gheaccuseert tot op den eersten xvre 1685 
ter plaetsen contentieux by tselve mijn Relaes 
ghedeclareert ten vier heuren naer noene 
ten ?ijne by tselve relaes te kennen gheghe-
ven veroorco?? Desen xxvii 9bre 1685 . J.B. 
Liedts
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45 10/03/1689 Transport ghedaen van het huyseken bij 
jonckheer medard de clercque heere van 
wasberghe aen zijnen heer broeder.”Den 
ondergeschreven kent mits desen verkocht te 
hebben aen zijnen broeder Jonckheer Phili-
bert De Clerque burgraeve van wijssocq een 
seker huyseken paelende aen zijnen hof my 
competerende bij coope van margriete volc-
kaert voor de somme van 200 ponden grooten 
op conditie nochtans dat den heer vercooper 
het selve huyseken magh gebruyken zijn 
leven lanck ghedeurende op soo daenighe 
maniere als het hem sal hem sal believen al-
dus ghedaen ende bij my ondertekent op den 
10 maerte duysent ses hondert neghen en 
tachentigh De Clerque Wasberghe.
Den onderschreven ontvanger vande pastorie 
vande cathedarale kercke van st baefs het 
contract vna woorde te woorden ten lantbou-
cke folio 32 … Jan Van Damme 

46 24/06/1690 Aan de schepenen van de Keure. Pauwels 
de Gusseme proprietaris van seker huijseken 
ghestaen .. beneden den calcoenschen haene 
in seker straetien loopende naer ‘t waeter 
dat hij van intentie is den gevel van t’selve 
hijs commende ter staeten van nievens op te 
maecken op de voet ende in conformiteijte 
van modelle hier annex ende alsoo bij het 
selve geerne soude doen alsmede oock wer-
cken op de strecke vande huyse daer nevens 
staende competerende meijnheer wasberghe 
soo heert hij hem tot ??
Deselve biddende believe ghed()t te sijne te 
deputeren commissarissen vuytte collegie 
omme de voorseijde huijse ghe?isiteert te 
worde ende haerlieden raport ghehoort de 
supp()t te consenteren de voorseijde gevel op 
de voet van voorseijde modellen te moghen 
maecken op de strecke van tvoors()e ander 
huys t welck doende ver()a 



Overzicht

BG 8: Diverse stukken

47 21/09/1695 Ick onderschrevenen Pauwels de Gusseme 
fs Gillis bekenne bij dese wel ende deuchde-
lick opghelicht ende ontfanghen t’hebben uyt 
handen van Mr Norbertus Turschap Ad(vokaa)
t in de raede van vlaenderen de somme van 
t’sestigh ponden groot vlaems permissie wis-
selgelt volghende d’evaluatie van sijne conyn-
cklicke maiesteijt voor desen onderhouden 
te weten elcken schellynck … Ick besittende 
realiserende ende hypothequerende van op 
twee mijns husen steden ende erfven soo de 
sleve neffens elckanderen ghestaen ende 
gheleghen sijn ten voorhoofde in het staetken 
beneden den polder t’eynde de bommeloose 
mande streckende naert het water an beijde 
seijden gheerft ende ghehuijst mijn heere van 
wasberghe … (in rand … ten lantboucke van 
ste baafs fio 33 ende daernaest fio 263 anno 
1693)

48 08/11/1703 Ick onderschrevene Joe Jenne Marie Dog-
nij w(eduw)e van S(ieur) franchois Steijl … 
bekent hedent den 29/10/1703 vercocht te 
hebben .. aen den pro() Judocus van(der) 
straeten eenen haeren hof met een ghemetst 
huyseken, hauten aftreck, den boom mette 
wijngaerde daer inne sijnde appendentie ende 
dependentie ert wortel en naghel vast niet 
vuijtghesteken cnoopt ghereserveert welcke 
hof en huijseken gheleghen is ten voorhoofde 
achter de roscamstaete en jeghenwoordig 
vuijtcommende anden hof van mijn heer van 
wasberghe zonder dat omtrent ghehuijst 
de vercooperigge onbekent … rentiens ten 
profijtte van de pastoor van prochie niclays 
kercke .. ten profijtte van het poortackere de 
welcke

49 1703 Ick onderschrevene Joe (Jenne) Marie Dognij 
w(eduw)e van S(ieur) franchois Steijl… be-
kent hedent den xiix ..1703 vercocht te heb-
ben … enen haeren hof met een ghemetst 
huijseken aftrock ofte hauten schutsel wanof 
boom met wijngaerden daerinnen staende … 
ten voorhoofde achter de roscamstraete teg-
hen den hof van mijn heer van wasberghe
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50 29/08/1705 Den ondergetekende kent wel ende deughd-
lijcke in pacht ghegeven te hebben een seker 
huys staende beneden den kalkoenschen 
haene aen Joannes de Clercq fs Guiliame die 
het selve oock kent ghehuert te hebben voor 
eenen termijn van een ofte drij iaeren op de 
naervolghende conditien … drie maanden 
vooropzeg … geen huysgelden .. glaesen 
onderhauden … borg en principael is zijn oom 
Judocus de Clercq … 4 schellingen voor den 
knecht van den heere verhuerder … tekent …  
Joannes de Clercq

51 22/06/1706 Compareert voor notaris charles de Rynck .. 
meester Jaecques Berthelemij mr chirugien 
..verclaerde .. ghecedeert thebben ten behove 
en proffijte van mre Charles Bollaert oock 
chirugien in hauwelijck hebbende Joe magh-
delene Berthelemij sijnen swagher die alhier 
presente ende medecomparerende van ge-
lijcke bekende in vuijtgrootinghe anveert theb-
ben d’helft danof d’ander heeft aen tweeden 
comparant is comperende van twee huijse-
kens steden ende erfve staende d’een nevens 
d’andere seijden den calcoenschen haene 
inde bommeloose mande, aen d’een sijde 
ghehuijst den heer van waschberghe ende ter 
andere … (NIET INGEVULD) .. sonder meer 
commers, respectievelijck ghebruijckt bij pau-
wels de gusme ende jacobus peders, com-
mende vuijt den steerfhuijse van mr Pieter 
berthelemij – scomparanten oom ende aldaer 
tussechen hemlieden ghemeene ghebleven 
dese vuijtgrootinghe, cessie ende opdracht is 
ghedaen voor eende omme de somme van 
vijf hondert guldens courant ghelt in adventan-
te de gheheele huijsinghen de schellinghen 
a seven stuijvers t stuck maeckende bij dien 
bij eersten comparant hem van d’heelft van 
voorschr() huijsinghen teenemael onmachtigh 
ende den tweede comparant (enz).
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52 24/03/1707 Ghevrocht opden 28 feb. 1707 ten geliefe van 
mijn heer van wasberghe in sijnen hof
Pieter de smet vier daeghen en als £0=15=0 
Joos metser vijf daeghen en als … Item voor 
drijnckebier De wecke begint opden 7 maerte 
..14 maerte ..21 maerte ..4 april .. 11 april 
..18 april Ontfaen opden 24 maerte 1707 de 
somme van vierthien pondt corandt Ontfaen 
den inhaudt van dit biellet Pieter De Smet (op 
achterkant “ papieren van het laetste huyse-
ken)

53 14/03/1707 Jonckheer medard De Clerque heer van 
wasberghe kent .. verhuert te hebben aen 
Joos serraes fs mathys .. seker huys gestaen 
beneden den calkoenschen haene op dese 
naer volghende conditien … den huerder sal 
verobligeert wesen te onderhauden alle de 
glaese veynsters .. voor wijngelt betaelen aen 
den knecht vanden heer verhuraer

54 14/07/1722 Ontvanghen bij den onderschreven heere 
burgrave van clerque wissocq .. sijnen heere 
broeder eerft de somme van ses hondert … 
ter voldoeninghe van sijn vijfde part van som-
me van 3324 guld()( .. wselcke bedraegh de 
coopsomme vanden hof ende .. de huysinghe 
daermedegaende ghestaen ende gheleghen 
beneden den Calcoenschen haen die de voo()
n heerevan soetberghe bij contract van den 
xviii junij 1722 vande voorschreven sijnen 
heere broeder jo()e sustere midt gaders de 
heer baron de reijlof en sijn vrauwe ghese..
ede, oock sijne heer swaegher en susten 
heeft gecocht de selve goederen bij den jn-
ventaris e()n staer vande sterfhuyse van hun-
nen overleden heere vader fj° 63.6. 64 arlo 
129 v 131opghestelt, voorts noch de somme 
… ter voldoeninghe van dheelft van sijn vijfde 
part in de somme … de camer beste tapijten 
… (op Achterkant quitantie van het part in 
den hof ende tapijten van mijnen broeder den 
burghgrave 1722)
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55 14/07/1722 Den onderschreven heere baron de reijlof bekendt 
midts desen ontvanghen thebben van den heere 
van soustberghe sijnen hem swaeger de somme 
van … ter voldoeninghe van zijn vijfde part in de 
coopsomme van hof huijsinghen ende de voorder 
commoditeijten bij de voorn heere van soestberg-
he van hem heere baron en sijn medegherechte 
als erfghenaeme vanden rechte overleden heere 
xxx burghrave van clerque wissoc … par contract 
van 18/06/1722 gecocht bij staet en inventaris 
vande sterfhuijse van voo()n heere burghgrave …
(op de Achterkant: quitantie van den hof 1722)

56 14/07/1722 De onderschreven J()e Maria Ignace en Jo()e the-
cla victoria de clercque de wissocq en dewelcke 
bekennen voor eerst ontfanghen thebben vanden 
heer van soestberghe hunne heer broeder elck tot 
664 guldens 16 stuyvers … in voldoeninghe van 
elck x vijfde part ende deel in e somme van 3324 
…

57 23/01/1728 Plannetje van Neder Hoogpoorte waar de achter-
poorte zich bevindt opgemakt door Bernardus de 
wwilde, Pieter de H(o/u)et, J. mote.

58 12/02/1728 Medarde de Clerque heere van sousberge vraagt 
toestemming aan de schepenen van de keure om 
zijn huis in de roskamstraat te mogen afbreken en 
om erfscheeders te sturen

59 s.d. Mijn heer viervoet wordt gebeden midts desen 
te beliefven verhoofden de huysen ende hof als 
nu staende op j:or medard de clerque heere van 
wasbergh, ende als nu te stellen op m’heer phili-
bert de clerque burghrave van wissocq eta: ende 
al obigeren die waerelijck is./ Mijnheere diet heft 
ghekost 10 stuy tot memorie/
??: geaffectioneerde dinaer / le vis comte de wis-
socq

60 13/08/1685 Jo() Medart de clercque heere van wassberghe 
aan de heeren schepenen van de keure met het 
verzoek om het straetken te mogen incorporeren. 
(in radn incorporeren van het straetken op de 
nortsijde van zijn hof van plaisance ghelegehen 
achter de roskamstraet/ … tsijn coste een canal 
aan te leggen om het water van de straat af te 
voeren.
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61 15/11/1686 Aan de schepenen van de keure : supplie-
rende vertoont reverentelijck Jo() Medard de 
clercque heere van wasberghe .. dat neffens 
sijne hof ende erfve lioggende op de riviere 
de schelde loopede lancxt den reep, is een 
ijdel ende vague plaetsken sonder eenige 
acces als op den cant vant water maer groot 
ontrent een roede en half welck plaetsken 
niet alleeene vruchteloos os maer selfs oock 
seer schadelijck is voor de voorseyde riviere, 
midts dat siji gheheel van aerde is, die vantijdt 
tot tijdt door den vloet vant water yuijtspoelt 
waerdoore de voorschr() riviere niet alleene 
en wordt vervult, maer d’omliggende huijsen 
ende namentl() het ghone van suppl()t bij 
successie van tijde daert doore oock staen in 
te vallen ende alsoo dienvolghende het een 
cieraet e() voor de selve riviere, ende oock 
voor de voorsch() huijse soude wesen indien 
tusschen de voorseyde riviere een vagen 
plaetse eenen muer ofte caye wierdt ghet-
rocken ende noch meer indien daeroppe van 
welcken den suppl()t gheinclineert is, heeft 
hij gheradigh ghevonden hem t’adresseren 
aan Ul()n (in de rand tweede vermelding  … 
verclaeren dat den supplt profijt niet voorder 
gherecht en is tot de versochte incorporatie 
van vacque plaetse als de breede van het 
straetken en lancx den supplt foeghleyt en dat 
.;estken van .;vaghe plaetsken sal volghe da-
rinne camer deser stede actum int collegie...
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62 22/11/1684 Gillis daemerickx in huwelijk hebbende de w()e van Joan-
nis de roore en mijnheer wasberghe proprietarissen van 
secker erven ofte lochtingen ghestaen .. ter sijden de 
roscamstraete in het …. (puntjes) straetsen … hetwelck 
straetsen is separerende de eerven van ekanderen ende 
alsoo den voor()n wasberghe van intentie is het voor()n 
straetsen in te nemen ende te ghebrucken aen sijn eerve 
ofte den lochtinck ende als dan te maecken jeghens ende 
op den muer den welcken is intgheel competerende den 
voor(), daemerickx een loeyse ofte gaelderie hetwelcke 
gheenssins en vermacht te gheschieden sonder het 
consent vanden voor(), daemerickx soo is dat de voor()
n propritarissen int vriendelicke sijn verackordeert ende 
over een ghecoomen inder manieren .. wasberghe sal 
vermoghen te weercken in den voor()n muer met sijn cop-
pelhouten van gaelderie ende oock legghen het creijn-
hout op den voor()n muer alwelcke coppelhouten sy sal 
vermogen deur te aenckeren met clouwen ende de selve 
in te fleckx den muer voorts is den voor()n wasberghe 
verobligheert den voor()n muer den welcken als nu is 
overhanghende rechte te stellen in sijn loodt ende alsdan 
af te brecken van boven nederwaerts tot dat hij is op de 
dickte van eenen grooten steen ter ooghde van veerthien 
voeten boven de sulle vande da?re vanden hof vanden 
voorn() daemerickx ende sal alsdan daer op legghen het 
cryijnhout met de cepers ende overdecken met vusten 
ende alle hetgonne dat hij sal met het maecken van sijn 
weerck commen te brecken vanden voor()n daemerickx 
sal den voor()n wasberghe ghesonden sijn te doen maec-
ken het sijnnen coste ende den voor()n muer te weercken 
de rechte sijde alden hof van den voor()n daemerickx 
oock isser besprocken als dat den voor()n wasberghe sal 
doen maecken de greppe ofte canel tot het suiveren van 
het waeter van straete al de sijde vanden hof van mon-
seur Stijl ende als dan te leeden den waeterloop vanden 
hof van den voor()n daemerickx den welcken is bij het 
secret tot in het voorn() canael tot het suiveren van het 
waeter sijnen hof nochtans welverstaende dat alle het-
gonne voorschreven sal gheschieden ten coste van voor()
n waesberghe ende als dat de propriteyt vanden voorn() 
muer int gheheele sal blijven aenden voorn() daemerickx 
oock sal den voor()n wasbeerghe hier van notietie sal 
doen houden ofte annoteren ten landtboecke onder den 
welcken den voorn() hof is soorterende het sijnnen coste 
aldus ghedaen ende gheackordeert ter presentie van 
meester Pieter verhaeghen ende philippe de wilde actum 
desen 20/11/1684) tekent gillis dhameric… (op Achterkant 
accordt op het bouwen op den muer van het galderijken 
van den hof damerickx als nu competerende aen sr: guili-
aeme Rocourt van dato 1684:)
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63 s.d. Ten versoucke ende van weghe dheer joos 
compeijn secr()is van schepenen (van ghe-
deele) voornompt ende bij de sleve curatein 
ghecomitteert ten sterfhuyse van lowijc cluy-
seman in sijnen leven procur postulerende 
voorn de voornomde schepenen in onse 
wettelicke ghebannen vierschaere met het 
branden van twee distincte kerssen hooch..
eden de naerste onder andere goederen te 
coppe gheveijlt hadde het naerschr()n huyse-
ken naerdien by sententie van den eenentwin-
tichsten jan()rij xvi achtentsestich bij schep()
en voor(-nt omden voornomden curateir was 
gheordonneert voorts te procederen meete 
selve vercoopy()n midts die opden xxvi octo-
bre xvi sevenenstestig op het versouck van 
eenighe crediteuren was in staete ghehauden.
Te weten een huyseke stede ende erfve so 
tselve ghestaen ende gheleghen is beneden 
de bommeloose mande in het waterstraet-
ken streckende naer deschelde commen van 
achter jeghens den hof (alhier als hedent 
oock vercocht ende danof cooper bedeghen 
is mr Jan clijncke) (() zijn in een andere inkt 
geplaatst) en tselve ghebruyckt bij ghislain 
deslovere die tselve van overledenen in huer 
en vercreghen hadde op de (puntjes) voor de 
comme van …
(onleesbaar …La lettre de la chatte de deux 
petites maisons qui … de maitre paullus de 
gheussem … de cette ville Le jour de 24 sep-
tembre 1695 .. 9 … petite maison)

64 27/08/1680 Liquidatie gehauden tusschen jan mortier 
thuywelick hebbende petronelle vanden 
berghe .udtge Pieter aelgoet als oom ende 
staenden voocht over marie en de anne 
vanden berghe tsamen vercoopers van een 
huys stede ende erfve staende beneden den 
bommeloose mande in het waterstraetien ter 
eender ende heer joannes Mijs p()bre ende 
grandvicaire van Ste Baafs coopere van 
deselve huyse ter andere ter causen van den 
coop .. (op achterkant Licquidatie 1680 rae-
ckt het huyseken den priester Mijs daer naer 
vercocht aen margriete volckaert).
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65 09/08/1680 Schepenen van ghedeele .. als oppervoog-
den van marie ende anna vanden berghe filie 
gheeraerts maertvertoogh opregte an ons ge-
daen van weghen Pieter Aelgoet in huywel() 
hebbende petronelle van den berghe oom 
eende staende voocht over de selve weesen 
daerbij hij te kennen ghaf hoe dat hij in sijne 
qualiteyt benevens der weesen medegerechte 
hadde vercocht an heer joannes mijs p()bre 
ende grand vicaire van Sint Baafs den huyse 
stede ende erfve opde somme ende conditien 
breeder vermelt bij den contract van vercoop-
yn danof … …. Huys gheleghen in twaterstra-
tien beneden de bommelooze mande voorbij 
den calcoenschen haen .. een kant van was-
berghe . andere kant charles bernaighe jegen-
woordich ghebruyckt bij françois vercrusen …

66 30/05/1679 Contract can coop van het huis met den hof . 
Voor notaris JB du Ghesnet verklaart Charles 
Damman verkocht te hebben aan Andries 
vanden neste die verklaart gekocht te hebben 
een huis stede en erve gelegen achter het 
huis van den eersten comparant en jegen-
woordig ghebruyckt staende tselve vercochte 
huys ende erf tussen twee straetiens ten 
voorhoofde beneden de bodemloose mande 
commende op de riviere van de schelde  … 
thans gebruikt door daniel vollaert

67 26/11/1685 Protest aen den deurwaarder Liets raekende 
de complynte nopende het straettien van 
mijnen hof 
den 24 9bre 1685 hebben de heeren van het 
magistraet de assement voor mij aenveerdt.
De notaris verklaart zich in bijzijn van de on-
derschreven getuigen getransporteerd te heb-
ben naar herberg den wildeman en in handen 
van deurwaarder Liets een kopij te hebben 
gegeven. 
De Clerque Wasberghe protesteert tegen de 
incompetentie van sijne prefixie gegeven op 
hedent in de namiddag in zijn saecke als … 
jeghens den canonik van wijnckel  cranfort h()
s com()les 
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68 005/06/1669 Jan de plancke, fs Jans heeft verkocht aan 
Charles Bornaige fs sr Charles … een huis .. 
beneden de bommelose mande in het water-
straetkien aan d’een zijde ghehuyst den voor() 
Bornaige en ter andere gheert  van berghe ….

69 30/06/1689 Voor de schepenen van ghedele en de pay-
sierders der stede ten versoucke van de ghe-
meene hoors van Pieter Penneman in sijnen 
leven mr rappiermaecker metten brande van 
drij distincte keerssen te coope gheveijlt : een 
huysn stede ende erfve staende ten voorhoof-
de beneden den calcoenschen hane vrij huys 
ende erfgve sijnde ghenaempt de bomeloose 
mande aen d’een sijde ghehuyst den aermen 
van de lijnwevers ende ter andere thoames 
de gusme. Andere vermelde namen van: Jan 
Matthijs, Jan de Keysere, de weesen van Pie-
ter a  cause , van Pieter de Wilde, de drij wee-
sen van Loys de Keysere en zijn broer Steven 
de Keysere, deelvooght Pieter de Buck, oom 
Adriaen de Stobbelaere,  Philipotte Livijne 
ende Anthone Maes filij Anthone, Jooris Maes 
ende Elisabeth Penneman filia Christiaens, 
Guille Cave, Livijne Maes, filia Jooris, Ca-
thelijne Livyne, Helena Caene, Frans ende 
Cristine Hoentkens filij Jaecques ghewonnen 
bij Jenne Maes filia Jooris nichte van de drij 
weesen ende Jaecques Hoentkens vader en 
de vooght van de twee leste weesen  



70 19/07/1689 Voor schepen van de Keure en de raedt der stede 
v Gent, is gecompareert jan de keyser over zijn 
selven als machtig bij procuratie over Abraham en 
de Jacques de Mil mitgaders over jan van Damme 
respectievelijk ghetrauwt met margrite Cathelijne 
ende Barbara Penneman filij Danneels christiaen 
fs Christiaen sone noch over steven en de marten 
de keyser filij cornelis gheprocreert bij marie pen-
neman fia christiaen .. noch over Pieter anthen-
nis in hauwelijck hebbende livijne penneman fia 
gheeraert, Verdere namen notaris Francois prottijn, 
Pieter de wilde zoon van margriete de keyser fia 
cornelis , Isabeau vanhende huisvrouw van Jan 
gremer ? grenier?, Jan vanden hende haeren broe-
der, guilleame penneman fs geeraerts , Adriaen de 
Steppelere, de drij kinderen van Loys de keyser by 
name peieter, bauduijn ende margriete, cornelis 
penneman ghewonnen bij Janneken penneman fa 
Christiaen, Joanne Maes, jan en maire maes livijne 
verbeken, jan maes fs anthone Adriaen leeman, 
martijne maes sijne huisvrauwe, jacques Simoen, 
Janneken galle, philipotte livijne ende anthone 
maes alle drij kinderen van Anthone Maes, cathe-
lijne, livijne en helena cave fiae Guilleame bij livijne 
maes, francois en cristine hoentiens bij Jacques 
en Jenne Maes; Loijs Streels en zijn huisvrouw  
Isabelle Van de Visscherije, nPieter Abraham, 
Joannes en Anna Aerts, Philips putcheijs baljuw 
van Velseke , Cathelijne Danneels, Joanna Aerts 
verlaten huisvrouw van Adriaen Lampaert, Isabeau 
Danneels huisvrouw van Matthijs mattheeussens, 
Livijne Danneels weduwe van Pieter de blije, Pieter 
de buck, Francois Sermens fs Pieters, susanne 
sermens sijn suster hoors van marie Bostijn, Iudith 
Bostijn, Joos Bostijn, Abraham de Mil fs Joos 
getrouwd met Margriete Penneman fa Danneels 
, Jacques de Mil fs Joos getrouwd met Cathelijne 
Penne- an fa Danneels, Jan Van Damme getrouwd 
met Barbara Penneman fia Danneels, Steven de 
Keyser fs Cornelis x Marie Penneman, Pieter de 
Wilde x Margrite de keysere fa Cornelis x Marie 
Penneman fa Christieaen, Guilleame penneman 
fs Gheeraerts, Pieter Anthennis fs Jans x kivijne 
Penneman fa Geeraerts. Pieter Penneman was 
spadeerder en is overleden in den Hoyaert binnen 
Gent.  

BG 8: Diverse stukken

Overzicht
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 20/07/1911 “Redevance due par Mme Vve Van den 

Haute pour une issue prise sur nos parcel-
les de prairie connues à Mont St Amand sous 
les nos 264 tot 268 en 278 de la Section A. “ 
(verkocht). Gaat over tolérance de sortie de 
son bâtiment sur le chemin d’exploitation des 
prairies (de BG).

2 27/05/1916 Verzoek van Raoul Vandermersch Schel-
delaan 12, Constructions Métalliques om te 
mogen aansluiten op elektrisch net van de 
stad via een luchtlijn over Lousbergsgesticht. 
Toegestaan onder voorwaarden zoals: Instal-
latie moet verwijderd worden na de oorlog. 
In 1920 briefwisseling over niet-betaling van 
jaarvergoeding (vermelding dat de Stad niet 
over kabels beschikt om een nieuwe straatlei-
ding te plaatsen).

3 09/12/1904 Vergoeding voor ingebruikneming van de 
beide oevers van de Waldam voor houtopslag 
door Richard De Landtsheer Bd du Béguin-
age nr 62 Scierie et raboterie mécaniques 
importation bois du nord & d’Amérique. In 
13/01/1921 neemt Leopold De Vlieger, voor 
rekening van zijn Sté en nom collectif “Sulle et 
de Vlieger” mij-zetel Bd du Béguinage nr 68 
de zaak over.

4 20/07/1905 Gedoogzaamheid ivm gebruik deel zijmuur 
van voormalig Catharinagodshuis, Van 
Akenstraat 7, voor optrekken van werkplaats 
door plaatsing van twee “konsolen”. Het pand 
Peleys J, Verspeyenstr 19, (aangekocht op 
2/06/1886 van BG) werd op 15/09/1921 ver-
kocht aan A. Vermeire, Ryhovelaan 4. Brieven 
van notaris E. Maeterlinck ivm gemene muur. 
De commodo .. onderzoek ivm plaatsing gas-
motor en bakkersoven in Verspeyenstraat 17. 
Plannetje dd 1886.

5 05/10/1908 Overeenkomst tussen BG en wwe Vanden 
haute, rue de la prairie 46, St Amandsberg, 
ivm lozing van het afvalwater van haar fabriek 
langs de percelen 268-278-267-266 Sectie A 
naar de Rietgracht (die gedempt zal worden).
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6 07/10/1908 Overeenkomst tussen BG en Julien Lorthiois 
(De Pinte) om de boomwortels te rooien die 
over de weg nr 55 te Nazareth lopen. Deze 
weg wordt Lange Dreve genoemd en moet 
dienst doen als “piste d’entrainement pour 
chevaux de courses”.

7 31/03/1920 Briefwisseling ivm een vergoeding voor het 
leggen van afvoerbuis in de gracht over ei-
gendom van BG. De Sadeleer, Ter Lokeren 
par Erembodegem. Eugeen Eeckhaut. Quin-
tyn landbouwer, De Pril Adolf pachter Aalst. 
Kadasterpercelen 1245, 1247. Verplaatsing 
weg nr 14 op perceel 839 Sect C Dender-
hautem. Steenweg Geraardsbergen op Aalst 
en Steenweg Ninove Aalst. Briefwisseling tot 
1942.

8 06/06/1906 Instelling van erfdienstbaarheid van overweg 
tussen BG en Kerkfabriek van Zottergem (oud 
Armbestuur van Oosterzele. Betreft Erwete-
gem ten behoeve van Sectie A nr 584b, over 
perceel 583a (BG) en langs percelen 557 en 
558.

9 12/09/1921 Compagnie d’Electricité de la Dendre te 
Lessines mbt jaarlijkse vergoeding voor het 
plaatsen van 14 elektriciteitspalen op grond 
van BG te Denderhautem. Beëindigd in 1926 
door verwijdering van betrokken palen.

10 18/06/1910 Van Groenweghe-Kerckhaert A. mbt jaarlijkse 
vergoeding voor precaire toelating tot het 
maken van twee vensteropeningen in de muur 
die de scheiding vormt met het eigendom van 
BG te Wetteren Sectie F nr 279.

11 27/08/1912 Jozef De Kerpel – Meertens, slachter te Wan-
zele, wordt door BG aangemaand de vensters 
uitgevende op het erf van BG gelegen in de 
Molenstraat in gebruik door André Vijverman, 
wegens onvergund te sluiten.

12 16/01/1910 August van Heden, horticulteur (pépinières), 
verzocht om toelating tot het dempen van de 
waterloop en deze te vervangen door ciment-
buizen. (Wetteren Sectie F nr 188)



Overzicht

BG 9 – Gedoogzaamheden 

13 26/01/1901 Charles Machtelingckx, landbouwer te Vel-
zeke Ruddershove, verzoekt toelating tot het 
maken van “een vensterken in den gevel ten 
oosten van mijn huis langsheen eener eigen-
dom” van BG (Sectie C nr 168/9). [Plannetje, 
geannuleerd]

14 05/01/1925 Gustave Van de Kauter-Cogghe, Kortrijkse-
steenweg 344, fabriek onderwijsstraat 51, 
Gent (verhuisd naar Audenaerdeschen steen-
weg 173, Zwijnaerde) verzoek toelating tot het 
bekomen van 60m grond om er een houten 
stal op te bouwen. (Zwijnaarde, Sectie A nr 
63a) precaire bouw tot beëindiging door BG.

15 03/08/1893 Eduard Van der Schueren (Oultre Sectie B nr 
357) verzoekt een stuk land als overweg te 
mogen gebruiken gelegen langs de voetweg 
te Oultre Sectie B nr 464. De grond, eigen-
dom van BG, wordt gepacht door Charles 
Louis De Meyer. In 1901 maakt de pachter het 
Van der Schueren moeilijk. In 1903 doet de 
zoon van de overleden De Meyer eveneens 
moeilijk. (Karel De Meyer … is een aardige 
kwast op wiens gedrag nog al iets te zeggen 
valt en die zich soms aan den drank overle-
vert). In 1905 een aanmaning aan de wwe 
Van der Schueren tot betaling overwegrecht 
over 1904.

16 01/10/1915 Remi De Geyter, landbouwer en houthande-
laar (stoomzagerij, Handel in inlands hout, 
Nederzwalm) krijgt toelating tot wederopzeg-
ging tot het plaatsen van draineerbuizen van 
uit de kelder van zijn werkhuis door het land 
van BG.

17 24/11/1895 Hippoliet De Vos, geneeskundige te St Maria 
Hoorebeke, eigenaar van weiland te St Denijs 
Boekel Sec A nr 25 en BG eigenaar te Neder-
zwalm Sec A nr 283 en 284, verbinden zich 
ertoe geen bomen te planten of te laten staan 
op een strook van 10m. van de grensschei-
ding.

18 14/04/1906 Van Rompu Isidoor vraagt aan BG toelating 
tot het plaatsen van “stijlen om er wachtkoor-
den aan te spannen voor mijne wasch te 
droogen”. Krijgt toelating om achter zijn huis 
op den Waldam stijlen te plaatsen.
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19 16/10/1906 Lodewijk Van Weymeersch, Sarlardinge, brou-
wer laat zijn afvalwater lopen over een stuk 
door J. Bt Tuypens gepacht land, eigendom 
van BG. (Historiek van het grondbezit vanaf 
1835, herberg, en hoe in bezit van BG geko-
men via erfenis van Goumée Marie Caroline 
en Vanden Berghe Victoire). Met plannetje 
(laatste brief 1912) beëindigd in 1916.

20 11/09/1923 Emiel Mestdach vraagt toelating om een 
pompput te mogen laten maken op perceel 
Sectie A nr 87 te Zwijnaarde. Wegens verkoop 
aan Marchand Eugeen vervalt de vergun-
ning in 1932. Mestdach weigert aangetekend 
schrijven.

21 15/09/1921 De Decker August, landbouwer te Assenede, 
krijgt bij wijze van precaire titel recht van over-
weg over Sectie D nr 1111 voor het gebruik 
van 1112.

22 12/04/1845 Dooreman Dominicus, landbouwer te Burst, 
krijgt recht van overweg te Vlierzele Sect F nr 
48 en 49 voor zijn partij land Zonnegem Sec 
A nr 87 (geregistreerde akte). In 1938 heeft 
Petrus Bouckaert van Zonnegem die Sec A nr 
86 te Zonnegem pacht geen toegang daartoe 
langs openbare weg. Er ligt een afgetekend 
karrespoor tussen ingegraven paalstenen tus-
sen idem en Sec F nr 48 Vlierzele, Moregem. 
Langs die losweg gaat Bouckaert naar nr 86. 
In 1948 rijzen er opnieuw moeilijkheden “met 
den los”. Met plannetje en vermelding van 17 
eigenaars Vlierzele Sec F en Zonnegem.

23 16/08/1912 De burgemeester van Nazareth meldt dat een 
elektriciteitscabine in de nabijheid van de per-
cele 706 en 707h sectie F zal komen met het 
oog op de openbare elektrische verlichting. 
BG zal een stuk grond voor 35 jaar verhuren. 
Dossiertje over beschadiging van eiken bij 
plaatsen van Verlichtingspalen. BG krijgt 200 
fr vergoeding. Dossiertje dd 1929 over grond 
naast De Krekelmuit in de Groenstraat voor 
de bouw van een “paalkabien”.



Overzicht

BG 9 – Gedoogzaamheden 

24 17/08/1922 BG dient vergoeding te betalen aan Brug-
gen en Wegen wegens een overkragend 
balkon op Ketelvest, stroomafwaarts van 
de Walpoortburg (pont Madou) vergund op 
22/06/1833 aan J. Manilius, thans BG. (ver-
kocht aan de Overheid in 1927).

25 31/05/1926 Overeenkomst tussen BG en Société inter-
communale Belge d’Electricité ivm plaatsing 
van luchtlijn over BG grond te Strypen Sec A 
776 en 845 en te Velzeke Ruddershove Sec 
C nr 544. Op 19/02/1931 antwoordt Hippoliet 
Muys dat er nog steeds geen palen staan.

26 1925- Leeg dossier bevatte: jaarvergoeding voor 
twee elektriciteitspalen langs Sec A nr 430 en 
454 te Steenhuyse-Wijnhuyse.  
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Oorspronkelijk een map met opschrift  “Petits Hospices, Reglementen van de kleine 
godshuizen, medische dienst, openen en sluiten der poorten”.
NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 11/08/1804 Kleine Godshuizen

Reglement voor de kleyne Godshuizen. 12 
artikelen, getekend door Ph: Fr. Mertens en 
Lammens secr. op 23 thermidor XII

12 artikelen

2 Kleine Godshuizen
Reglement voor de kleyne godshuizen. 15 
artikelen : aanvaardingsvoorwaarden, postu-
lanten, gedrag van de prebendiers en preben-
dierigen, gedrag t.a.v. de econome of meeste-
rigge, compareren, stilte en godsvrucht, geen 
vreemden logeren, niet buiten de stad gaan of 
uyt godshuis overnachten, in geval van ziekte, 
bij overlijden, portierschap, openingsuren, sta-
tige klederdracht van de godshuyswyvekens. 

15 artikelen

3 14/12/1861 Laurentius Godshuis
Brief van BG aan overste van Laureins gods-
huis naar aanleiding van overlijden van Anna 
Hycke, weduwe Stevens. De dochter heeft 
haar moeder met een burgerlijken doodwagen 
en twee voituren laten begraven. Zij eist de 
bezittingen van haar moeder op die begroot 
worden op 15 à 20 fr. BG weigert dat op grond 
van het reglement en wetgeving. Dit geld 
wordt gebruikt om “oude en zieke menschen 
te kleeden die dikwijls in het ziekhuis komen 
zonder hemdens en zonder kleederen”. Brie-
ven van 10/01/1862, 17/01/1862, 29/01/1862, 
29/01/1862, 28/02/1862, 8/03/1862.

4 Kleine Godshuizen
Liste nominative des divers établissements 
régis par la commission des hospice civils 
de la ville de Gand. 27 instellingen met ver-
meldingen van de toevingen op de oude lijst 
: 17/9/1852 Maternité (3); 28/09/1855 Blin-
denhuis Van Caneghem (6); 9/5/1856 Enfants 
trouvés & abandonnés (nr 7).
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5 juni 1914 Kleine Godshuizen
Divers Hospices [Oude Mannen, Oude Vrou-
wen, Van Caneghem, Lousbergs, (Antonius, 
Laurentius, diverse stichtingen), Wezen (M), 
Wezen (V), Kleine Godshuizen.] Met opsom-
ming van de fondaties, al dan niet betalend, 
voorwaarden mbt opname en over te leggen 
bewijsstukken. 

(1 blad  
23,9x35,5)

6 Kleine Godshuizen
Reglement mbt aanvaarding in de vrouwen-
godshuizen en het genieten van een prebin-
de. Klad oude versie met correcties.

12 artikelen

7 Kleine Godshuizen
Uren van opening en sluyten der kleyne 
godshuyzen. Zomer en winterregeling voor 
Poortakker, Leugemeete, St Jan in d’olie, St 
Laureyns Ste Catharina, St Jacobs, Wollewe-
vers, Schreyboom. (dubbelblad) – opening en 
sluyten der poorter te Gend halfmaandelijks 
jaaroverzicht.

8 1865 Kleine Godshuizen
Service Médical Petits Hospices 1863 – 1864 
– 1865 & tc (annoté). Overzicht van de artsen 
en chirurgen en hun respectieve godshuizen. 
In 1965 reorganisatie wegens opheffing en 
verplaatsing van godshuizen.

9 06/02/1809 Alexianen Godshuis
Inventaire des titres et documents apparte-
nant à la communauté des ci-devant alexiens 
à Gand dont la remise se fait par la commis-
sion admin des hospices civils de Gand à 
Monsieur le directeur des domaines de ce 
département. Begint in 1796 bij eerste afreke-
ning. 43 posten.
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NR DATUM OMSCHRIJVING (locatie-pachter-omschrijving) STUK
1 26/08/1814 Groot-Begijnhof

Isabella en Joanna Bracq, huis nr. 95, huis 
valt toe aan BG op 19/01/1869 bij dood van 
laatste Bracq, Godshuis nr. 2, nieuw huis ge-
bouwd op plaats van 2 oude, met grondplan 
en tekening nieuw huis.

2 26/03/1819 Groot-Begijnhof
Joanna Caroline de Ketelaere, Joanna There-
se Moreau en Catharina Neyt en haar moe-
der, huis nr. 97, gezeyd St Margareta, nr. 98, 
gezeyd St Andries, nr. 97 toegevallen aan BG 
na dood van Jeanne Moreau op 28/02/1833, 
verhuurd aan Eugenie Hinderickx voor 9 j. Nr. 
98 toegevallen aan BG na dood van Catha-
rina Neyt op 20/03/1871. Doorsnedeplan van 
nrs. 97 en 98, grondplannen, tekening gevel.

3 07/09/1821 Wetteren Schellebelle  
Jean François de Bruycker, landbouwer te 
Wetteren. Landbouwgrond, meers en weide 
voor 29 jaar 1822-1851.

4 01/07/1821 Wolleweverskapel  
Stad Gent, daarvoor meubelopslagruimte, 
nu verhuurd als nieuw klein vleeshuis aan 
de stad voor 29 jaar, hernieuwd (besluit 
13/07/1850) voor 3,6,9,12,15 vanaf 1 juli 
1850; huuropzeg, 1873; verhuurd aan Jules 
Dieteren, marchand de fers, vanaf 1/01/1874.

5 01/10/1821 Wenemaershospitaal 
Willem van Loo, visverkoper, huurt “een 
deelken erve liggende achter het huys van 
Van Loos gestaen ook tot Gend op de Pha-
raildeplaetse nr. 13 (Sint-Veerleplein), kom-
mende tegen het garspleijn van Sinte Laure-
yns Godshuys waervan het afgesloten is met 
eenen muer”, met grondplan.

6 27/12/1822 Groot-Begijnhof
Sophie Barbara Vindevoghel 23 jaar in 1822  
en overleden op 20/08/1861. met toestem-
ming tot herstelling (afbraak en herbouwen) 
van de woning nr. 91, genaamd huis te Na-
zareth en medebewoning door haar moeder 
Petronilla Carolina Lambrecht. Met grondplan, 
gevel, doorsnede, verdiepingen.
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7 26/04/1822 Poortakker, godshuis nr. 4
Livinus van der Cruyssen, carossier, huur 
van een hof, (voorheen verhuurd in 1813 
aan Jean Vanden Bergen, Ketelvest) op 
24/01/1823 dading met erven Colette Vander-
linden –Cannoot (gescheiden huisvrouw van 
Joseph Vanderlinden) wegens gemene muur. 
In 1834 overeenkomst met Felix Van der Lin-
den wegens bouw tegen BG muur. Met plan. 
Plattegrond “van den ingang van het gods-
huys ende van d’erve in pagte” uit 1822.

8 10/11/1827 Groot-Begijnhof
Charlotte de Doncker, huis nr. 59 genaamd 
d’arke van Noe. Overleden op 31/03/1869. 
Plannen doorsnede trap, modellen van deu-
ren en ramen, doorsnede dakgebint. Grond-
plannen voor en na verbouwing.

9 15/05/1829 Groot-Begijnhof
Marie Joanna Benedicta Stauthamer, huur 
huizen nrs. 72 en 73, genaamd Joannes a 
Cruce en ter Sonnebloem. Herbouwen van 
vier haardsteden, wegkappen binnenmuren 
enz. Huur beëindigd op 31/10/1874 . Met 
grondplannen.

10 30/04/1830 Groot-Begijnhof
Melanie Vermeersch, huur huis nr. 42, den 
Zoeten Naam, “om van het gedeeltelijk ver-
vallen en onbewoonbaar, een behoorlijk huis 
te maken”, (+18/09/1863) verder bewoond 
door haar zuster Clemence Vermeersch, die 
huur opzegt op 21/7/1875.

11 17/09/1830 Groot-Begijnhof
Dellaert Francisca Therese en Van Hecke 
Joanna Cath. Huis met twee woonsteden nr. 
7/1 en 7/2 . Huur huis 7/2 J.C. Van Hecke ein-
digt in 1860, verder verhuurd aan Caroline en 
Marie Heyndrickx zonder huurovereenkomst. 
In 1863 verder verhuurd aan Marie Heyn-
drickx voor 9 jaar. F.T. Dellaert overlijdt op 
17/01/1873 verder verhuurd aan Antoninette 
De Wilde vanaf 1/2/1873.

12 14/10/1831 Groot-Begijnhof
Gheldolf Victoria en Anna Christina huis 
nr. 120 Sint-Hermanus, Victoire overlijdt op 
13/05/1868.
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13 26/08/1831 Drongen
Scheybrouck Pierre, Karel van Ballenberghe 
en Bernard Claeys, landbouwers te Drongen. 
Huur van twee partijen bos in de wijk Baerle-
veld.

14 09/11/1832 Groot-Begijnhof
Petronelle Martens en Sophie Lagaet 
(+23/5/1867 daarna aan Viginia Lagaet), huur 
huis nr. 6 ter Kruisdraginge.

15 14/06/1833 Groot-Begijnhof
Isabella Jacoba de Cleene en Maria Apolonia 
Zaman, huur huis nr. 12 ter Kroonen, huur-
ders vertrekken op 20/10/1874.

16 19/07/1833 Sint-Jacobs Godshuis
Pieter Poelman, Michiel Van Eeckhoute huur 
van een deel grond bij Sint-Jacobs Godshuis 
voor duur van 1833 tot 1862.

17 21/08/1835 Groot-Begijnhof
Marie Therese Martens en Marie-Anne Van 
de Keer, huis nr. 21 (23) Sint Bruno in ’t groot 
hof. Huurders vertrekken op 30/09/1874.

18 21/04/1837 Groot-Begijnhof 
Buyse Seraphine en Angela, huur huis Sint-
Bavo nr. 62. Huurder overleden in 1859 en 
verder verhuurd aan Marie en Livina Wille.

19 11/05/1838 Kaprijke
Matthys Bernardus land en hoving te Kaprijke 
van Godshuis 17 & 26. Plan en begroting 
herstellen en vermaken van batimenten op 
hofplaats. Bundel II : Plan nieuw te bouwen 
huizing, schuur en stalling bij pachter Karel 
Matthijs (vader van Bernardus). Huurvoor-
waarden ingegaan op 2/01/1823 voor land 
aan Karel Francies Matthijs (buurt Waaistraat, 
Vlotstraat).

20 21/12/1838 Groot-Begijnhof 
Van Hove gezusters, huis nr. 56, de Calvarie. 
Jeanne Françoise 38 jaar , Jeanne Domi-
nique 33 jaar, Isabelle Van Hove 30 jaar in 
1838 en overlijdt als laatste op 13/4/1864. 
Met bouwplan 1838.
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21 19/04/1839 Lotenhulle
Dobbelaere Charles Bernard koopt streep 
grond “lisière de terrain faisant partie d’un 
bois de sapins Sie A nr. 226”. Met schets lig-
ging grond Bijloke naast Gobert. Plan “langs 
straete Ruyslede naer Hansbeke”, met “an-
cien plan” langs Groenstraete.

22 04/01/1839 Groot-Begijnhof 
Naessens Colette 34 jaar en Gillis Marie 29 
jaar, levenslange huurovereenkomst voor huis 
nr. (99) 108 Sint-Felix. Huurders vertrekken 
op 30/9/1874. Staat van reparaties en begro-
ting.

23 12/04/1839 Drongen
Lanciet Eugenius, Slijpstraat Gent,. huur 
weide van godshuis nr. 4, Sie B nrs. 546 enz; 
verplichting grachten graven en gelijkmaken 
van grond.

24 17/05/1839 Groot-Begijnhof
De Vreese Isabelle-Marie 37 jaar en Serap-
hine 32 jaar. Isabelle overlijdt op 8/01/1871. 
Huur huis nr. 53 Emmaus.

25 06/09/1839 Wetteren
Leirens Jean Baptiste, huur stuk grond toebe-
horende aan godshuis nr. 10, Sie A nr. 1020. 
Schets ligging, wijk Hammekens.

26 21/05/1841 Groot-Begijnhof 
Verhaert Francisca 33 jaar, huis nr. (28) 26, 
Sint-Paulus, opgezegd op 7/11/1874. Be-
schrijving uit te voeren werken in de woning.

27 13/08/1841 Groot-Begijnhof 
Meganck Barbe 47 jaar en De Vreese Sophie 
47 jaar, huis nr. 32 Sint-Dominicus. In 1862 
verhuizen ze met dezelfde voorwaarden naar 
huis nr. 5, huis nr. 32 wordt geïncorporeerd 
in het beluiken van de prebenden. Sophie De 
Vreese overlijdt op 24/04/1872. Op dat ogen-
blik is huis nr. 5, nr. 4 geworden.

28 15/03/1822 Rabot 
Pieter-Francies Van Brabant-Verkeyn fabri-
kant blauwverver, kalander van linnen met 
een stoomtuig, huur van “eene bleekerij ’t 
einden het Princenhof op den Rabotweg nr. 1” 
en verlenging huur op 30/06/1843.
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29 29/08/1845 Groot-Begijnhof 
Cammermans Josine en Jeanne Françoise 
de Moor huis nr. 5. Catharina van Sienna, 
huur ten einde in 1860. Grondplan trapzaal. 
Voorheen bewoond door Joanna Therese 
Lamme +10/06/1845.

30 14/11/1845 Groot-Begijnhof 
De Rijcke Anna 51 jaar en Catherina en Anne 
Marie 46 jaar, huur huis nr. 99 Sint-Aldegon-
de. Met 2 tekeningen van werken.

31 31/07/1846 Groot-Begijnhof 
Wuytack Marie Jeanne (°Gent 1/04/1788 
- 25/12/1875), huur huis nr. (103) 115 Sint-
Antonius Eremijt. Gekleurd grondplan. Doods-
brief (met afgescheurd stuk onderaan, ver-
moedelijk broodkaart).

32 15/01/1847 Groot-Begijnhof 
De Vijlder Rosalie 46 jaar en haar nicht Ma-
rie Louise De Vijlder 21 jaar, huis nr. (40) 46. 
Vertrekken op 30/9/1874. gekleurd grondplan.

33 16/08/1850 Groot-Begijnhof 
Ongena Marie Prudence, huur huis nr. (58) 
64, opzeg op 30/11/1874. Geveltekening, 
begroting kosten bouw. Gekleurd grondplan 
en doorsneden.

34 19/07/1850 Groot-Begijnhof 
Vandenbroecke-Grenier Joanna, weduwe 
François, fabricante, huur huis en blekerij, 
weide Rabotweg nr. 1, Sie F 3611.

35 27/06/1851 Groot-Begijnhof 
Wijn Therèse en De Graeve Marie (Moni-
que), huur huis nr. (106) 118, vertrek op 
26/09/1874.

36 27/06/1851 Groot-Begijnhof 
Maenhout Bernardine 61 jaar en Van Durme 
Françoise 47 jaar (+28/6/1872), huur huis nr. 
50. Voorzicht van straatmuur doorsnede. Be-
schrijving uit te voeren werken aan woning.

37 10/10/1851 Groot-Begijnhof 
Vergauwen Colette en De langhe Rosalie, 
huur huis nr. 47. Plan verbouwing doorsnede 
en gevelaanzicht en beschrijving van de wer-
ken
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38 30/01/1852 Maria-Lierde
De Vulder Louis, burgemeester en landsman, 
behuisde en beschuurde hofstede in pacht, 
eigendom van het Groot-Begijnhof , opnieuw 
openbaar verhuurd op 5/5/1870 . Lijst schat-
ting der verpachtingen, lijst te verkopen bo-
men te Maria-Lierde.

39 21/05/1852 Groot-Begijnhof 
De Neve Colette Bernardine, huur huis nr. 4, 
vertrek op 30/09/1874. Grondplan en gevelte-
kening, beschrijving verbouwingswerken.

40 21/05/1852 Groot-Begijnhof 
Fuerison Julie Angeline 24 jaar en Van Op-
hem Virginie 45 jaar, huur huis nr. 10. Vertrekt 
op 1/10/1874. Begrotingstaat werken, teke-
ning nieuwe façade huis Maria Magdalen.

41 03/02/1854 Groot-Begijnhof 
Berckmans Anne Marie en Vandewalle Barbe, 
huur huis nr. (104) 116 Berg Thabor, ver-
trekken op 30/9/1874. Met grondplannen, 
beschrijving der werken. Voorheen gehuurd 
door Regina Vandervennet

42 22/02/1856 Groot-Begijnhof 
Roegiers Rosalie 45 jaar, huur huis nr. (51) 
57, opzeg op 15/10/1874. Begrotingstaat, 
melding overlijden Amelia Cornelis eigenares 
van nr. 85 huis Sint-Helena.

43-55  Voorgedrukte en ingevulde huurovereenkomsten met betrekking tot woningen 
in het Groot-Begijnhof. (nieuwe nummers 43 tot 54 sluiten aan bij BG – 32 Huizen)
43 1862 aantal documenten 5
44 1863 aantal documenten 36
45 1864 aantal documenten 5
46 1865 aantal documenten 7
47 1866 aantal documenten 6
48 1867 aantal documenten 14
49 1868 aantal documenten 2
50 1869 aantal documenten 2
51 1871 aantal documenten 8
52 1872 aantal documenten 22
53 1874 aantal documenten 27
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54 1874 aantal documenten 48 (onder andere Groot-
Begijnhof nr. 57 Napoleon Destanberg, let-
terkundige Sint-Amandsberg, Meerschstraat 
8; Groot-Begijnhof nr. 13, Lodewijk De Vriese 
drukker, Paallepelstraat Gent)

55 1875 aantal documenten 7
(Groot-Begijnhof nr. 85, Gustave Auger-Vin-
cent, fabrikant Dierentuindreef 20, borg Ca-
mille De Bast, fabrikant Coupure 20)

56 1868-1874 Aanvraag toelating openbare verkoop stuk 
grond hoek Begijnhofstraat en Begijnhof-
laan, gedeelte opgevulde gracht, stuk grond 
op hoek oostelijk van Verspeyenstraat. Plan 
1868.

57 1887 Begijnengracht, Elisabethgracht, verkoop van 
grond achter de huizen van Brugsepoortstraat 
en Begijnengracht “uitmakende een deel van 
den opgevulden gracht het voor dezen Groot-
Begijnhof omringende”. Sie F 2796b 2814, 
2837b.

58 1903 Elisabethgracht nr. 82, weigering van apo-
theek Van Meenen, Brugsepoortstraat nr. 82, 
om de gracht te laten kuisen lopende op zijn 
eigendom (contractbepaling : “de gemetste 
waterleiding onder deze gronden … zal niet 
mogen worden gedood door de koopers … 
die ze zelf zullen onderhouden”).

59 1867-1895 Toelating onderhandse verhuring langs Elisa-
bethgracht. Lijsten met huurders, eigenaars, 
plannetjes per eigenaar. Dossier in verband 
met mogelijke 90-jarige erfpacht voor BG op 
de gracht.

60 1867-1903 Begijnengracht. Individuele brieven eige-
naars/huurders in verband met verlenging 
huur of aankoop gedeelte gedempte gracht-
grond. Kadastrale uittreksels in verband met 
gronden langs Elisabethgracht. Lijsten eige-
naars.

61 1867 Verhuring oude gedempte Begijnengracht aan 
eigenaars van de huizen Sint-Elisabethgracht 
en Brugsepoortstraat (titel), bevat enkel 13 
kadastrale uittreksels in verband met gron-
den tussen Rabotstraat en gracht (School der 
Armen) en Brugsepoortstraat en gracht.
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62 1892-1893 Kuisen van de riool Begijnengracht. Lijst eige-
naars en kosten. Gazette van Gent 5/3/1898 
met advertentie. Briefwisseling. Plan met 
kadastrale nummering.

63 1901 Wegenwerken (voetpad, rioolwerken, grillage 
met tekening en plan, ter vervanging van de 
“leelijken lagen muur”, openbare verlichting 4 
gaslantaarns met plan locatie) voor de wonin-
gen Begijnhofplein nrs. 3-18. Kostenbegro-
ting.

64 1903 Sint-Elisabethgracht : schoonmaken en 
voorstel tot doding. De gracht kan niet meer 
als riool behouden blijven. Afrekening kosten 
schoonmaken.

65 1876-1903 Wegenwerken: rooilijn Groot-Begijnhof, rooi-
lijnplan 1881. Briefwisseling, bevat ook een 
document in verband met afbreken van een 
beluik (eigendom BG) gelegen te Gent, Rood-
elijvekensstraat. Sie 1 nr. 1050c,e,f,g,h,i en 
met vermelding verplichting tot behoud van 
de ingangspoort gebeeldhouwde draagstenen 
enz.

66 1807-1808 Conditions & devis estimatif pour le dévase-
ment du fossé dite Elisabethgracht. Devis + 
adjudications au rabais. Briefwisseling Fai-
poult. De uitgebaggerde specie moet ver-
voerd worden naar “la partie de terre dépen-
dant des biens de cette administration (BG) 
et situé près de la Glacière hors de la porte 
de Bruges. … sur la prairie située derrière 
l’Infirmerie du dit béguinage”.

67 1807 Curement des fossées ceignant l’hospice civil 
Saint-Jacques; werken uitgevoerd door Col-
paert Jean, metser,. Baggerspecie af te voe-
ren naar gepachte tuin van Geldolf (aan pont 
Vert) en naar tuinen van Lefeburier (Gods-
huishammeken). Adjudication au Rabais op 
25/10/1807.

68 1807-1808 Curage du grietgragt met plan “waterleydinge 
van de leye naer de schelde scheydende 
gend en swijnaerde” 1807 affiche Adjudica-
tion au rabais Elisabethgracht. 1808 travaux 
de dévasement fossé Sint-Elisabeth par A. 
Roothaese.
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69 1821 Curement du fossé dit Elisabethgracht ad-
jugée à B.J. Colpaert Aenbestinghe brief. 
Conditions. Brieven van de deelnemende 
aannemers. Daaronder 3 documenten 
met betrekking tot Joseph Jacques Kie-
kepoost, entrepreneur du dévasement de 
l’embrachement de l’escaut dit l’ancien Es-
caut 1810.

70 1879 Afbraak der voorname ingangspoort Groot-
Begijnhof en zes daar aanpalende huizen op 
de Begijnhofplaats nrs. 28 tot 33 toegewezen 
aan Pieter Damman, zoon . Briefwisseling 
aannemers. Affiche, krantenadvertenties en 
afrekening. Bevat brief openbare aanbeste-
ding “van eene afbraak in het voor dezen 
Klein Vleeschhuis te Gent 1879”.

71 1924 Elisabethgracht. Plan met namen en beroep 
bewoners/eigenaars. Herziening huren ge-
dempte gracht en niet-gemene muur. Matri-
ces cadastrales. Nazicht controledossier.

72 1874-1891 Alignement – Niveaux. Sint-Elisabethwijk 
Uittreksel zitting gemeenteraad 9/04/1878 in 
verband met deze werken. Plan 1882 wegen-
werk Détail estimatif. Ophoging van straatni-
veau om gezondheidsredenen.

73 1813-1881 Alignement – Niveaux. Sint-Elisabethwijk. 
Dossier met plannen. Brief 1813 van burge-
meester in verband met Sint-Elisabethkerk 
waar alle cultusvoorwerpen uit verwijderd 
moeten worden om plaats te maken voor 
militaire ziekenhuisbedden. Briefwisseling 
over onder andere naamgeving oude straat 
Sint-Josephstraat die in 1876 Kortebegijn-
hofstraat wordt. Brief in verband met naam-
geving aan Begijnenplaats, Begijnenstraat, 
Van Akenstraat, Hippolyte Lammensstraat, 
Mathieu Gesweinstraat, Proveniersstraat, 
Froebelstraat Sint Josephstraat. Etat des 
legs receuillis par les hospices tussen 1833 
– 1872 (onder andere Mathieu Geswein die 
100.000 fr schenkt, Hip Lammens 250.000 
fr, Verspeyen algemeen legaat, Isabelle Van 
Aken 150.000 fr). Affiche 1902 rooilijn. Plan 
1879
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74 1772-1790 Marie Carolina Evraert geeft krediet toe aan 
Joannes Bapte Philip fs Jacques (Kruishou-
tem). Grootjuffrouw van Groot-Begijnhof 
stelt jaarlijkse rente (lijfrente) ten gunste van 
Godelieve Blomme 1778 + an VIII uittrek-
sel overlijdensregister 62 jarige Blomme fia 
François, landbouwer te Zomergem en Marie 
Catherine Neyt. Idem ten gunste van Cornelia 
Geldof. Idem Marie Catharina van Steenbeke. 
1786 brief van bisschop Ferdinand Marie in 
verband met al dan niet toegelaten de pro-
cessies en de loven. 1787 “declaratie van de 
consistentie der goederen, inkomsten en las-
ten der fondatie van de taefel vanden Heilige. 
Geest binnen Sint-Elisabethbegijnhof”. Idem 
dubbel hiervan aan Louis Dubrou. 1790 Abdis 
van klooster van Bijloke stelt jaarlijkse rente 
ten gunste van Carolina de Viller in Groot-
Begijnhof.

Zes docu-
menten

75 1794 (an II) Dagvaarding in verband met prijzen van de 
bleekerij buiten het Princenhof. Requisitie 
vanwege burger Genard “garde magasijn tot 
zuiver maken van de zolders tot het leggen 
van graenen ten dienste der Fransche Repu-
blique”. Acht ontvangstbewijzen ter rekening 
van de contributie ten laste van het Groot-Be-
gijnhof. Tweetalige publicatie “by consent van 
de de municipaliteyt met trompette als naer 
costume” in verband met een contributie van 
zeven millioenen aan de Franse Republiek 
te betalen door Magistraeten of meyers op 
de Edele, de priesters, de geestelijke huizen, 
de Geprivilegeerde, de grote proprietarissen 
en de kapitalisten en de niet op de kleine 
landbouwers, werklieden en andere klein-
bemiddelde burgers op 3 fruct an II. Bevel 
aan overste van het Sint-Elisabethbegijnhof 
in persoon te verschijnen in verband met niet 
betalen van contributie. Brief in verband met 
vervanging van Joannes De Brauwer, “pro-
cureur van den Raede in Vlaenderen, door 
Joseph Carel De Meyere fs Carolii advocaet 
en notaris in Ghendt” (opgelakt door zegel).

Veertien do-
cumenten
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76 1795 (an IV) Besluit naar aanleiding van “Vereeninge aen 
Vrankryk van Belgis en andere aengrenzende 
Landen, (Maestricht, Limbourg, Spa), dat alle 
aengestelde magten hunnen bedieninge als voor-
heen zullen vervolgen”. Opsomming gebruiken 
(lijkbrood enz) die gerespecteerd moeten worden 
door de Heilige Geest juffrouwen en Heilige Geest 
kinderen. Opsomming gelden “mis en sequestre 
provisoire des revenus de la corporation du Saint 
Esprit”. Ontvangst van “cheyns renten compete-
rende den h. Geest van het Groot-Begijnhof van 
Sint-Elisabeth in gend” (= opsomming landerijen 
en gronden). Déclaration de la consistence des 
bien, charges et autres frais de la fondation de 
l’Infirmerie du grand Beguinage de Sint-Elisabeth 
(onder andere opsomming 700 begijnen, goede-
ren van de fondatie. “Copie van de staet over-
geven aen d’administratie van het Dept Schelde 
op 28 messidor IV. Bevel aan Grootjuffrouw zich 
binnen den dag in het collegie van de keure ter 
vergadering te begeven met den staet der inges-
etenen, hunnen qualiteyt of zij kinderen hebben” 
+ bedreiging indien ze niet komt. Verzoek van le 
général command. Temp. de la place Jacobs om 
wijn voor zieke soldaat 26 floreal IV. Brief van Bu-
reau nr. 2 dat meldt dat het groot en klein begijn-
hof behouden blijven en niet opgeheven worden 
volgens wet van 15 fructidor an IV.

77 1798 (an V) “Waeragtige copie van eenen Brief, die zijne emi-
nentie den cardinael ards-bisschop van Meche-
len in ‘t latijn met zijn eygen hand over weynige 
dagen uyt zyn ballingschap heeft geschreven aen 
eenen voornaemen perzoon in Brabant tegen de 
valsche gerugten die de beëdigde priesters van 
Loven uitstroyen. Den berugten eed mag niet 
gerust en zonder zonde geschieden” 5 feb 1798. 
Brief van de grootjuffrouw ter verdediging van de 
niet-inbeslagname van de begijnhoven omdat de 
begijnen vrijwillig, onbezoldigd en beperkt in de 
tijd de armen van de tafel van de Heilige. Geest 
en de infirmerie helpen. Uittreksel wet “7 ven-
dém. an IV sur l’exercice et la police extérieure 
du Culte”. Brief aan Directoire Exécutif te Parijs 
stellende dat de begijnhoven geen corporatie zijn, 
niet vallen onder burgerlijk of religieus gezag en 
dus ook niet vallen onder wet van 15 fruct an IV. 
Kopie van idem.
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78 1799 (an VI) Modelbrief requisitie voor de Fonciere Contri-
butie. Inventaris van de “papieren bevonden 
ten comptoire van de grootmeesterigge van 
den grooten Begijnhove in Gend”. Verklaring 
in verband met “exibitie ter vergaderinge van 
de commissie ivm de nota der zieke gewezen 
begijnen in de infirmerye”. Dette viagère tiers 
consolidé inschrijving van Bourigem Genevie-
ve (°3/4/1733).

79 1800 (an VII) Expertenverslag in verband met huurwaarde 
van de huizen in het beluik van godshuis nr. 
2, hiervoor Groot-Begijnhof. Twee brieven 
handelend over de stelling dat begijnhoven 
niet vallen onder wet van 15 fruct an IV. Op-
roep tot betaling op het “Bureau du Domaine 
national de Gand, Clooster-merkt (Cour de 
la republique). Décompte pour acquisition 
de domaines nationaux, adjudication du 11 
brumaire an VII, l’église, sacristie, chapelles 
et cimetière du grand beguinage” (kerkhof-
kaaie) … . Notariële akte in verband met deze 
verkoop. Aanplakbrief in verband met “ver-
hooging der pachten gelegen Groot en klein 
begijnhof en Sint-Michiels kerke”. Twee “Pro-
ces-Verbaux de location des biens nationaux” 
in verband met huis nr. 79 Couvent ter Cae-
rden en huis nr. 10 in Sint-Elisabethbegijnhof. 
Uittreksel zitting en beraadslagingen van BG 
in verband met aanstelling van Martina de 
Jaeghere in Godshuis nr. 2.

80 sd Lofdicht opgedragen aan de wijze en voor-
zichtige Juffrouw Isabella Rosa de Vreese, 
begijn in het Convent ter Engelen op 25 
november.

81 1801 Brief aan juffrouw De Zutter, Groot Juffrouw 
van het Begijnhof in verband met het voldoen 
aan voortijdse fundatien en de obligaties 
(dat wil zeggen een aantal missen enz laten 
lezen).
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82 1802-1803 
(an XI)

Verzoek van BG aan de prefect van het Depar-
tement om als geïntimeerde verder te mogen 
procederen inzake een eerste vonnis ten gun-
ste van BG over een rente toegestaan door 
Adrien François Moens in 1785 ten voordele 
van de infirmerie van het Klein Begijnhof. Brief 
van de hospices met de namen van de dok-
ters (La Brique, Van Rotterdam, Van Lokeren, 
Vervier) en de periode waarin ze dienst heb-
ben (aanstelling van de doctors 15 pluv an XI). 
Ordinatie op de Loven gedurende het jaar in de 
kerke van de H. Elisabeth, gezeyd Groot-Be-
gijnhof (dat wil zeggen wat wanneer gezongen 
moet worden (7pp)).

83 1804-1805 
(an XIII)

Brief Ministère des cultes Parijs aan bisschop 
van Gent in verband met de juridische situ-
atie in geval van schenking van de kerk van 
het Groot-Begijnhof aan het (niet-wettelijke) 
seminarie. Drie documenten in verband met 
de verkoop/schenking van de kerk ten eeu-
wigen gebruik van de begijntjes. Uittreksel 
overlijdensregister van Jeanne Marie Martens 
(° Sleidinge – Gent 2 floreal an XIII) fia André 
en Petronille Van de Kervoorde. Uittreksel 
overlijdensregister van Marie Jaqueline De 
Vlieger (° Lovendegem - + 9 mess an XIII) 
fia Josse en Susanne Willems. Factuur voor 
levering van allerlei zoals lood, blek, haken 
enz. voor de kerk van het Groot-Begijnhof. 
Brief van Marie Judoca Vera begijn waarbij ze 
machtiging geeft aan haar “cousijn Jacobus 
de vreese meester backer bij Sint-Michiels 
Brugge tot Gend” om lijfrente te ontvangen. 
Bordereau te name van Schiets en Tange 
voor de aankoop van niet vermeld nationaal 
goed. Procès-verbal vente de domaines nati-
onaux in verband met openbare verkoop kerk, 
sacristie, kleine kapel en kerkhof van Groot-
Begijnhof. Niemand aanwezig op eerste ver-
koop. Bij definitieve opbodzitting toegewezen 
aan Constantin Devos, “pour command les 
citoyens Jacques La G(e)ye, commissaire de 
police Ottogracht, Jacques Schiets Hooiaard 
en Livin Tanghe Poeljemarkt II brumaire an 
VII an 1798-1799
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84 1804 (an XII 
XIII)

Pension écclésiastiques certificat d’inscription 
Lucie Queckelberge ° 14/4/1755, Vanquickel-
berge Aldegonde ° 14/01/1753, Vanaelbroucq 
Marie Catherine ° 4/8/1735 (of 1739).

85 1805-1806 
(an XIV XV)

Uittreksel overlijdensregister van Jeanne 
Marie Van Laeke, 65 jaar, ° Drongen fia Jean 
en Marie Beelaert. Twee documenten 1) Uit-
treksel overlijdensregister van Marie Anne 
Geldens, 59 jaar, overleden op 12 brumaire 
VII, ° Gent fia François en Anne Versier, 
naaister niet gehuwd en 2) 1756 stellen van 
lijfrente ten gunste van Anne Geldens, begijn. 
Brief in verband met opname in de infirmerie 
van het Klein-Begijnhof van Marie Bogaert, 
“dominiquaine supprimée” en verbintenis van 
haar broer om borg te staan en allerlei zaken 
te leveren. Aanslagbrief Directe belastingen 
an XIV voor woning nr. 44 in Begijnhof. Idem 
voor woning nr. 27. Huurovereenkomst BG 
met Petronille Françoise Baels voor woning 
nr. 98 Sint-Andreas.

86 1807 Uittreksel overlijdensregister van Angeline 
Vereeke, 83 jaar, ° Lochristi fia Livin en Jos-
sine de Waele. Uittreksel overlijdensregister 
van Caroline De Viller, 69 jaar, ° Ertvelde, fia 
George en Marie Bruggeman overleden in 
huis nr. 85 Sectie A Rue de l’orient met bijge-
voegd twee documenten 1) machtiging van 
haar broer 2) 1778 stellen van de lijfrente bij 
intreding.

87 1808 Aanslagbrief directe belastingen an 1808 
voor woning nr. 1 Begijnhof, idem nr. 29, idem 
nr. 72. Brevet certificat de vie op naam van 
Maria Josine Vera ° Lede 24/03/1784. Uit-
treksel overlijdensregister van Livine Therese 
De Smet overleden op 14/2/1808, 62 jaar en 
° Eeklo fia Jean François en Therese Vernat 
met bijgevoegd twee documenten 1) lijfrente-
brief en 2) 1778 stellen van de lijfrente. Brief 
van Rosalia Ludovica Catharina De Salle fia 
Joannis en juffrouw Monica de Langhe tot 
Bellem in verband met haar intentie om be-
gijntje te worden met lijfrentestelling.
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88 1809 Uittreksel overlijdensregister van Susanne 
Cornelie van Damme, overleden 13/10/1808, 
84 jaar, ° St Niklaas, fia Jean en Isabelle Ca-
therine de Grave. Verzoek vanwege overheid 
om tot 30 begijnen in te zetten om de grote 
toevloed van zieken op te vangen.

89 1810 Testament van Dorothea Van Duvenede, 
dochter van Dorothea Soudan, °Brugge, 
begijn in convent Heilige Drievuldigheid van 
Sint-Elisabeth, “blind ende siek van lichaeme 
actuelyck in de infirmerie van hetselve begijn-
hof”. Beschrijving van gewenste begrafenis, 
aantal kaarsen, met de koets naar kerkhof, 
uitdeling van geld aan begijntjes, id. aan zieke 
begijnen. Vier samenhorende documenten 
brief 9/3/1810 waarin gemeld wordt dat alle 
bijhuizen van het militaire hospitaal zijn op-
gegeven en dat de overheid geen beroep 
meer wenst te doen op begijnen + Betreurt 
dat sommige begijnen bezweken zijn aan hun 
inzet = drie documenten in verband met ren-
tebrieven. Declaratie van de successie van 
Dorothee van Duvenede.

90 1811 “Conditions aux qu’elles Madame de Zutter 
supérieure du Grand Beguinage exposera en 
adjudication au moins offrant, le pilotage et 
construction d’un mur de clôture derrière son 
infirmerie”.

91 1812 Brief van bestuurster van het Klein-Begijnhof 
met melding van een vacante lijfrente na 
overlijden van Catharine Goethals komende 
van de fondatie van François Jean De Cock, 
“doien de Thielt”, en verzoek Therese Maer-
tens hier verder van te laten genieten. Twee 
documenten in verband met Marie Therese 
van Renterghem met getuigenverklaring of 
zijn nu de moeder of de zuster is van Catheri-
ne Van Renterghem. Testament Laurentie van 
de Velde overleden in het Klein-Begijnhof. 
Testament van Pierre Michel Fruijt, fs Jac-
ques et Louise vande Swaelmen, pastoor van 
Sint-Elisabethkerk.
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92 1814 Brief van baron Vanderlinde d’Joyhborst in 
verband met de toestemming aan de begij-
nen om hun voormalig “costume” (habijt) te 
dragen in het openbaar. Niet gedateerde brief 
aan zijne Majesteyt den koning der Nederlan-
den in verband met dankbaarheid der begijn-
tjes om opnieuw het habijt te mogen dragen.

93 1817 Brief aan de kerkfabriek van Sint-Elisabeth 
om het budget volgens het model van 1816 
op te stellen en door te sturen. Afrekening van 
ontvangsten en uitgaven over 1917.

94 1818 “Devis et détail estimatifs de la depence à 
faire pour la restauration des troittoirs du coté 
Nord ainsi que divers reparation aux vitra-
ges de l’église secursale de Sint-Elisabeth”. 
Pachtopzegging door BG aan Leonard 
Vandercruyssen distillateur et cultivateur te 
Nazareth. Brief van burgemeester aan Groot-
juffrouw in verband met goedkeuring om de 
“maendelijkschen omhael ten behoeve van 
stads werkhuys ingesteld tot uitroeying der 
bedelarije voort te zetten”

95 1819 Twee ontvangstbewijzen over “aendeel in 
de ommestellinge tot onderhoud van stads 
werkhuys van Liefdadigheyd”. Uittreksel 
overlijdensregister van Petronilla Françoise 
De Meyere, 67 jaar, ° Zomergem fia Charles 
en Livine Meulewaeter met lijfrentebrief van 
1779.

96 1828 Brief van Grootjuffrouw van Sint-Elisabeth 
aan vicarissen generaal van het “openstaen-
de bisdom Gend” in verband met vacante 
plaatsen voor de fondatie ingesteld door 
Nicolaus De Beudele “kanonink van Sint-Pha-
raildis”. Met kladbrief.

97 1829 Inventaris van de rente titelen voortkomende 
van de tafel der H. Geest in Klein-Begijnhof 
16/01/1829.

98 1836 “Construction d’un batiment appuyé sur la muraille 
longeant le couvent St Begga au petit Beguin-
age”. Met tekening van vestingswal en (af te bre-
ken) toren. Met klachten in verband met inkijk in 
slaapkamers van begijnen door werkvolk van de 
linnenfabriek van Schouteten. In de aanvraag van 
Schouteten staat dat hij het bastion wil afbreken.
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99 1840-1849 1840 - brief van de overste van Groot-Begijnhof 
in verband met de rente uit de fondatie Cardon 
en het uitblijven van de betaling van een tiende 
penning aan het begijnhof. Met tweede brief over 
idem met het verzoek dat Philippina Geldens, 73 
jaar, wegens een erger wordende “kortborstig-
heid”, die van deze fondatie geniet, in de infirme-
rie zou moeten worden opgenomen.
1843 - meting der kerken van beide Begijnhoven 
ten eynde te kennen de verschillige grote met 
metrieke maat en gendsche maet.
1843 - brief van Burgemeester De Kerkhove ter 
aankondiging van het bezoek van de koningen 
van België en Engeland aan het Groot-Begijnhof.
1844 - toestaan van een provene aan Barbara 
Philippine De Vreese fia Petrus en Joanna Spilt-
hoorn. ° Gent 30/01/1758.

100 1850-1859 1852 - brief in verband met huurovereenkomst 
met Rosalie & Virginie Bral voor woning nr. 100 in 
Groot-Begijnhof.
1852 - brief in verband met huurovereenkomst 
met Marie Speeckaert woning nr. 16 ibidem.
1852 - 27 sept. Brief overste Groot-Begijnhof in 
verband met de schade door wind aan dak.
1852 - 2 nov. brief in verband met huurovereen-
komst met Antoinette Vereecken voor woning nr. 
9 na dood van vorige huurster Marie Josepha van 
Peteghem.
1854 - conditien en bespreken; “aanbesteding 
aen minstbiedende voor bouwen van een nieuwe 
woonst met washuis, strijkplaats, droogzolder en 
voordere gerieven voor de blekery binnen het 
Groot Begijnhof”.
1856 - brief voor opname in infirmerie van Marie 
Pylarts begijntje in haer 80ste jaer, blind en caduc, 
wonende in huis nr. 70.
1856 - melding van een “lack in de buyse” (lek-
kende waterpomp) in huis nr. 9 bewoond door 
Antonia Vereecken en in de arme school van ’t 
hof nr. 119.
1856 - toestemming tot verhuren van huis nr. 83 
aan Julie Vercoutere in opvolging na overlijden 
van Francisca Vereecken.
1856 - toestemming verhuur van woning nr. 75 
aan Eugenie Desmet, begijn.
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101 1870-1879 1871 - brief van De Vogelaere voor huur van huis nr. 
109 in Begijnhof kant Verspeyenstraat. 1871- Julie en 
Colette Bonnaerens willen huis nr. 109 in Begijnhof 
huren. Met briefje waarbij BG toestemming geeft tot 
het bouwen van een broodoven in de tuin. 1872 - BG 
stelt vast dat de huizen nr. 11, 13, 55, 59, 60, 70, 71, 
74, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95 bewoond 
blijven ondanks het verloop van de huurtermijn zijnde 
24/10/1871. De deurwaarder moet ze uitdrijven.
1874 - vijf brieven in verband met begijnen die in het 
gekkenhuis moeten worden opgenomen.
1874 - twee brieven in verband met in het Groot-Be-
gijnhof op te nemen zwakzinnigen. Staat van bevol-
king in het ziekenhuis van het Begijnhof gedurende 
de maand oktober 9 pers en november 9 pers.
1874 - twee brieven in verband met zwakzinnigen die 
overgebracht worden naar de Zusters Van Liefde.
1874 - brief in verband met het aantal behoeftige 
zwakzinnigen die ten laste van BG blijven.
1874 - twaalf documenten in verband met de sluiting 
van het zwakzinnigengesticht. Aangezien er geen 
dergelijk godshuis is in het nieuw begijnhof. “en 
considération du revenu immense que vous toucjez 
des fondations du beguinage” moet BG alles verder 
betalen. 
1872-74 - vijftien documenten in verband met behoud 
van zwakzinnigengesticht binnen Groot (13 vrou-
wen) en Klein (4 vrouwen) (Klein Begijnhofafdeling 
verdwijnt door de aankoop ervan door de graaf van 
Arenberg).
1875 - twee brieven openbare verkoop van buiten-
dienstgestelde goederen in Groot-Begijnhof.
1875 - briefwisseling en facturen voor affiche voor de 
openbare verkoop van goed pannen, eiken rebben, 
muurplaten, vlieringen, scherbogens, kepers, gewelf-
houten, deuren, kassijnen, arduine stukken, brand-
hout, enz. op 24 dec 1875
1876 - drie documenten in verband met vraag van 
Hubert Pinnoy om een bijkomende kamer te kunnen 
huren naast kamer nr. 24 en 25 in l’ancien établisse-
ment de Saint Jean le Furieux”.
1876 - opzeg huur woning nr. 30 in Groot-Begijnhof.
1876 - huuropzeg door Wittmann in Groot-Begijnhof 
nr. 86/1.
1877 - negen brieven in verband met Begijnhofplaats 
nr. 15 betrokken door Lodewijk De Vriese voor be-
stuur van La Flandre Libérale. Herstellingswerken.
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102 1880-1889 1880 - drie brieven in verband met open-
staande huurschuld van Bernard Lybaert. 
1880 - brief van J. Crispijn, wonende Elisa-
bethplein nr. 5, die fruit verkoopt op de hoek 
van Elisabethgracht, beklaagt er zich over dat 
hun broodwinning werd gestopt op bevel van 
de politie. Vraag een andere plaats op grond 
van het BG.
1880 - vier brieven in verband met huuropzeg 
door G. Ledewijn voor woning nr. 6 H. Lam-
mensstraat. 
1881 - twee brieven in verband met Bauters 
en Contreras huurders in Groot Begijnhof die 
weigeren de gevorderde huur te betalen na 
hun gedwongen vertrek (afbraak en gewij-
zigde bestemming) uit hun woning.
1881 - opzeg huur van H. Lammenstraat nr. 2 
door Marcelin Leyman.
1881 - twee brieven in verband met achter-
stallige huur door Henri Dessnies, Lauwaert, 
François Huysman, gezusters Coppens.
1881 - Brief in verband met vraag om toe-
stemming tot bouwen van een schouw in 
Froebelstraat nr. 7.
1883 - verzoek tot betaling van pacht door 
borg. 
1888 - brief van weduwe De Lepeleire, Pro-
venierstraat, die niet meer één jaar vooruit 
wenst te betalen omdat “alle oogenblikken 
iets aan mijnen persoon kan voorvallen”. 
1888 - toestemming van BG om per 3 maan-
den vooruit te betalen.

103 1890-1899 1891 - vraag van Maurice Delmotte Begijnhof-
laan nr. 39 om een koetspoort te installeren. 
Op hoe Geswin en Lammensstraat, twee brie-
ven plus tekening van hoekmuur en opening.
1892 - brief van de gemeentesecretaris in 
verband met de dreigende inzakking van het 
deksel van de aalputten in Provenierstraat nr. 
9, 11, 15, 29, 31.
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104 1900-1915 1902 - voorstel in verband met vervanging 
van de zieke directrice Julie Boembeke van 
Groot-Begijnhof.
1904 - brief in verband met voorstel als 
nieuwe directrice Clemence De Vos, voor het 
godshuis van Groot-Begijnhof. Er blijven nog 
13 “prébendières, anciennes servantes ou 
veuves sans enfants” over enz.
s.d. - begrotingsstaat dienend tot het maken 
van een nieuw hijs op het open erf gelegen in 
het Groot-Begijnhof nr. 61. (hoek Sint-Joseph 
& Nieuw Conventstraet. 
1914 - tien documenten (waaronder 1 plan) in 
verband met behoud van het historisch karak-
ter van het oud Groot-Begijnhof. Brieven van 
Commissie Monumenten. 

105 s.d. Kadasterplan deel N – S bovenstuk (vermoe-
delijk Gevaert 1876).



NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Conventie tussen de abdesse van De Bijloke met afgevaardigde van de Franse Koning 
wegens opname van Franse militairen in De Bijloke van 1702 tot 1949, 4 stukken
1 01/02/1702 Overeenkomst door de conseiller du Roy, Joan Chris-

ostome Dequesillemont, commissaire .. de ses guer-
res au departemens de Gand, met soeur Françoise 
Stienbooghe adbis van de Bijloke voor opname van 
tous les soldats, cavaliers et dragons tans malades 
que blessés, voor c.., nourir, fournir les médicaments et 
linges nécessaires, changer les chemises et coiffes de 
nuit .. changer les draps tous les quinze, plus soune.. 
si besoin est et generalement fournir tous ce qui est 
nécessaire aux malades, payer les appointements du 
medecin, chirurgien et apoticaire. Volgt opsomming wat 
en wanneer de zieken te eten moeten krijgen (vlees, 
brood, kruidendrank (tisane), bier, bouillon .. )

2 25/04/1746 Uitbetaling op grond van overeenkomst getekend te 
Rijsel door de Sechelles op 22/04/1746 over de inrich-
ting van een militair hospitaal in de Bijloke, ingegaan op 
13 juli (1745) jl où l’on a placé d’abord les malades de 
l’ambulance et qu’ensuite il a été remis à l’entrepeneur 
des hopitaux qui s’est chargé des malades le 3 du mois 
d’aoust et a continué jusqu’au premeier janvier de la 
présente année (1746)

3 1702 Voorwaarden met 19 artikelen over “nourriture pan-
sement et medicamens tant des officiers d’infanterie 
cavalerie et dragons gardes du corp gendarme et che-
vaux légers de la par de mousquetaires et grenadiers 
à cheval que des soldats cavaliers et dragons malades 
ou blessés die in “dit “ hospitaal worden opgenomen. 
Beschrijving van bereiding van voeding, geneesmid-
delen, verband, verwarming, kaarsen, kleding, leps 
en vorken (in) tafelkleden en servetten, verlichting, 
papier voor de registers, geslachtszieken worden niet 
opgenomen maar doorgestuurd naar gespecialiseerde 
inrichting, aantal hulpjes van chirurgen (garçons chi-
rurgiens), geneesheren en apothekers, aantal zieken-
verzorgers, wassen van linnengoed, lijkwaden voor de 
overleden zieken, opslagruimte voor graan en wijn en 
onderdak voor het betrokken personeel ergens in de 
stad, het slachten van de runderen en schapen pour 
la consomption d’iceux, en het laten verkopen van de 
“dedans des bestiaux les cuirs les suifs les pieds et les 
têtes en détail par tout ou bon lui semble, zonder rech-
ten daarop te hoeven betalen, vergoeding aan de En-
trepreneur in geval van verlies van zijn …. (wit gelaten) 
en andere dingen wegens bliksemvuur, overstroming of 
andere overmacht. Voorwaarden opgelegd door monsi-
eur poulletier commissaire de guerre aan de abdis van 
de Bijloke.  (1702 / 1749 later toegevoegde data).
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4 29/01/1749 Overeenkomst tussen Franse Koning vertegenwoor-
digd door monsieur de Sechelles, conseiller d’état 
intendant de Flandres, en dame Agnes D’haine abdis 
van het Bijlokehospitaal. Voor levering aan alle aange-
voerde soldaten die niet naar Frankrijk konden worden 
afgevoerd, van alimens, remedes, chemises, bonnets, 
robbes de chambre, ustencile et toutes choses généra-
lement quelconque nécessaire pour la nourriture, trai-
tement et pansement des soldats, cavaliers et dragons 
malades et blessés qui seront conduits le trente un de 
ce mois dans .. la Bilock de Gand. Opsomming van de 
15 artikelen van de overeenkomst (vlees 2/3 rund en 
1/3 schaap, 1 1/2 pond brood waarop de soep gedaan 
wordt, 12 ons brood aan elke vertrekkende soldaat, 2 
pinten bier, eieren voor het bouillon, verse eieren, melk, 
pruimen, azijn, zout, de medisch voorgeschreven wijn, 
verwarming wassen van hemden, hoeden, lakens en 
ander linnen, zaal verlichting en bewaking,  le charbon 
pour les pansements, tous les remèdes .. les linges, 
charpie, vin, eaudevie et apareils nécessaires aux 
malades et blassés.  Lijkwaden, bedragen die aan de 
abdis betaald zullen worden)

Bijloke – Rekeningen van de Tienden op Hillegem 1724 – Overgeleverd door den heer 
postor Van De Waele den 9 februarij 1844 (6 delen, sommige enkel stuk, andere met 
liasse)
5 Sd Extract uit de thiende … toecommende de kercke van 

de Bijloke ?vernieuwd? int jaere xv. Lxj ende Lxij ; 
berloop van de Bijloke thiende binnen der prochie van 
Hilleghem twelck beloop vernieuwt was in jaar xv. … 
dertien in pacht besittende dese verschreven thiende 
Pieter de Boe .. (8 vellen in twee gevouwen en boven 
onder in midden genaaid)
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6 1711 Bundel met 12 samengenaaide documenten (van een-
bladig tot veelbladig genaaid) 
1719: tbeloop van thiende toebehoorende mver dab-
disse vabn bijlocke binnen de stede van ghendt .. 
betreckende binnen de prochie van Hilleghem .. op de 
naervolgende cauters, pachtbeschrijvingen vanaf 1553.
sd: 62 verpachtingen gecorrigeerd op 55 nrs toege-
voegd blad gedateerd 1718./ Hillegem is groot solvo 
justo 400 budner waarvan 100 bunderen pachtgoe-
deren van Sint Pieters .. zowel Bijloke als Sint Pieters 
verpachtingen aldaar. 
1707: afspraak tussen prelaat van Sint Pieters en de 
abdis van de Bijloke 
1706: beschrijving van de lande en de wijcks ofte 
perchelen daer d’adbije van Bijloke heeft binnen de 
prochie van Hillegem de twee schoone van drije en de 
.. prelaat van St Pieters metten heer pastor van Hilleg-
hem tsamen de derde elck de helft. 
Sd: extraict uit den prochie lantboek der prochie van hil-
leghem gemaakt ofte gemeten bij wijlent pieter de raedt 
gezworen landmeter der twee steden ende lande van 
aelst ten jaere 1661 
sd: idem … pieter de wandele bailliu de prochie vaten 
jare 1709?
1706 .. december: lande en de wijcks ofte perchelen 
daer d’adbije van Bijlokeheeft ende profiteert. 
1708 19/08; 
1707, 20/10: geschil tussen prelaat van Sint Pieters vs 
Bijloke over profiteren van een schoof van sesse. 
1705, 22/04: geschil tussen prelaat van Sint Pieters vs 
Bijloke over het derde artikel. 
1705, 14/04 ; attestatie door Petrus Carnoncle pastor 
van Helleghem ivm ontvangst van 70 pond vanwege de 
prelaat van Sint Pieters
1729 xx/12; rekening gesloten in december 1729 

7 Sd Remarque op de Thiende van Hilleghem. Opsomming 
van wat de prelaat van Sint Pieters en de abdis van 
de Bijloke heffen op hun landen tot concurrentie van 
(aantal) schoven van sesse. 

8 14/12/1724 Rekening gesloten 14 xbr 1724 Hilleghem (toegevoegd 
per 6/06/1767 over partij meerschen te heusden toeko-
mende aan vrouw Therese destrove, weduwe van de 
Bargas (Vargas) 

9 Sd Berekening van thienden voor St Pieters en voor de 
Bijloke

10 15/04/1711 Rekening gesloten op 15/04/1711 raeckende de tiende 
Hilleghem voor Bijlocke. Idem 14/12/1724 voor St Pie-
ters, met overzicht betalingen vanaf 1612 tot 1718  

11 31/07/1715 Notariele akte ivm som geld geleend door abdis van 
de Bijloke aan Joe Marie Kieckemans fa Jans huis-
vrouw van Pr François van Roy fs prs, (lening op huis  
Luijpaert gelegen in de Veltstraete; ernaast huis de 
Haese (kleine vlekken inktvraat) 

1 bundel en 1 
stuk
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12 02/08/1754 Landmeters Jacques Mote en François Luytens doen 
op verzoek van adbis van Bijloke meting van land 
binnen het beluik van het Hospitaal De Bijloke (vaghe 
landt op zuyt zijde langsheen de nieuwe coupure, langs 
de getrokken linie en nieuwen muer) Rekening voor het 
maken van den nieuwen muer langst de nieuwe coupu-
re ende sas van het clooster van St Agnes dienend tot 
beluik van de gronden saylandt ende bleekerije (1754) 
Twee berekeningen (huisgelt) 

 4 stukken

13 1771 Dading tussen Bijloke en markies du Buz over grond 
gelegen op de parochie van St Andries, ambacht van 
Straeten waarvan het eigendom overgegaan is aan de 
voorz. Heer markies. 
Document 11 sept 1771. Gilliodts 
Document over de geschiedenis van het betwiste goed, 
renten en achterstallen uit het sterfhuis van Melchior 
Thomas Bertholt vanaf 1673. 
Briefomslag
Document 23/07/1771 verklaring door landtmeter aan 
Winne “over het doen van prijsie van grasland binnen 
ambacht van Straeten ter prochie van Sint Andries, met 
ontvangstbewijs.

6 stukken

14 31/01/1770 Transportakte. Robert Bert, fs Robert x Marie Simoens, 
te Brugge en andere familieleden Bert (uytlandighen 
Jacobus Bert), allen woonachtig te Brugge, cederen 
en transporteren een rente aan François Nieulandt, fs 
Carel x Anna Marie François, te Gent. Het geheel tot 
last van Carel Gillis te Ursel. 

15 23/10/1788 Transportakte. Transport door Frans Nieulandt van een 
rente aan abdis van Bijloke. Op kaft wordt vermeld dat 
in Handboek Bijloke fo 188 als volgt staat: deze rente is 
getransporteerd aan P.F. heye over afkortingen van het 
gene wij schuldig zijn van leveringen van M…, hope en 
geirste opde 15 vendemiaire an VI. 

16 Extracten uyt de Resolutien van de edele Mog. Heeren 
Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden (Sta-
tengeneraal) betrekkelijk de tienden en toewijzing van 
de Schorrelanden in de Polders (Zeeland, polder van 
Canisvliet) 23 september 1790 tot 30 april 1792 

6 stukken

Belangrijke bescheiden van de periode van de Franse bezetting 
1 stuk van het 1790, de rest vanaf an II (1793 tot 1811)
17 09/08/1790 Bulletin Officiel: extrait d’une lettre du lietenant général 

baron De Schoenfeld, du camp d’Andoy. Verslag over 
de oorlogsfeiten met de Oostenrijkers. De Fransen (les 
troupes Belgiques) waren eerst verslagen in Limburg; 
Daarna werden de Oostenrijkers verslagen te Herve. 
Volgt daarop het verslag over de twee vorige dagen te 
Sart bernard, Huy, Vivier l’Agneau, Haltines, Sollières.

18 11/07/1794 Extrait de la loi relative aux dettes des hopitaux (n° 
DCXVIII, van 23/mess/II) 
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19 10/03/1797 Loi relative au remplacement des rentes foncières duês 
aux hospices civils, et qui ont été alinées au profit du 
trésor public (N° 1078 du 20 ventose V) (origineel en 
kopie) 

2 stukken

20 07/10/1796 Instruction pour les administrations centrales de dépar-
tement; Sur l'exécution de la loi du 16 vendémiaire V 
relative à l'administration des hospices civils

21 13/11/1796 Arrêté du Directoire Exécutif qui prescrit un mode pour 
la perception et l'emploi des revenus des hopitaux civils 
situé dans une même commune ((Bulletin nr 90, N° 
1856, du 23 brumaire V)

22 Sd Brief aan citoyen Hermand directeur des domaines na-
tionaux te Gent met verzoek tot het lichten van de ten 
onrechte gelegde zegels op goederen van BG op grond 
van verkeerde interpretatie van de wet van 5 frimaire 
jongstleden (?) (Brief van 28 nivose geen jaartal). 

23 24/08/1797 Arrêté du Directoire Exécutif qui ordonne la promul-
gation dans les départements réunis de plusieurs lois 
relatives aux établissements religieux Du 7 fructidor an 
V de la république une et indivisible. (uittreksel uit wet 
van 14/10/1790; 5/11/1790, 10/12/1790; 18/08/1792; 
1/05/1793; 2 brumaire IV

24 18/11/1797 Benoeming van 8 officiers de santé in plaats van de 
vroegere 58, slechts een apotheek gevestigd in het al-
gemeen ziekenhuis : Vervier, Woutersn Vande Woestij-
ne, Van Lockeren voor maladies internes en Kluyskens, 
La Bricque, du Breucq en Muyshondt voor maladies 
externes. (met twee bijvoegsels werkverdeling voor 
hopital général en godshuizen 2 tot 29)

25 19/02/1798 Brief van Hermand in verband met het lichten van de 
zegels op instellingen die de centrale administratie als 
godshuis heeft aangeduid 

26 14/12/1797 Douanne econoom van het godshuis Broederlijkheid nr 1. 
aan de commissie. De keuken van de abdis is gesloten. De 
eigen voorraden van de ex-religieuzen zijn als volgt: de wijn 
is door hen persoonlijk aangekocht. Het bier en de kolen 
behoren tot het godshuis. De sloten zijn nog niet vernieuwd. 
De paarden worden gebruikt voor het malen van graan. Dit 
is niet verantwoord gelet op de duurte van het voeder. Het 
kan elders goedkoper. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid 
van de domesticq boucher (slagersknecht). Bijgevoegd is 
een staal van het linnen dat voor beddegoed wordt gebruikt. 
Volgen 2 lijsten met de namen en beroep van de knechten en 
met de voorraad. Pierre D(hooghe koetsier, Pierre Saey sla-
ger, Simon de Notter portier, Pierre D'haenens, knecht, Pierre 
Poelman, schrijnwerker, Pierre Vanden Bossche knecht voor 
de vismarkt, Jean de Zutter koeherder, Jean Bapte Verloo-
ren, chardinier, Adrien Verlooren, idem, Jan Goossens, idem. 
Tuinman. Lijst met voorraad: Bier (de zusters weigeren dat 
het sterke bier aangelengd wordt met water), suiker, zeep, 
raapolie, zout, graan. 
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27 09/03/1798 Brief van stadsbestuur waarin een aantal benoemin-
gen van "des êtres entâchées d'incivisme" ingetrok-
ken wordt. Zij zijn benoemd door het vorige incivieke 
stadsbestuur dank zij de invloed van Coppens. Cop-
pens is een inciviek die het land ontvlucht is "dokter 
Coppens is vertrokken eind juni 1794 wegens de grote 
schrik voor de oorlogsgebeurtenissen en verbleef 
in Ertfurd (Saxen). Hij keerde terug op 18/10/1795. 
Hij staat algemeen bekend als royalist en is geheel 
toegewijd aan het Oostenrijkse bestuur. Het gemeente-
bestuur wordt verweten benoemd te hebben personen 
die niets bijgedragen hebben tot de revolutie of er zich 
openlijk hebben tegen uitgesproken. Alphonse Morel en 
Clemmens leden van de commissie, zijn ex-edelen, en 
mochten geen functie uitoefenen (wet 9 frimaire VI). De 
benoemingen van Coppens, Morel en Clemmen, dd 4 
complém. anV, worden vernietigd. Ze worden vervan-
gen door Somers, wijnhandelaar, Thomas Baijleij, jurist 
en Vanderstraeten zoon voormalig rechter op burger-
lijke rechtbank. Eveneens Douanne, econoom van de 
Bijloke, moet worden vervangen. De Commissie moet 
zorgen voor een uitzuivering onder het personeel door 
verwijdering van de knechten van het koningschap. 

28 S.d. Brief getekend door Coppens, Mert en Vandaele, 
waarin geëist wordt dat een einde gesteld wordt aan de 
plundering van de Bijloke door de ex-religieuzen. (22 
pluviose zonder jaartal) 

29 14/08/1799 Uittreksel uit het register van de Besluiten van de 
admin. Scheldedepartement. Besluit dat over de vraag 
van de Volders om zelf het godshuis te mogen bestu-
ren, niet kan worden geoordeeld omdat deze gilde 
gewoon niet meer bestaat. Bovendien zijn alle armen 
van de stad gelijk. 

3 stukken

30 20/04/1798 Besluit van de admin Scheldedepartement met het 
oog op de rëintegratie van Coppens en Douane in hun 
functie; Clemmen en Morel blijven geschrapt wegens 
voormalige edelen. Met begeleidende brief van ge-
meentebestuur.

31 12/12/1797

06/12/1797

Brief van BG ivm de aanstelling van J. Van Hecke te 
Stekene tot verbouwing van de gronden gelegen in de 
polders van BG (ex-Bijloke)
Brief van BG aan gemeenbestuur met als bijvoegsel 
besluit van BG tot oprichting van een godshuis be-
stemd voor het kraambed van behoeftige vrouwen en 
meisjes. 

32 06/121797 Besluit van admin Scheldedepart. Over het gebruik van 
het Pakhuis (voormalige waag en inningkantoor) op 
de Korenmarkt als handelsrechtbank, ingesteld op 29 
brum an VII (19/11/1798). 
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33 24/08/1799 Besluit waarin het besluit van het Samber en Maasdept 
voor alle andere departementen van toepassing wordt. 
Besluit van 27 vent an VII betreft de inrichting van een 
Weldadigheidscommissie. 

34 8/11/1799

10/06/1800

Besluit ivm de formaliteiten voor toelating tot algemeen 
ziekenhuis: 1° toelatingsbriefje vanwege commissie, 2° 
geboortebewijs afgeleverd door politiecommissaris van 
de wijk met vermelding van inschrijving in register van 
armen, behoeftige arbeider, of dienstbare staat, met 
verklaring van dokter dat betrokkene ziek is. 
Gedrukte aankondiging aan de burgers dat de godshui-
zen niet onderworpen zijn aen de Subventie van Oorlog 
en inning van verachterde en loopende Contributien op 
de goederen de hospicen seffens moeten cesseren. 

35 02/06/1801 Nr 377 klad van brief over ontoereikendheid van inboe-
del voor Bijloke. Op Binnenkant een overzicht van alle 
godshuizen: datum verzending circulaire: oude bena-
ming: moderne benaming en nr. ingedeeld volgens de 6 
wijken. Aangenaaid briefje met vermelding dat er grote 
toeloop van zieke militairen plaatsvindt, dat ze op stro 
op de grond moeten liggen en de ontoereikendheid van 
inboedel moet verholpen worden. (OP Achterkant Isa-
belle Josephe De Groote fa Robert gebortigt van Gend 
aud omtrent 66 jaaren. )

36 27/06/1801 De prefect van Gent tegen Abraham van Loo, cabar(e)tier 
op Tichelrij. Veroordeling wegens achterstallige huur 
voor weiden te Drongen eigendom van godshuis nr 
17-26 

37 26/03/1801

29/05/1801

10/08/1801

Prefect staat vervolging toe aan BG wegens achterstal-
lige renten, pacht en huur.
Bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken dd 
25 floreal anIX wordt de burgemeester van rechtswege 
voorzitter van BG (2 doc).
Aanstelling van de drie leden die de raadgevende 
commissie voor die adviseert bij het aanspannen van 
een rechtszaak over rentes en nationale domeinen in 
handen van of geüsurpeerd door particulieren.

38 19/05/1802 BG besluit tot aanstelling van nieuw personeel voor de 
Bijloke waarbij aangetoond is dat "les hôpitaux ne sont 
jamais mieux deservis que par des femmes qui se vou-
ent par esprit de religion". Aanstelling van Bruggeman, 
voormalige abdis, tot directrice. Voorts 20 religieuzen 
(naam, geen voornaam) functie en verloning. 

39 16/10/1801 Bundel ivm reorganisering van burgerlijke hospitaal (1 
prairial an X, 27 floreal an X, 29 floreal an X, 24 ven-
démiaire an X (16/10/1801) raport & projet d'arreté, 
besluit ter invoering van een leerling met wachtdienst in 
het burgerlijk hospitaal. Gedurende 24 u. (3 artikelen)

40 Sd Brief van Greban, secretaris generaal van de prefectuur 
aan Sabine directrice van de Bijloke, waarin hij haar 
dankt voor de goede zorgen verleend aan de patïenten. 
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41 01/10/1801 Commissaris 3e bureau Wauters vraagt aan de Bijloke 
dat de geneesheren de namen melden van hen die 
ongeneeslijk ziek zijn en van hen die niet echt ziek zijn. 

42 16/10/1801 Commissaris 3e bureau Wauters schrijft een rapport 
aan BG ter invoering van extra medisch toezicht en 
zorg, t.w. een tweede ronde in de namiddag na 16 u. 
(klad en origineel)

43 16/10/1801 Commissaris 3e bureau Wauters vraagt een besluit dat 
de toegang tot de apotheek verbiedt aan onbevoegden. 

44 22/06/1802 Commissaris 3e bureau Wauters vraagt een besluit dat 
bepaalt dat de kleine ziekenhuis de geneesmiddelen 
ophalen in de apotheek van de Bijloke, enkel bij hoge 
nood en 's nachts mogen die opgehaald in een nabu-
rige apotheek. 

45 19/05/1802 Besluit van BG dat de functionering van de abdis en 
religieuzen van de Bijloke opnieuw invoert. Opsomming 
van de namen, functies, verloning. Met andere inkt 
bijgeschreven stuk over burgerlijk en militair hospitaal 
personeel (namen, functie en verloning)

46 24/05/1802 De prefect stuurt zijn goedkeuring op de reorganisering 
van het hospitaal.

47 10/05/1802 Gréban schrijft dat als gevolg van de annulering van 
de overeenkomst met Douanne dd 19 prairial an VII 
dezelfde voorwaarden van de overeenkomst moeten 
worden nageleefd

48 06/12/1801 Greban geeft toestemming aan BG om alle debiteuren 
op de door hem getekende lijst te vervolgen ter inning 
van vorderingen.

49 26/04/1804 Gedrukt tweetalig uittreksel ter bekendmaking van een 
bijeenkomst van de eigenaars van weiden langs de 
dijken ter hoogte van het gehucht Assels. Bijeenkomst 
in de herberg St Sebastiaen in Drongen ten eynde te 
delibereren op de te nemen middelen tot bevryden de 
Meirsschen gelegen binnen het gezeyde gehucte van 
d'overstroominge der waeteren, ende van dien in te 
trekken relaes in forma. Tekent J. Van Alstein, 
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50 23/01/1802 Gedenkschrift (mémoire) van de officiers de santé aan 
BG over de noodzaak van een ander ziekenhuis; het 
huidige is gebouwd als kerk met slechts een grote zaal 
waar alle mannen en vrouwen, ziek of gewond, en on-
geacht of het gaat om een besmettelijke of chronische 
ziekte of herstellend, samen liggen (met twee in een 
bed). De lucht is er verpest en ventilatie nauwelijks mo-
gelijk, er kan niet gestookt worden en de koude is soms 
ondraaglijk, de geneesmiddelen bevriezen en verliezen 
hun werkingskracht. Er zijn twee plaatsjes (chauffoirs) 
waar men zich kan opwarmen, maar daarvoor moeten 
de zieken uit hun bed komen. Er kan geen rust gewaar-
borgd, de deurbel hangt in het midden van de zaal. 
Iedereen hoort alles van iedereen : s'il y a parmi eux 
un délirant, un agonisant tourmenté de douleurs aigüis, 
poussant des cris affreux, des gemissemens lugubres, 
ils sont entendus de tous et n'otent non seulement le 
repos aux malades mais portent encore au fond de leur 
cœur l'image cruelle de la mort; S'il y a un blessé à qui 
ont fait une opération, les cris penetrent dans toute la 
salle dans tous les lits et inspirent la consternation la 
plus sinistre à tous ceux qui habitent ce lieu. Er zijn 
slechts twee latrines voor soms totaal 200 zieken. 
Om naar het toilet te gaan moet de zieke langs de 
gewonden lopen. Het ziekenhuis is in feite een grote 
stinkende gang (pijpenla). Het ziekenhuis gelijkt op een 
grafkelder "ressemble à un caveau funèbre". Het kloos-
ter bevat evenwel andere locaties geschikt voor een 
voorbeeldig ziekenhuis. .. Tekent J.F. Kluyskens.

51 25/06/1802 Faipoult herinnert eraan dat de directrice van de Bijloke 
en haar personeel zich moeten houden aan de kleding-
voorschriften. 

52 11/06/1803 Besluit van BG over de dienstregeling voor Van Loke-
ren, Van Rotterdam en Vervier, in de Bijloke en kleine 
ziekenhuizen. 

53 31/05/1803 Faipoult geeft toestemming tot rechtsvervolging van 
Jaques Van Pottelsberge te Winkel (Rostijne) met het 
oog op uitzetting (deguerpissement)

54 25/05/1803 Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken ivm 
het plaatsen van armbussen, offerkistjes, collecteren 
voor de armen. Idem van Prefect Faipoult dd 7/06/1803

55 30/10/1801 BG stuurt aan Weldadigheid een kopie van het decreet 
dd 28/11/1783 waarin bepaald wordt dat het lijken-
vervoer en begraven van personen overleden in de 
Bijloke ten laste valt van de armentafel en parochies. 
(Op ACHTERKANT opsomming van boeken en "mane-
schripten" dd 4 juni 1799 oa "item gebonden oeuvres 
de Voltaire groot octavo in bezaen gemarbelt a 17 1/2 
ider  .."

56 13/10/1802 Greban geeft toestemming tot rechtsvervolging van 
Lievin de Buck met het oog op uitzetting (deguerpisse-
ment) uit huis 

BG 12: Hospitaal De Bijloke



57 14/06/1804 BG meldt aan de bisschop dat als gevolg van het over-
lijden van Bernard Mazeele, kapelaan van de Bijloke, er 
een opvolger moet aangeduid worden. BG stelt Bau-
douin Caesens voor. 

58 03/12/1803 Réglement des hospitaliers de seconde classe. Voor-
stel ter goedkeuring van Prefect, Bisschop en Burge-
meester.

59 22/10/1803 Besluit ivm de toelating voor de geneesheren en chirur-
gen om les te geven aan het ziekbed van patïenten in 
de Bijloke. In hoofdzaak bepalingen voor de leerlingen 
en het bedrag dat ze moeten betalen bij dissectie.

60 29/03/1804 Besluit van de burgemeester waarbij de jaarlijkse Foor 
verhuist naar de Kouter (6 germinal an12) . Goedkeu-
ring door de prefect (8 germinal XII)

61 04/01/1804 De Prefect stuurt aan BG een reglement met betrekking 
tot de invoering van een tweede klasse hospitaalzus-
ters (hospitalières). Gaat oa over het verzorgen van 
zieken tegen betaling, het adverteren in de kranten 
over deze nieuwe dienstverlening, De prefect voegt een 
artikel VI toe over de mogelijkheid voor Weldadigheid 
om een beroep te doen op twee zusters.

62 16/07/1804 BG schrijft aan Verhegghen adjunct van de burge-
meester dat het stuk laken dat hij aan de directrice van 
de Bijloke wil geven ten behoeve van de behoeftigen, 
volgens het reglement aan het bestuur van BG, tw aan 
de heer Mertens, moet worden gegeven.

63 02/10/1804 De burgemeester besluit dat de politiecommissaris van 
de wijk Velden (Champs) belast wordt met het opstellen 
van de overlijdensakten mbt de Bijloke en het militair 
ziekenhuis. 

64 14/06/1805 De burgemeester stuurt een decreet van de keizer met 
12 bepalingen : oa per 8 zieken mag er maar één "pré-
posé aux hospices" zijn 

65 09/03/1805 Besluit van de prefect mbt de terugbetaling van de 
schulden van de armenscholen, die nu ten laste komen 
van Weldadigheid (behoudens een kleine uitzondering)

66 06/09/1805 Besluit waarbij BG medicatie moet leveren aan de Ar-
memeisjesschool ten behoeve van de zieke kinderen. 
(2# verzendbrief en besluit)

67 14/05/1805 Advies van de raad van state ivm oude schulden van 
godshuizen die ten laste zijn gebleven van BG. De 
goederen van BG in hun geheel kunnen niet opgëeist 
worden ter vergoeding van een oude schuld van een 
voormalig godshuis. Enkel haar eigen oude overgeble-
ven goederen komen daar voor in aanmerking.

68 30/05/1805 Brief ivm de levering van kolen uit Saint Ghislain (Hen) 
per boot: prijzen per mud, toelating gebruik boot enz.
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69 11/06/1805 De onder-prefect van Eeklo meldt de komst van An-
toine Kramers, kind, voor behandeling in het ziekenhuis 
(bijgevoegd: een toegangskaartje tot de Bijloke voor 
Antoine Kramers "… tot volledige genezing")

70 24/10/1805 De prefect, Failpoult, vraagt inlichtingen over de aan-
wezigheid van aparte kraamkamer(s), hoeveel kraam-
bedden, hoeveel bevallingen per maand al dan niet met 
chirurg cq vroedvrouw, evenals een aantal vragen over 
de "kraam"-cursus 

71 08/10/1806 Brief van BG en antwoord van de prefect ivm een wij-
ziging van de beurtregeling van de HH Kluyskens, de 
Brucq en Van Lokeren en Van Rotterdam

72 07/08/1806 Besluit van de prefect ivm de verloning van de direc-
trice en zusters van de Bijloke en de bepaling mbt de 
novicen (oa betaling van 300 fr bij intreding in noviciaat)

73 14/06/1806 Bepalingen mbt tot de toelating van twee "soeurs 
converses" voor de dienst van het hospitaal en hun 
vergoeding.

74 15/03/1806 Verslag door comm. Wauters aan BG over de situatie in 
de apotheek van het militair ziekenhuis.

75 22/02/1806 Besluit van de prefect over de noodzaak van een direc-
teur per afzonderlijke instelling. 

76 25/07/1807 Besluit ivm de attributies van Triest, directeur van de 
Bijloke. (twee brieven 18/08/1807 en 19/05/1802)

77 16/04/1807 Brief van de prefect waarbij hij bezweert dat hij zijn be-
loften mbt de re-integratie van de zusters in de Bijloke 
zal nakomen, mocht daar niet het keizerlijk decreet van 
25 prairial an 13 zijn. De ouden kunnen met pensioen, 
de overigen moeten hun plan trekken.

78 17/07/1807 Besluit van de prefect om een comité d'ordre et 
d'économie in te richten dat de bevoorrading van de 
godshuizen moet regelen. 

79 11/07/1807 Besluit ivm de ontlasting van Wauters als directeur van 
de Bijloke en de benoeming en attributies van Triest, 
directeur van de vereniging van de zusters van Liefde, 
tot directeur van de Bijloke.

80 19/11/1807 Besluit van de prefect om Wauters, geneesheer, de 
eretitel van 'officier de santé en chef" toe te kennen. 

81 14/11/1808 Weldadigheid vraagt een kopie van de reglementen die 
gelden in de Bijloke. Tweede document: uitgaven in de 
Bijloke van prairial an X tot eind brumaire an XI.

82 13/09/1808 De burgemeester vraagt aan BG een kostenraming 
voor de kraaminrichting waarvoor de stad een budget 
had ingediend. 

83 18/08/1807 De Prefect omschrijft in 6 artikelen de bevoegdheden 
van Triest, directeur van de Bijloke.

84 26/07/1809 De prefect vraagt de mogelijke adressen voor de inrich-
tingen van een kraamkliniek en een kostenraming.
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85 12/09/1810 D'Hane Steenhuyse schrijft een afscheidsbrief naar 
aanleiding van zijn uitloting als uittredend commissielid. 
Hij vraagt dat mijn de vermelde kritiek niet openbaar 
maakt.

86 28/06/1811 Drie documenten ivm het statuut van de zusters van 
de Bijloke. Brief van de onderprefect. Minuten van de 
zitting ivm een keizerlijk decreet, Statuten van de hospi-
talières de la Byloke. 

87 Sd Inventaris A. van alle de brieven van gronden van erven 
en andersins competerend d'Abdije van Bijloke in de 
vier Ambachten ligghende in deze Laede gheteeckent; 
A.  (Zaamslacht, Aendyc, Axel, Poreijdijc, Boostenblije, 
Bouchaute, Hulsternieulant, Hulst, Hulsterambacht, Wil-
lemskerke, Zuiddorpe, Stoppeldijk) (de kaft van Inven-
taris A is gemaakt van een brief dd 1584)

88 1675 Inventaris B. van brieven van erffel() Renten die wij 
hebben in vier ambachten ligghende in dese lade 
gheteeckent B+  (Riedijc, Wulfdijck, Hulsternieulandt, 
Caelmont, Zuiddorpe, Beoostenblije, Axel, Wachtebe-
ke, Adendijk (Jooris Haeck), Willemskerke, Saemslacht,  
(Omslag van twee oude perkamentstukken aan elkaar-
genaaid) 

89 Sd Inventaris (8 vellen) cijnspacht en erfelijke renten 
competerende aende Bijloke in de vier Ambachten (een 
vel). De overige zeven vellen betreffende acquisities, 
verkopingen, erfbrieven, cessies, Betreft in hoofdzaak 
in Zeeuws Vlaanderen gelegen grond

Afschriften van belangrijke documenten van 1246 – 1769 betreffende het Hospitaal De 
Bijloke.
90 1246 Margareta van Vlaanderen bevestigt de rechten en 

vrijheden toegekend door haar zuster Johanna, opsom-
ming landen

28/01/1505  Veroordeling van abt van de orde van citeaux van eeck-
houte van St Barthelemij abdij te Brugge tot teruggave 
aan de abdis van Bijloke van … gelegen in Hillgem en 
Elewaut.

29/06/1505 Verkoop door abdis van de Bijloke van 3 gemeten 
grond te Westsaemslcht. 

18/01/1506 Ivm Axel ambacht opsomming eigenaars

08/02/1506 Confiscatie van grond te Beoostenblije 'Appelier, Cruys-
velt wegens achterstallige rente. 

09/03/1507 Abdis Lysbette Goetghebuer St Klaraklooster "buten 
Ghendt" verklaart een som ontvangen te hebben van 
de abdis van de Bijloke voor de terugkoop van een 
rente ivm grond van de Bijloke in de Calemans polder 

17/07/1508 Pacht (Wulfsdijk, Ooster nieulant)

23/07/1508 Vonnis van de schout en shcepenen van Axel ambacht 
waarbij de Bijloke eigenaar wordt van 500 roeden 
grond te Coppyck 
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24/04/1509 Gillis van den Houte fs Jans, lakenkoopman, verkoopt 
aan Hanne de Crooc fs Gheraerts een rente op zijn 
huis en stede … achter te watere ende up de oude 
Schelde ende gheleghen is in duer de steenpoorte daer 
ment heet te Putte. 

23/09/1510 Claerkijn van Guersem verkrijgt volle eigendom van 
grond te Boostenblije in de mersch anet Oosthende 
den Scoordijc. 

31/03/1510 Lievin Leyns geeft aan Weillem Rondt in erfpacht grond 
in Zuiddorpe.

19/03/1519 De abdis van de Bijloke koop een rente van Heinderyck 
Amijs en zijn vrouw

17/03/1521 Purge de 4 parcelles de terre … sises in de doeninghe 
van Boostenbli faite par Zegher van den Eechoute, 
receveur de la Biloke

14/07/1521 Gift aan de armen van de Bijloke door Cornelie en Mar-
griete dochters van Jan Bauwen Diericx.

12/07/1521 Verkoop van rente door Bastiaen van Brusele aan 
Bijloke

19/09/1521 Sebastiaen van Bruessele geeft zijn huis in pand.

17/09/1551 Vonnis tot betaling van achterstallige rente door Jan 
De rouck, Jan Claeis, weduwe Pieter Claeis en Joos 
Vandersaffelt erfgenamen van Pierre 

30/04/1522 Het klooster van Oost-Eeklo verkoop haar rechten op 
gronden te Saemslcht aan de Bijloke.

24/07/1523 Jan de Jneter, francynmakre, wonende te Gent jeghen 
over den ghulden appele koopt grond van Jan Van 
baleghem en Kateline Sbackers

15/11/1523 Purge op verzoek van Zegher van den Eeckoute als 
ontvanger van de Bijloke mbt 2 stukken grond te Boos-
tenblie.

23/01/1524 Brieven van Rosen Coevoet abdis Bijloke ivm godshuis 
ter Laserien enden den convente van Ste Janshuus te 
Waelbrugghen binnen Ghendt gheheeten ter Inghelen 
lant ter trappen.

8/10/1524 Lieven Descepper, Weduwe Maude (Mande) Jacop 
Martins heilige geestmeester van de kerk van Bouckau-
te en de Bijloke tegen eeuwig jaar rente voor gronden 
in die gemeente om uit onverdeeldheid te geraken.

30/04/1527 Rente ten gunste van Bijloke ten laste van Lauwereins 
Dewitte ivm gronden te Balegem gelegen op "Hillega-
dervelt, Bracht en achter messchen thijsante"

09/06/1528 Tente ten gunste van juffrouw Jane Scosters, weduwe 
van Fransois de paen de Courtrai en ten laste van Joos 
snellaert, J. Willems, op een huis genaamd de Corne-
maet (?te Kortrijk) (IX sten van wedemaent (Prairial = 
mei/juni))
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24/03/1529 Opzegging voor notaris van pacht gronden en water 
van Molenriet gelegen in de grote Copnyc, in pacht 
sedert 1366

07/04/1537 Brieven van de raad van Vlaanderen op verzoek van de 
Bijloke om de burgemeester en schepenen van Hulst 
ambacht op te roepen ivm proces van Bijloke tegen 
ontvanger van Stoppeldijk die weigert "accense" te 
betalen voor aanleg van een kanaal in de grote Copnyc 
… (op achterkant uitspraak van 26/04/1542 in deze)

03/01/1540 Instelling van een rente door Willem Joye, fs Pieter te 
Kortrijk ten gunste van Franchois Lobbregoys te Gent 
op twee huizen te Kortrijk (Hooghe Huus op de Coor-
nendt)

04/12/1550 Terugbetaling door schepenen van Gent aan de 'tafel' 
van de kerk van St Wouburge (Brugge) van een rente 
ten laste van stad Gent die doorverkoopt aan de Bij-
loke.

09/02/1544 Schout en schepenen van Axel ambacht besluiten dat 
de gronden te Boostenblie (Hugheterre, Cromme Dulf) 
eigendom zijn van de Bijloke. Tegen Willem de Ruys-
schere, echtgenoot van dochter van Joos en Inghel 
Crieckaert

28/01/1555 Adriaen Demakere neemt in 'accense' van de Bijloke 2 
stukken woestyne (bruyère) gelegen te Wachtebeke

25/06/1563 Laureins Dewevere fs Odomaers Cobbaey verklaart 
erfrente overgedragen te hebben aan Phls VanCony-
nedonck fs Lambrechs Rente ten laste van Joachem 
Hooghewalt, horlogemaker ende ghesproken over den 
coop van twee huysen ende steden staende neffens 
elcander in de Habeelstrate over 't schelde metter erfve 
ofte liochting daer achtere  (zie 1574) 

28/01/1565 Vier transcripties (1565, 1569, 1565, 1564) ivm terug-
betaling van kapitalen van kleine rentes verschuldigd 
aan de koning (Philips II) 

28/12/1565 Instelling van een rente door Willem Vanderfaille fs 
Diercx uit Kortrijk ten gunste van Kathelyne Smets we-
duwe van Pieter Nove (gaat niet over de Bijloke)

11/05/1569 Vonnis door burgemeester en schepenen van Axel 
ambacht ten laste van Willem Lebben ivm verduistering 
van 4 roeden grond eigendom van de Bijloke.

20/10/1571 De Bijloke verkoop een windmolen te Zaemslacht aan 
Olivier van Cleemputte fs Symoens meulenaere van 
zijn style voor de som van 68Lb 

06/03/1573 Marie Bettelmans weduwe van Christiaen vander 
Stricht verkoopt aan Cathelie Vanderstricht haar 
schoonzuseen 1/4 van een huis gelegen "ten voorhoof-
de up de Westzijde van de Tykstrate achter uutcom-
mende metter erfve op de riviere van der leye "Paes-
schi," ofte daerneffens ghehuust zuutwaert ende noort 
gheuust Jan Vander straten"
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03/11/1574 Afstand en overdracht van een rente door Philips Van 
Cuenincdonck aan Philips Vanderrynck "doude" op 
twee huizen "op den houck van de abeelstrate". (zie 
1563 25/06)

10/01/1574 Agneese Caluwaerts, weduwe van Steven Maiens, 
schenkt al haar goederen aan de Bijloke in ruil voor 
haar onderhoud en affectie. 1577 akte: Angneese 
SCaluwaert(s) weduwe van Stevin Mahieux geeft aan 
de Bijloke 1/2 van een huis in zwartzusterhuurstraet-
kin"; Huis dat reeds geschonken was onder voorwaar-
den aan Jacques Verderbrouck.

12/04/1581 Jan Moerart, fs Jans, hoir ende eenen vijfster staecke 
in de versterfte van Joozijne Steens zijne moeder, ver-
koopt aan de Bijloke een huis in de Nieupoorte.

20/09/1585 Anna Lambrachts fa Oliviers weduwe van Hermes van 
Bouckenhole verkoopt aan de Bijloke de andere helft 
van het huis (op heerlijkheid van St Pieters) waarvan 
sprake in ackte  (samengespelde aktes dd 20/09/1585, 
zaterdag 19/09/1592 en 17/05/1580)

17/05/1580 Jan van Hecke, fs Jans de Jonghe, verkoopt aan 
Hermes van Bouckenhole een huus eende stede .. 
naghel en wortelvast van voren tot achteren ghestaen 
ende geleghen .. up de nieustraete deser heerlickhede 
houdende den houc van tstraetken ghenaemt den 
bellaert ende noort ghehuust Lievin Ghiselms (samen-
gespelde aktes dd 20/09/1585, zaterdag 19/09/1592 en 
17/05/1580)

19/09/1592 Janneken (A)belmons, weduwe Jan de Vriese, verkoopt 
aan de Bijloke de helft van een huis "eerd ende naghel-
vast ghestaen ende gheleghen in de westzijde van der 
nieustrate deser heerlichede houdende zuutwaert up 
den houw van tbellestraetken gaende naer de eerste 
leye en de noort ghehuust Laureins Lombaert (samen-
gespelde aktes dd 20/09/1585, zaterdag 19/09/1592 en 
17/05/1580)

27/02/1587 Charter : Abdij van Loz en de Bijloke nemen een jaar-
rente op zich ten gunste van Michel Broiffort, bourgeois 
de Lille, wegens 'Billocque qui se trouvait dans une 
grande détresse " à raison de la cherté de toutes cho-
ses et de ce que le monastère était détruit et ryuné et 
les autres édifices gaster (g^ter)", et qu"on ne pouvait 
"trouver argent es quartiers désolez des Flandres" 
'. (dubbelblad met inleg van akten 27/02/1587 en 
18/02/1587)

17/05/1586 De abdis, overste en schatbewaarster van de Bijloke 
worden schuldenaar van Willem Seyssens, slager, 
wegens levering van vlees. Geven als onderpand een 
meersch gheleghen achter onsen convent en ghe-
naempt de ossemeersch daerneffens ghelant tclooster 
van St Agneeten west groot omstrent 15 gemeten. 
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09/04/1587 Beernaerdt Ryckaert geeft aan de Bijloke 4 ghemeten 
land gelegen te Kaprijke "gheheeten doude smeskin, bij 
Bentille, voor ontvangen verzorging. 

13/09/1593 Martin De Waghenare heeft geld ontleend van Jan 
Hoobrecht, fs Joos, en verbindt zich ertoe een rente 
te betalen met als onderpand een huis aangekocht 
van Anthonius Volckaert gelegen up sente Jacobs-
gracht achter de vrijdachmaerct van oudts ghenaemt 
het Roosterken aan deene zijde ghehuust de weduwe 
van Adriaen van Waesberghe ende aen dandere Jan 
van Kildonc Onderaan het charter verkoopt Martin de 
Waghenaere aan de Bijloke "het huis in de Ste Jacobs 
parochie in den waterwijck bij vellemaeckersbrugge 
aan deen zijde ghuust Jan van Kildonck ende an 
dander zijde weduwe Jans van Waesberghe (zie ook 
17/10/1594)

22/06/1588 De Bijloke verwerft het huis van Juliaen Jossens buiten 
wijlent der Steenpoorte als gevolg van beslag wegens 
niet betaling van een rente.

16/12/1594 Franchois Vandervynckt fs Philipus; verkoopt aan de 
Bijloke een rente.

17/10/1594 Instelling van een rente ten gunste van Marten De-
waghenaere, fs Pieter, ten laste van de Bijloke met 
als onderpand een huis in de Waterwijck bij "hosthuis 
brugghe" naast woning van Jan Van Cildonck en Jan 
Van Waesberghe

22/12/1597 Overdracht door Juliane Vandenbogaerde, weduwe 
Denijs Appaert aan de Bijloke van een huis ten voor-
hoofde thenden der Abeelstrate over tschelde metter 
erfve streckende lancx stick ende met een poorteken 
daerinne uutcommende up tzelve stick. Op dit huis 
rusten drie rentes (Volders, Aermen, Te Hooie) die de 
Bijloke moet terugbetalen.

04/03/1610 Baudewijn vander Stricht, fs Christiaens, verkoopt aan 
Pauwels van Ro(o), pastoor van OLV St Pieters een 
jaarrente ten laste van Jan van der Stricht met hypo-
theek op zijn eigendom "up de tyckstrate St Prs uut-
commende up de leye"

03/01/1617 Lieven Aerts, fs Pieters, hoir van Jancvr Martijne van-
den Fonteyne (haar moeder), hoir geweest van Marten 
Van den Fonteyne haren vader verkoopt aan Arent 
Vande Wiele fs Arents, het Vennebosch te Nazareth 

15/11/1618 Cathelyne De Clercq, fa Lievins, staat af aan de Bijloke 
2 huizen op de Ycstraete (gheseit de nieupoort), ver-
scheidene rentes in ruil voor verzorging in het hospitaal 
en verzorgde begrafenis.

13/08/1620 De Bijloke verzoekt de heer van Meerlebeke en van 
Lovendeghem om in het bezit gesteld te worden van 
een weide in de Ledermeersch te Meirelbeke waarop 
beslag was gelegd.
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15/03/1628 De Bijloke geeft in cijns aan Jacques Demey fs Gheer-
aerts, zekeren muelenbeerch ligghende op 't Bijloke-
veldt ghenaemt den Bellaert met een plecxken en erfve 
omme daeroppe een bequaem huuseken te maeken tot 
dienste van den zelve muelne tegen 200 broodt 's jaers 

20/03/1633 De Bijloke geeft tegen een jaarrrente aan Pieter De-
muelenaere fs Charles, 50 roeden weide te Winkel "ter 
Rostyne rechte jeghens het boschstratken ende het 
burveltstraetken om aer van te maken enen meulen-
berch. (in rand " cijns te niet gegaan door den meulen 
gheruineerd door d'oorloghe ..")

03/10/1635 Joanne Molinens fa Franchois verkoopt aan Lucas 
Meseman een stuk grond met de groene en droge 
kateilen "up den cyck over water " te Evergem 

03/10/1635 Joanne Molinens fa Franchois verkoopt aan Lucas 
Meseman een stuk grond met de groene en droge 
kateilen "up den cyck over water " te Evergem (tweede 
maal opgenomen!)

10/02/1637 Bijloke geeft in "accense" aan Joos Onghena fs Joos, 
wonende te Exaerde, een stuk grond.

14/03/1650 Instelling van een rente door Pieter Maes, fs Willem, 
ten gunste van de Bijloke op zijn hoeve en gronden 
gelegen in de Conckel te Eecke. 

18/11/1662 "décret d'immeuble" door de Raad van Vlaanderen 
ten gunste van Willem, Joosque en Marie de Mets, filii 
Adriaen tegen Jaspart Mariguault "bailling ende com-
mandeur ter veeren in Zeelant die veroordeeld was tot 
betaling aan hen van 6192 fl 13 s 4d.

09/11/1662 Jan Vergult en Frans Vergult, fi Jans hadden verkocht 
op 28/08/1660 aan Frans Lesecq, schout, een rente 
van 50 pond …met als garantie zijn 2 koeien en zijn 
blekerij in den H.. lancxst de Reke  …

19/09/1675 Sententie van de Raad van Vlaanderen in het voordeel 
van de Bijloke en ten nadele van Guillaume Inbona 
kanunnik van de Sint Donaas te Brugge en Willem 
Perduyn heer van Butswalle 

30/08/1687 Overdracht door Elysabeth van den Abbeele weduwe 
van Lieven Coppejans aan Bijloke van grond te Kalken 
aan de Bontinckstrate. 

16/12/1711 Instelling van een rente ten gunste van de Bijloke en 
ten laste van Livina Mestdagh weduwe van Louys van 
Wanzeele 

07/01/1751 Dossier ivm patentbrieven afgeleverd door Maria 
Theresia voor het verdiepen en schoonmaken van het 
kanaal Gent – Brugge en het graven van nieuwe cou-
pures (XIV beschrijvingen van stukken)

05/11/1736 Rekwest van de schepenen van de Keure aan de 
abdis van de Bijloke met het oog op toestemming tot 
het aanleggen van een dijk buiten de kleine koepoort 
(Bijlokekaai). 
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06/03/1769 De abdis van de Bijloke geeft volmacht aan Antoine 
Glaude Fransoys van Dooresele ontvanger van de 
Bijloke om zich aan te bieden op het feodale hof van 
de heerlijkheid van Angreau om leenplichtige hulde te 
brengen (De heerlijkheid van Angreau behoorde toen 
aan de Markies van Lede, grand despagne de  Velas?) 
Transcribent vermeldt dat op een bijblaadje de afkomst 
van dit leen beschreven wordt. ?NIEUWENHOVE, 
comm. de la prov. de Fl. Or.; a 20 1/2 kil. d'Alost, a 9 kil. 
de Grammont, a 3 kil. de Denderwindeke et de Zand-
bergen, et a 58.10 m: d'alt. au seuil de l'église. Pop. 
498 hab. ; — sup. 199 heet. 
Arr. adm. d’Alost ; arr. jud. d’Audenaarde ; cant. de j. de 
p. de Grammont. -- Ev. de Gand. Terrain entrecoupé de 
collines ; sol argileux ; —agriculture. Tisseranderie. 
L’église date en partie du XIVe siècle ; elle est interes-
sante au point de vue architectural et même archéolo-
gique. Fonts baptismaux du X l Ve s., remarquables. 
Le nom de cette commune s’explique par nova curia, 
écrit dans un acte de 1228 ; en 1219, on trouve Nieuw-
hoven; en 1294, Niewenhove. Van Gestel assure que 
ce village était autrefois une nova curia de Waerebeke, 
et l’explique ainsi : Pridem solebat habere communem 
pastorem cum Waerebeke. Nieuwenhove signifie : 
nouvelle cour ou ferme. Ce village situé, selon l’évêque 
Lietbert (1064), in pago Bracbantensi, était séparé de 
Zandbergen par le bois d’Angherelles, ainsi nommé 
des seigneursVan den Eechaute d’AngherelIes qui, 
pendant dessiècles, en furent propriétaires. — En 
1658, la seigneurie de Nieuwenhove fut vendue a la 
famille de Steenhault et resta en sa possession jusqu’à 
la réunion de la Belgique a la République f rancaise. 
Nieuwenhove, avec Waarbeke, formait une seigneurie 
particuliere. Population en 1815, -- 464 habitants. » 
1840, — 625 » » » 1890, — 576 » D S 1910,-488 »  in: 
DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE 
DES COMMUNES BELGES EUG. DE SEYN

91 1797-1800

1908

Aanbesteding van lijnwaad, dekens, geneesmiddelen, 
bier, brood, kolen etc
- enterprise de l’hospice n° 1 – reglement ivm de toewij-
zing van de medicatie 
- 1 staal stof – voor beddelinnen en nacthkledij
- 1 staal stof voor hoes van materassen
- 1 staal stof voor dekens
- 1 notitieboekje met medicinale bereidingen
Règlement 1908 – kathern (roestende nietjes)

92 1914 Hospitaal De Bijloke, Règlement 1914 – katern genaaid

93 23/02/1801 Règlement (pour les commissions administratives des 
hôpitaux) Ministère de l'intérieur, bureau des secours et 
hôpitaux, Règlement relatif à l'exécution de la loi du 4 
ventôse an 9. In tweede kolom staan "Instructions".
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94 04/12/1800 Arrété qui règle le service des officiers de santé de la 
Bijloke et des petites hospices, dd 13 Frimaire an XI, 
(met het oog om nieuw animo te brengen in het hospi-
taal zoals toen er nog 4 geneesheren en 4 chirurgen 
waren). (4 blz genaaid, twee losse kleine blaadjes); 
Voorstel van reglement met 15 artikelen.

95 30/05/1834 Règlement pour les Elèves de l’Hopital Civil mai 1834 
(+ kladversie) (trois internes et trois externes) bepalin-
gen over bekwaamheden (studies), uit te voeren taken, 
te presteren wachtdiensten. Dwingende maatregelen. 
(2x vier bladen, afzonderlijk blaadje met op achterkant 
opsomming van (pacht?) gronden op Akkergem (nr 
4,5,6 ) en te Wondelgem (nr 1,2,3)

96 31/01/1838 Règlement pour le service des Amphithéatres, des 
Cliniques, collections anatomiques des Universités, uit-
gaande van het ministerie van binnen en buitenlandse 
zaken. (47x62cm)

97 16/10/1844 Documenten (#11) mbt een reglement voor een cursus 
(cours de clinique) in het kinderziekenhuis. (initiatief 
beginnend op 2 maart 1836)

98 14/03/1856 Reglement mbt het samenvoegen van l'Hospital des 
enfants malades en het Hospice des enfants trouvés 
in de gebouwen van het Sint Jan in d’Olie hospitaal 14 
maart 1856 (#3 vellen genaaid, #2 losse documenten)

99 23/06/1892 Voorstel van huishoudelijk reglement ivm het toelaten 
van zieken tot gratis consult in het Ziekenhuis

100 07/10/1896 Reglement op ‘enseignement et service des cliniques 
et des policliniques dans l'institut clinique à ériger par 
l'etat lelong du rempart de la biloque et du rempart des 
hospices à l'extrêmité de l'hôpital la biloque en cette 
ville’.

101 18/10/1901 Inrichting van zwemgelegenheid op de Bijlokekaai. Eta-
blissement de bains au quai de la Biloque. Dispositions 
Règlementaires 18 octobre 1901

102 17/06/1799 Opmaak van een inventaris van de boedel in de Bijloke 
(#vier bladen samengenaaid)

103 21/091800 Opmaak van een inventaris van de boedel in de Bijloke

104 25/06/1798 Kopie ‘venditie meubelen Bijloke’ door notaris Apers ten 
verzoeke membres van het hospice civil. (2#,  genaaid, 
2 vellen, 2 vellen) 

105 17/10/1799 Kopie ‘venditie Brouwers halm Bijloke’ door notaris 
Apers ten verzoeke der membres van het hospice civil. 

106 10/01/1893 Openbare ‘verkoping van acht schone melkkoeien’ door 
Burgerlijke godshuizen van Gent (aankondigingaffiche)

107 01/05/1860 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 mai 1860 au 30 avril 1861

108 01/05/1861 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 mai 1861 au 31/12/1861

BG 12: Hospitaal De Bijloke



109 01/01/1862 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1862 au 31 décem-
bre 1862

110 01/01/1863 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1863

111 01/01/1864 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1864

112 01/01/1866 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1866

113 01/01/1867 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1867

114 01/01/1868 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1868

115 01/01/1869 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1869

116 01/01/1870 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1870

117 01/01/1871 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1871; Hospice des 
veillards entretien du bétail 1871n fermlages des ter-
res,  (bundel jaar 1871, bundel idem comptes espèces 
30/04-31/12/1871;  losse bladen)

118 01/01/1872 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1872

119 01/01/1873 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1873 (met bundel 
facturen [met briefhoofden!] en debetbriefjes)

120 01/01/1874 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1874 (met bundel 
facturen en debetbriefjes)

121 01/01/1875 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1875

122 01/01/1876 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1876

123 01/01/1877 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1877

124 01/01/1878 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1878

125 01/01/1879 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1879

126 01/01/1880 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1880

127 01/01/1881 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1881

128 01/01/1882 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1882

129 01/01/1883 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1883
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130 01/01/1884 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1884

131 01/01/1885 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1885

132 01/01/1886 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1886

133 01/01/1887 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1887

134 01/01/1888 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1888

135 01/01/1889 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1889

136 01/01/1890 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1890

137 01/01/1891 Compte d'exploitation de la ferme et des jardins de 
l'Hôpital de la Biloque du 1 janvier 1891

138 01/01/1862 Van Caneghems Godshuis aengeteekende groensels 
uit den hof en geleverd aan het kuldershuis en blind-
huis in 1862

139 01/01/1862  Van Canegehem Hospice, opbrangst van het pagt-hof, 
gedurende 't jaer 1862 (met leveringen aan blindhuis 
en Kuldershuis)

140 01/01/1862 Voortbrengselen van den hof der Oudemans geduren-
de het jaar 1862 

141 01/01/1862 Voortbrengselen van den hof der Oude Mans gedu-
rende het jaar 1862

142 01/01/1862 Voortbrengselen van den hof der Oude Mans geduren-
de het jaar 1862 (zoete melk, kernmelk, boter, eieren, 
kruiwagens mest, kuipen beer) dubbel

143 01/01/1862 Compte de la boulangerie générale 1867 

144 01/01/1868 Compte de la boulangerie générale 1868

145 01/01/1869 Compte de la boulangerie générale 1869

146 01/01/1870 Compte de la boulangerie générale 1870

147 01/01/1871 Compte de la boulangerie générale 1871

148 01/01/1872 Compte de la boulangerie générale 1872

149 01/01/1873 Compte de la boulangerie générale 1873

150 01/01/1874 Compte de la boulangerie générale 1874

151 01/01/1875 Compte de la boulangerie générale 1875

152 01/01/1876 Compte de la boulangerie générale 1876

153 01/01/1879 Compte de la boulangerie générale 1879

154 01/01/1884 Compte de la boulangerie générale 1884

155 01/01/1885 Compte de la boulangerie générale 1885

156 1898 Bartsoen Albert, curriculum vitae en publicatielijst (#9 
documenten) (volgt Richard Boddaert op)
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157 1907 Boddaert Eugène, médecin adjoint, overleden op 
14/12/1909.

7 stukken

158 1880 Boddaert Richard, médecin adjoint op 16/6/1880, 
médecin titulaire op 14/06/1885; gewoon hoogleraar 
aan de universiteit Gent; in opvolging van dr Fraeys, 
overleden. Zijn vader was chirurg in de Bijloke sedert 
1824-1866. Richard neemt ontslag per 27/5/1904.

26 stukken

159 1885 Gevaert Charles, médecin adjoint op 19/3/1885, 
titulaire en 1889 in vervanging van dokter Vander 
Meersch; Overleden op 14/8/1902 (#22 doc.) (zie voor 
biografie in Ghendtsche Tydinghen, 39 jrg, 2010, nr 5 p 
350-360).

160 1889 Liebaert Alfred, médecin adjoint, (woont op Oude Ajuin-
lei), vraagt ontslag per 9/1/1895.

161 1899 Stas Armand, chirurgien dentiste, geeft in 1912 zijn 
ontslag na 23 jaar dienstverband. Diploma behaald in 
oktober 1909, en enkele semesters cursus tandartsenij 
in Genève. (bevat ook een aantal brieven ivm dr Hector 
Priem, stomatoloog, Drapstraat 36, Gent).

162 1895 Van der Meulen Jules, Kuiperskaai 11 (rue des ton-
neliers) benoemd tot médecin adjoint per 15/2/1895. 
Dr Liebaert werd vervangen door P. Walton en Jules 
Vandermeulen. 

163 1895 Verzoekschriften Dr Gommaerts, Struye, Vander 
Meulen, Duchateau, Lava, Van Pollaert, Teirlynck. (met 
exemplaar van Flandre Libérale 19/01/1895)

164 1880 Verzoekschriften Dr Mys, ontslag Hector Leboucq, E. 
Devuyst, E. Seriacop, Ch. Willems, Ch. De Visscher, 
Victor Deneffe.

165 1908 Delecoeuillerie Alexandre, apotheker.

166 1908 Tant Edouard Louis, pharmacien en chef des Hospices 
civils, overlijdensbrief, met exemplaar van ‘Revue Phar-
maceutique, organe de l'unions pharmaceutique des 
Flandres’, april 1908, p 97 nécrologie met foto. Gebo-
ren te Leuven 17/04/1861, overleden op 15/03/1908 .

167 1897 Katz Gaspar, briefwisseling van en aan het bestuur van 
de BG (gewezen onderdirecteur van de Bijloke).

168 1908 Inrichting van een examen en diploma van verpleegster 
(wetsvoorstel door De Bast, senator, in januari 1908).

169 1908 Belgisch staatsblad dd zondag 12/04/1908 betreffende 
verpleegsteropleiding.

170 1911 Bruggeman Aug, ‘pour la Libre Pensée Gantoise’: een 
brief met betoog voor de laïcisering van de hospitalen 
en godshuizen.

171 1908 Briefwisseling over de godshuizen te Antwerpen in het 
kader van het wetsvoorstel van De Bast over een oplei-
ding voor verpleegsters.

172 1908 Briefwisseling aan provinciale Geneeskundige Com-
missie.
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Bevat dossiers van leerlingen geneeskunde (Bijloke internen en externen) bundel I van 
1893 tot 1896 en bundel II van 1897 tot 1898 (bevat in hoofdzaak besluit van BG tot 
benoeming van in/externen en aanbevelingsbrieven)
173-226  Bundel leerlingen Geneeskunde (interne + externen) 1893-1896  
173 25/07/1893 Aanbeveling voor Ronsse, Decroly Ovide, Van Cau-

wenberghe Albert, Marichal Oscar, Crommelinck 
Charles,(Moeskroen) Snoeck Joseph (Aalter) en Dumo-
leyn François. Benoemd tot externe leerling Ildephonse 
Ronsse (Wortegem), Albert Van Cauwenberghe, Oscar 
Marichal. 

174 26/10/1893 Benoeming van Ovide Decroly (Ronse) tot externe leer-
ling 

175 19/01/1894 Benoeming tot externe leerling: Van den Daele Geor-
ges (Ieper) in vervanging van Arthur Jacques en Fran-
çois Dumoleyn (Assenede) in vervanging van Rivier. 

176 14/03/1894 Benoeming tot interne leerling: Alexis Poirier, O. Du 
Bois, Alphonse De Raeve. Benoeming tot externe leer-
ling Maurice Van Geetruyen, Cyrille Beerens en René 
Van Heye. 

177 06/06/1894 Eervol ontslag bij beëindiging internaat voor Charles 
Noel, wordt vervangen door Alfred Reypens, externe.

178 13/09/1894 Benoeming tot externe Paul Lamborelle (Lokeren), 
Eugene Van de Weyer, Albert Roels 

179 24/10/1894 Brief van BG aan Crommelinck, externe, om hem 
gerust te stellen dat de wijziging in volgnummer geen 
invloed heeft op zijn bevorderingen.

180 24/10/1894 Benoeming van Medard Morysse tot interne bij de apo-
theek 

181 07/11/1894 Benoeming van Champon Achille (Gent), Van Reeth 
Arthur (Boom), Reyntjens Gentil (Ruien) Bossaerts Flo-
rent (Antwerpen) Wademon Leonce (Asse) en Anthoon 
Remin (Doel) tot externe leerling

182 07/11/1894 Benoeming tot externe leerling: Leon Moens (Gent), 
Avide Decroly, Joseph Snoeck en Charles Cromme-
linck. 

183 25/01/1895 Besluit tot toekenning van de helft van de verloning van 
een ontbrekende 3e interne Apotheek aan Louis Deleu 
en Marin Van Houwe (Isenberghe les Furnes)

184 21/02/1895 Eervol ontslag bij beëindiging internaat Apotheek voor 
Henri Nefs

185 28/02/1895 Benoeming tot interne leerling Marechal O. en Evrard 
A. en Lamborelle Albert in vervanging van A. Poirier, 
Dubois en Deraeve. Benoeming tot interne leerling van 
Van Daele George, Dumoleyn en Van Heye René. Eer-
vol ontslag voor Moryts als interne Apotheek.

186 13/03/1895 Benoeming tot externe leerling: Raphael Verbrugge, 
Edouard Janssens en Odilon Van der Borght. Eervol 
ontslag voor J. Janssens (Antwerpen) als externe. 
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187 07/041895 Eervol ontslag bij beëindiging externaat aan Maurice 
Van Geetruyen.

188 01/05/1895 Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Alfred 
Rypens.

189 01/05/1895 Naar aanleiding van bijzondere prestaties van Thiery 
(Apotheek) en Van Houwe (interne) tijdens de zware 
griepepidemie in febr. En begin maart krijgen ze een 
bijzondere gratificatie.

190 15/05/1895 Benoeming tot externe leerling van Van de Weyer we-
gens de promotie van Lamborelle Paul. Benoeming tot 
externe van Emile De Winter (vraagt ontslag in oogst 
1896) na ontslag van Beerens. 

191 12/06/1895 Eervol ontslag bij beëindiging internaat Melchior Ber-
naert en Edmond Burvenich. Benomeing 2/03/1893 van 
Melchior Bernard, Herman Vetter, Edmond Burvenich 
tot externen. Benoeming van Edmond Burvenich, Ilde-
fonse Ronsse en Albert Van Cauwenberghe tot internen 
(7/11/1894). Eervol ontslag bij beëindiging externaat 
aan Herman Vetter (5/9/1894).

192 19/06/1895 Benoeming tot interne van Moens Leon in vervanging 
van Melchior Bernaert, van Albert Roels en Achille 
Champon tot internen, van Louis De Busschere externe 
adjoint. 

193 26/06/1895 Benoeming van Ovide De Croly interne in vervanging 
van Burvenich en van Charles Bouhaulle tot externe 
adjoint. Eervol ontslag bij beëindiging internaat Ildep-
honse Ronsse en Ovide De Croly (31/10/1895)

194 23/10/1895 Toekenning van extra verloning aan Marin Van Houwe 
en Eugène Lowie internen Apotheek. 

195 31/10/1895 Eervol ontslag bij beëindiging internaat Apotheek aan 
Marin Van Houwe.

196 05/11/1895 Benoeming tot externen Arthur Van Reeth (Boom), 
Gentil Reyntjesn (Ruien) en Florent Bossaert (Antwer-
pen).

197 05/11/1895 Benoeming tot externen adjoints van Edmond Jacquet 
en Florent Jacquet (Sint Martens Latem)

198 05/11/1895 Benoeming van de externen tot internen van Snoeck 
Joseph, Crommelinck Charles en Van Daele Georges 
in vervanging van Ronsse, Van Cauwenberghe, De 
Croly. Eervol ontslag aan Snoeck (25/4/1896). Eervol 
ontslag voor Crommelinck (3/10/1896)

199 13/12/1895 Aanvaarding van het ontslag van René Van Heyen als 
externe. 

200 18/12/1895 Benoeming tot interne Apotheek Joël De Witte

201 27/12/1895 Benoeming tot externe van Leonce Wademon in ver-
vanging van René Van Heye. Benoeming van Cyrille 
D'hoore tot externe adjoint in vervanging van Leonce 
Wademon.

BG 12: Hospitaal De Bijloke



202 14/01/1896 Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Albert Lam-
borelle om gezondheidsredenen.

203 25/01/1896 Toekenning van bijzondere gratificatie aan Thiery, Lo-
wie en Van Howe.

204 25/02/1896 Benoeming van de externen adjoints tot externen: 
Anthoon Rémi, Verbrugge Raphael en Vander Borght 
Odion.in vervanging van Dumoleyn, Van de Weyer en 
Roels die internen zijn geworden. 

205 25/02/1896 Benoeming tot externes adjoints ; Joseph Merchier, 
Hertecant Achille, Van Ackere Jules, Guenair Leopold. 

206 22/04/1896 Aanbevelingsbrief van De Haene J. (Korte Ridderstraat 
4) ivm functie externe leerling. 

207 09/05/1896 Benoeming tot interne leerling van Champon Achille, 
Van Reeth Arthur.

208 09/05/1896 Benoeming van de externes adjoints tot externen van 
Albert Guequier ( na 3 jaar leerling in Militair Ziekenhuis 
zie nr 37) en Emile De Winter. Benoeming tot externes 
adjoints van Jeran B. De Haene en Henri Muyshondt 
(Zelzate)

209 09/05/1896 Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Paul Lam-
borelle (opvolger van A. Reypens ontslagnemend dd 
3/8/1893)

210 23/05/1896 Ontslag wegens verlaten van de dienst zonder toe-
stemming aan Eugène Lowie, interne Apotheek 
(benoemd op 15/03/1895). Krijgt op 9/5/1896 blaam 
wegens ongeoorloofd betreden van de kamers van 
betalende zieken (vrouwen)

211 17/06/1896 Aanvaarding van het ontslag van Jacquet externe 
adjoint 

212 26/06/1896 De Witte Joel, interne, vraagt extra verloning na het 
vertrek van Lowie.

213 07/07/1896 Ontslag van Henri Muyshondt wegens afwezigheid in 
het ziekenhuis sedert 6 juni?. 

214 18/07/1896 Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Dumoleyn 
en George Van Daele. Aanvaarding van het vertrek van 
Moens, interne, wegens einde dienst.

215 25/07/1896 Ontslag verleend aan Leonce Waedemon op zijn ver-
zoek.

216 31/07/1896 Benoeming van de externes adjoints tot externes: De 
Busscher, Bouhoulle, Jacquet en Cyrille D'Hoore (Wul-
veringhem)

217 31/07/1896 Benoeming tot internen: Gentil Reyntjens (Ruien), Flo-
rent Bossaert (A'pen) en Remi Anthoon (Doel) 

218 21/08/1896 Eervol ontslag bij beëindiging externe adjoint voor Leo-
pold Guenair.
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219 28/10/1896 Voorstel door het ziekenhuis met oog op benoeming 
van O. Vanderborght interne, Merchier J, A. Hertecant, 
Van Ackere J. externe,: tot externes adjoints Herman 
Sabbe (Brugge), Emile De Brabandere (Gent), Leon 
Humblé (Kontich)

220 30/10/1896 Benoeming tot externes adjoints: Herman Sabbe, Emile 
De Brabandere, Leon Humblé. 

221 30/10/1896 Benoeming tot interne van O. Van der Borght, externe, 
in vervanging van Crommelinck.

222 04/11/1896 Eervol ontslag bij beëindiging externaat aan Raphael 
Verbrugge.

223 07/11/1896 Eervol ontslag bij beëindiging internaat aan Cyrille 
Dhoore externe.

224 18/12/1896 Ontslag aangeboden door E. Jacquet, externe leerling 
van de Bijloke, wegens aanvaarding als interne bij BG 
Antwerpen.

225 30/10/1896 Benoeming tot interne apotheker van Ernest Lobert en 
Marcelin Vielvoye evenals Ulysse Vinchent

226 30/12/1896 Voorstel tot benoeming van J. De Haene en Emile 
Loosfelt tot externen en Achille Minne en Jules De Roo 
(Machelen) tot externen. 

227-269  Bundel leerlingen geneeskunde internen + externen 1897-1898
227 08/01/1897 Benoeming van Achille Minne en Jules De Roo (Ma-

chelen) tot externen.

228 30/01/1897 Aanvaarding van het ontslag van Ulysse Vinchent als 
interne apotheker en benoeming als vervanger van 
Louis Deleu 

229 27/02/1897 Aanvaarding van het ontslag van Eugène Van de 
Weyer en Albert Roels als internen.

230 17/03/1897 Benoeming van internen Guequier en De Busscher en 
tot externen, Eugène Boddaert en François Van den 
Heede en Gustave Van der Eedt (Sint Amandsberg) en 
Edouard Hus???? 

231 20/03/1897 Benoeming van Albert Guiquier en Louis De Busscher 
tot internen in vervanging van Van de Weyer en Roels 
ontslagnemend. 

232 28/04/1897 Eervol ontslag aan A. Van Reeth als interne. 

233 12/05/1897 Benoeming tot interne van Joseph Merchier en Achille 
Hertecant in vervanging van Ach. Champon en Van 
Reeth, tot externe van Thooris en Toen en tot externe 
adjoint van Emile Mayens (Knesselare) 

234 14/05/1897 Benoeming tot externe adjoint van Emile Mayens 

235 30/07/1897 Benoeming van 6 internen in vervanging van Reyn-
tjens, Bossaerts, Anthoon, Van der Borght, Gue-
quier. Van 7 externen in vervanging van De Haene, 
Loosfelt, Boddaert, Eugène Vandenheede, Thooris en 
Bouhoulle. Kandidaten Beels, Van de Velde, Sabbe, De 
Brabander, Humblé, Minne en De Roo oud-externes 
adjoints. 
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236 30/07/1897 Eervol ontslag toegekend aan Louis Deleu als aide 
interne pharmacien.

237 30/07/1897 Eervol ontslag toegekend aan Bossaert, Guiquier, 
Anthoon, Louis De Busscher en Omer Van der Borcht. 
Internen (eerste (?) gebruik van schrijfmachine bij BG) 

238 02/08/1897 Benoeming van de externes adjoints tot externen: 
Adolphe Beels, Oscar Van de Velde, Herman Sabbe, 
Emile De Brabander, Léon Humblé, Achille Minne en 
Jules De Roo

239 02/08/1897 Benoeming tot externes adjoints JUFFR Berthe DE-
VRIESE (Coupure 15), Leon Adam (Namen, woont op 
Keizervest 25), Vernieuwen Jules (Blankenberghe), 
Henri Van Welder (Gent), Charles De Block (Ger-
aardsbergen) Charles Van Meenen (Gent). Werden 
eveneens toegelaten Joseph Van de Velde en Gaston 
Lenssens.

240 02/08/1897 Benoemd tot internen: Jules Van Acker, Jean De 
Haene, Emile Loosfelt, Eugene Boddaert, François Van 
den Heede en Paul Thooris. Oud externen.

241 25/08/1897 Eervol ontslag aan Charles Bouhoulle, docteur en me-
decine, chirurgie et accouchements als externe. 

242 12/10/1897 Aanvaarding van het ontslag van Jean De Haene als 
interne (neemt ontslag omdat de directeur hem vier da-
gen vrij heeft geweigerd voorafgaand aan zijn examen.

243 18/10/1897 Benoeming van Jean Augustin Cavenaile (Visserij 62) 
tot aide interne pharmacien.

244 30/10/1897 Aanvaarding van het ontslag van Pauline Dossche als 
aide interne pharmacien. (Deinze Grote Markt 31) was 
vervangster van Vielvoye. Dochter van gepensioneerde 
onderwijzer Charles Louis Dossche te Astene.

245 03/11/1897 Voorstel tot benoeming van Toen, Beels, Vandevelde 
Oscar en Herman Sabbe tot interne; Van der Eerdt, 
??ustine, Maeyens, JUFF Devreeze en Adam en Ver-
nieuwe tot externen; tot externes adjoint Vandevelde 
Joseph, Gaston Lenssens, Charles Beyer, Vander Biest 
en Simon Cambier (Framerie)

246 04/11/1897 Benoeming tot externen van Gustave Vander Ee'dt, 
Edouard Hustene, Emile Mayens, Bertha De Vriese, 
Leon Adam en Jules Vernieuwen.

247 04/11/1897 Benoeming tot élèves externes adjoints van Joseph 
Vande Velde, Gaston Lessens, Charles Beyer, W. Van-
der Biest en Simon Cambier 

248 04/11/1897 Benoeming tot externe leerling: Albert Toen, Adolphe 
Beels, Oscar Van de Velde, Herman Sabbe, 

249 04/11/1897 Aanvaarding van het ontslag van Jules Van Acker, Ern. 
Lossfeld, François Van den Heede.

250 04/11/1897 Aanvaarding van het ontslag van Achille Minne als 
externe

251 13/12/1897 Benoeming tot aide interne pharmacien van Vielvoye
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252 22/01/1898 Benoeming tot élève externe adjoint van Achille Bour-
goignie (Oostende)

253 25/01/1898 Antwoord door BG op vraag van burgemeester van 
Brussel over Charles Bouhoulledie hulpgeneesheer bij 
de afdeling Gezondheidszorg en Hygiëne van de stad 
Brussel solliciteert.

254 12/02/1898 Als gevolg van onwettige afwezigheid wordt art 61 van 
het reglement toegepast en wordt Beels interne ontsla-
gen. Op 3 februari 1898 vraagt Beels toestemming om 
ad interim geneesheer te mogen zijn op de stoomboot 
Coomassie.

255 13/04/1898 Toekenning van eervol ontslag aan Eugène Boddaert, 
interne.

256 16/04/1898 Benoeming van Emile De Brabander tot interne, van 
Henri De Waele tot élève externe adjoint.

257 07/05/1898 Eervol ontslag voor Joseph Merchier, interne.

258 26/07/1898 Voorstel tot benoeming tot interne van Merchier, Her-
tecant, Boddaert Eug, Sabbe en Thooris, kandidaten 
zijn Humblé Leon, Vander Eedt G, Hostenis Edouard, 
Maeyens, juff Devriese Bertha . Kandidaten als externe 
zijn Leon Fabry (Moerbeke, Desmet Maurice (Gent, De 
Beer Charles (Ciney), Op de beeck Fernand (Antwer-
pen) Predhom Edouard (Ieperà).

259 29/07/1898 Eervol ontslag aan P. Thooris, interne.

260 30/07/1898 Benoeming tot externe van Henri Van Wilder, Charles 
De Block, Charles Van Meenen, Jospeh Van de Velde, 
Gaston Lessens. Benoeming tot élèves externes sup-
plémentaires van Leon Fabry, Maurice Desmet, Edou-
ard Predhom, Charles De Beer, Fernand Op de beeck, 
Paul Van Durme, Robert Schinckel, René Demanez. 

261 30/07/1898 Benoeming tot interne: van Humblé Leon, Vander Eedt 
G, Hustencks Edouard, Maeyens, juff Devriese Bertha 
(op 20/05/1899 krijgt Bertha Devriese eervol ontslag 
om gezondheidsredenen.)

262 25/08/1898 Toekenning ontslag aan Vander Biest Willem, élève 
externe adjoint. 

263 17/09/1898 Eervolk ontslag aan Cavenaille als aide interne phar-
macien. 

264 22/10/1898 Eervol ontslag als interne aan Albert Toen en Oscar 
Van de Velde. 

265 09/11/1898 Benoeming tot interne van Adam, Vernieuwe, De Wa-
ele, Van Wilder, tot externe van Beyer, Cambier, Bour-
goignie, Fabry tot externes adjoints Gustave Bonnay de 
Nonancourt, De Bruycker, Vanden Bulcke, Maertens, 
Goetgebuer Maurice, Spitaels Hector.

266 12/11/1898 Eervol ontslag aan Emile De Brabander, benoeming 
van vervangers.
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267 12/11/1898 Benoeming tot externe: Charles beyer, Simon Cambier, 
Bourgoignie en Leon Fabry. Benoemd tot externes 
adjoint Albert Molitor, Gustave Bonnay de Nonancourt, 
Albert De Bruycker, Prosper Vanden Bulcke, Gustave 
Ma(e)rtens, Goetgebuer Maurice, Spitaels Hector.

268 27/12/1898 Aanvaarding van het ontslag van Paul Van Durme.

269 26/04/1898 Antwoord op de brief van de Société de Médecine 
l'Union die voorstelt "la mise au concours des places 
d'internes à l'hôpital” om meer prestige te geven aan 
deze functie.

270 10/03/1899 Eervol ontslag aan René Vercauteren (Rue de la Val-
lée 10, St Nicolas Waes) als interne pharmacien. Was 
opvolger van Lobert op 26/11/1996

271 11/03/1899 Benoeming van Charles Van Durme (rue Charles Quint 
56, Gent) tot aide interne pharmacien in opvolging van 
R. Vercauteren. 

272 25/03/1899 Eervol ontslag aan Marcelin Vielvoye (18/12/1897 tot 
1/04/1899) als interne pharmacien (in 1896 als aide 
interne)

273 25/03/1899 Benoeming tot aid interne pharmacien van Edmond De 
Rycke in opvolging van Vielvoye

274 05/05/1899 Eervol ontslag als interne aan Gustave Van der Eedt 
(Rue de l'école 9, Mont St Amand)

275 10/05/1899 Benoeming tot interne: De Block Ch., Van Meenen Ch., 
Vandevelde Joseph; tot externe: De Smet M, De Beer 
Ch., Opdebeek Robert, Predhom Edouard; tot externe 
adjoint: Loosfelt Réné, Schaepkens Théodore, De 
Wilde Valère, Vandenberghe; 

276 13/05/1899 Benoeming tot interne: De Block Ch., Van Meenen 
Charles, Vandevelde Joseph

277 13/05/1899 Benoeming tot externe: De Smet Maurice, De Beer 
Charles, Opdebeek Fernand, Predhom Edouard

278 13/05/1899 Benoeming tot externe adjoint: Loosfelt Réné (Gent), 
Schaepkens Théodore (°Maastricht), De Wilde Valère 
(Waarschoot) vraagt op 7/11/1899 zijn ontslag aan 
wegens aanstelling tot aide de clinique van prof. Van 
Cauwenberghe, Vandenberghe J. (stationsstraat 22 
Gent);

279 13/05/1899 Eervol ontslag als aide interne pharmacien aan Ren-
neborg Victor (verblijft chaussée de Moorsel Aalst) 
benoemd op 24/09/1899 in opvolging van Cavenaille

280 13/05/1899 Benoeming van Cailliau Georges tot aide interne phar-
macien in opvolging van Renneborg

281 03/06/1899 Ontslag van Lenssens, externe, wegens afwezigheid in 
het ziekenhuis van 19-25 mei 
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282 12/06/1899 Naar aanleiding van een opstootje waarvan verslag in 
de Vooruit van 6/5/1899 (waarvan knipsel in dossier) 
worden waarschuwingen aan enkele internen (Adam, 
Hustinckx, Mayens, Predhom) gegeven. Met overge-
schreven verslag van de commissaris. Gaat om enkele 
internen die een feestje hadden gebouwd nav vertrek 
van Mayens en daarbij lawaai zouden hebben gemaakt 
dat te horen was in de Kluyskensstraat. Daarop zijn 
enkele voorbijgangers voor het lokaal blijven staan en 
is er over en weer geroepen …

283 24/07/1899 Eervol ontslag aan Bourgoignies externe

284 28/07/1899 Benoeming tot interne van L. Beyer (leerling 2e doc-
toraat) nav vertrek van Melle Devriese; tot externe 
van Demanez en De Bruyckere; tot externes adjoints 
Schoenfeld Henri, Melle Masui Marie Louise (behaalde 
grote onderscheiding in laatste jaar kandidatuur), Mar-
chal Edouard (Antwerpen), Schollier Achille (Gent). Er 
wordt voorts besloten dat ongeacht het geslacht van de 
leerling ze allen vallen onder dezelfde verplichtingen bij 
beurtrol op alle diensten. 

285 19/08/1899 Ontslag aan Charles Beyer wegens afwezigheid sedert 
2/08. Op 14/08 doet Beyer aanvraag om 2 maanden 
afwezig te mogen zijn wegens reis aan boord van een 
stoomboot van de Compagnie Maritime du Congo.

286 16/10/1899 Eervol ontslag aan Georges Cailliau als aide interne 
pharmacien. Richard Mijs candidat en sciences naturel-
les biedt zich aan als kandidaat

287 13/11/1899 Benoeming van Maurice Desmet, Edouard Predhom, 
Charles De Beer, Fernand Opdebeek evenals Leon 
Fabry tot interne, in vervanging van ontslagnemende 
Leon Adam, Jules Vernieuwe, Hendri De Waele, Henri 
Van Wilder. Benoeming tot externe: Prosper Van 
den Bulcke, Gustave Martens, Maurice Goetgebuer, 
Hector Spitaels, René Losfelt; Benoeming tot exter-
nes adjoints: Georges Penneman, Charles Glitschka 
(Vlaanderenstr 82), César De Bruycker, Charles De 
Mars, Lucien Van den Bulcke (Wervik), Louis Bulteel 
(Vlissingen)en Georges Ballion (Kortrijksesteenweg). 

288 18/11/1899 Benoeming tot aide interne pharmachien van Leopold 
Philipart (Doornik) met eervol ontslag voor Charles Van 
Durme.

289 13/01/1900 Eervol ontslag aan Edmond De Rycke en benoeming 
van zijn vervanger Victor Van Damme (Geraardsber-
gen)

290 25/01/1900 Benoeming tot interne van Robert Schinckel

291 04/05/1900 Eervol ontslag aan de internen Ch. Van Meenen en Th. 
Van de Velde.

292 14/04/1900 Eervol ontslag aan Philippart als aide interne pharma-
cien.
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293 02/06/1900 Benoeming tot internen van René Demanez et Albert 
De Bruycker. In vervanging van Van Meenen en Van de 
Velde; Schaepkens en Van den Berghe worden be-
noemd tot externe.

294 25/06/1900 Instemming met verzoek om het honorarium van 
de derde interne pharmacien te verdelen onder Van 
Damme en Mijs. 

295 13/07/1900 Eervol ontslag aan de aide interne pharmacien van Van 
Damme Victor.

296 28/07/1900 Eervol ontslag van Richard Mijs. Aide interne pharma-
cien.

297 20/09/1900 De Rijcke en Van Overstraete vragen een gratificatie 
voor de buitengewone diensten verleend wegens onbe-
zette derde plaats van interne.

298 01/10/1900 Benoeming tot interne: Gustave Bonnay de Nonan-
court, Vanden Bulcke, Martens Gustave , Goetgebuer 
Maurice, Spitaels Hector en Loosfeld René; tot externe: 
Schoenfeld, Masui Marie Louise, Marchal, Schol-
lier, Penneman en Glitschka. Benoeming tot externes 
adjoints: Dauwe Fernand, Pons Charles, Van Roy Ju-
lien, Van Cauwenberghe André, Djodjonoff Huban, Van 
Damme Gabriel, Verburgge Joseph, Mabilde Arthur. 

299 24/11/1900 Eervol ontslag aan Leon Fabry, Maurice De Smet, 
Edouard Predhom, Frans Opdebeeck, Charles De Beer 
en Robert Schynckel. In vervanging benoemt Bon-
nay de Nonancourt, Vanden Bulcke Prosper, Martens 
Gustave, Goetgebuer Maurice, Spitaels Hector en 
Loosfeld René tot internen

300 08/12/1900 Eervol ontslag aan Joseph Van Overstraete en be-
noeming als vervanger aide interne pharmacien van 
Plamyr De Block.

301 09/04/1901 Eervol ontslag aan Palmyr De Block als aide interne 
pharmacien. 

302 22/04/1901 Benoeming van Alfred Deneus in vervanging van Pal-
myr De Block als aide interne pharmacien

303 07/05/1901 Eervol ontslag aan Maurice Goetgebuer die zijn inter-
naat wenst te onderbreken om zich toe te leggen op 
zijn examen. Ontslag eveneens aan René Demaneze 
en Albert De Bruycker. 

304 22/05/1901 Benoeming tot interne: Schaepkens Théodore, Vanden-
berghe Joseph, Schoenfeld; tot externe: De Bruycker 
César, Demars Charles, Vanden Bulcke Lucien. 

305 13/07/1901 Eervol ontslag aan Germain Vergucht (19/10/1900 
benoemd als aide interne pharmacien). 

306 02/081901 Eervol ontslag aan Schaepkens als interne. 
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307 12/08/1901 Benoeming tot interne: Masui Marie Louise, Marchal 
Ed. Benoeming tot externe: Bulteel, Baillon; Benoeming 
tot externes adjoints: Leboucq Georges, Maes Daniel, 
(Sint Amandsberg)  Neyrinck Robert, Delplace Félix, 
Cantaert Alfred (Kwaremont) en tot externe adjoint sup-
plémentaire Cuypers Isidore. 

308 17/08/1901 Eervol ontslag aan G. Bonnay de Nonacourt en P. 
Vanden Bulcke

309 12/09/1901 De Rycke en Deneus internes en pharmacie vragen 
een gratificatie voor de buitengewone diensten ver-
leend wegens het ontbreken van een 3e interne. 

310 13/09/1901 Benoeming tot aide interne pharmacien van Gaspard 
Simoens (Tielt) 

311 11/10/1901 Eervol ontslag verleend aan Edmond De Rycke (be-
gonnen 15/01/1900) Benoemd in vervanging als aide 
interne pharmacien van Paul Tavernier (Pittem)

312 28/10/1901 Benoemd tot interne: Schollier Achille, Pennemand Ge-
orges, Glitschka Charles, De Mars Charles, De Bruyc-
ker Cesar, Van den Bulcke Lucien. 

313 30/10/1901 Eervol ontslag aan Alfred Deneus (De Neus) als aid 
interne pharmacien verleend. Palmyre De Block wordt 
als vervanger aangeduid.

314 11/12/1901 Eervol ontslag verleend aan Ferdinand Dauwe als 
externe, die "préparateur" wordt in het institut physiolo-
gique.

315 28/10/1901 Sollicitatiebrief van xxxxx voor de functie van Van den 
Berghe.

316 28/10/1901 Eervol ontslag verleend aan Martens Gustave, Hector 
Spitaels (Everbergh St Joseph), Losfeld René, Schoen-
feld Henri, Vanden Berghe Joseph als interne 

317 28/10/1901 Aanstelling to externes: Pons Charles, Van Roy Jules, 
Van Cauwenberghe André, Djodjonoff Hubin, Van Dam-
me Gabriel, Verbrugge Joseph; tot externes adjoints: 
Callewaert Hector, (Ronse), Tytgadt Edgard (Gent), 
Thonon René (Tintigny)

318 10/03/1902 Eervol ontslag verleend aan de aide interne pharma-
cien, Gaspard Simoens. Aanstelling van vervanger 
Jospeh Panesi.(21 j, Antwerpen rue Milis 47, tweejaren 
études en science naturelles))

319 08/03/1902 Melding van het overlijden van François Wets, gewe-
zen geestelijk, broeder Egide, econoom van het gods-
huis Van Caeneghem. Uitnodiging tot bijwonen van de 
uitvaart die plaats heeft in de kapel van de instelling, 
Appelstraat.

320 07/05/1902 Eervol ontslag aan Louis Bulteel als interne.
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321 24/02/1902 Benoeming van Reynaerts (Rogierlaan 32, Oostende) 
tot aide interne pharmacien in vervanging van P. 
Tavernier.15/07/1903 Reynaerts vraagt ontslag aan 
en aanvraagbiref van Brocka J (Amsterdamstraat 
62, Oostende) om in de vacante plaats benoemd te 
worden. Twee brieven ivm vandalisme gepleegd door 
Brocka, m.n. afrukken van pas bij de deuren geplaatste 
geëmailleerde plaatjes.

322 08/08/1902 Benoeming tot interne: Pons Charles, Van Cauwen-
berghe André in vervanging van Bulteel en Juff. L. 
Masui. Tot externe Maes Daniel en Neyrinckx Robert 
in vervanging van Pons en Van Cauwenberghe. Eervol 
ontslag aan Juff L. Masui.

323 08/08/1902 Benoeming tot externes adjoints: Adouard Lespeliers, 
Octave Dauwe, Raymond De Beir, Jules Doorme, Louis 
Goudailler (ontslag op 13/02/1903)

324 22/08/1902 Eervol ontslag aan Alfred Cantaert (Melden) 

325 22/08/1902 Eervol ontslag aan Palmyr De Block als interne artse-
nijbereidkunde

326 06/09/1902 Eervol ontslag aan Vanden Bulcke, Marchal, Schol-
lier; benoeming tot interne Djodjonoff en Van Damme 
J (G?); tot externe: Delplace en Kuypers en tot externe 
adjoint juff Gabrielle Torck.

327 19/09/1902 Eervol ontslag aan Charles de Mars (rue des Croi-
siers, Doornik); 30/09 directeur Katz vraagt aansluiting 
van opvolgers voor Penneman en De Bruycker ; BG 
Brussel vraagt info over René Loosfelt die daar als 
dokter solliciteert; Benoeming tot interne van Leboucq 
en Maes; Benoeming tot externe van Callewaert en 
Tydgat; tot externe adjoint Blondeel, Vanderbruggen en 
Huyghe.

328 10/10/1902 Benoeming tot interne Jospeh Verbrugge en Theodore 
De Meulemeester.

329 12/10/1902 Verklaring van staat van goed (kamer, wachtzaal, 
eetzaal enz) ondertekend door Van Cauwenberghe, De 
Boucq, Dauwe, De Mars, Pons, Djodjonoff , xxx, xxx. 
Benoeming tot externe Van Hyfte Henri (Gent) Lau-
reye Joeph (Gent), Noeck Albert (Aalter), Den doncker 
Prosper (Haldert [Aalter?]), (Van de Calseyde René 
(Zelzaete). Djodjonoff krijgt toestemming om kamer 37 
te betrekken. 

330 06/02/1903 Geneeskunde interne Verbrugge wordt opgenomen in 
de Bijloke als patient. Op 17 /02/1903 eervol ontslag 
aan Louis Goudailler (rue de l'industrie). Op 30/03/1903 
eervol ontslag aan André Van Cauwenberghe als 
interne
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331 27/03/1903 Pons vraagt zijn loon dat niet is uitbetaald. 9/03/1903 
Eervol ontslag aan Charles Pons en benoeming tot 
interne van Robert Neyrinck in vervanging van Van 
Cauwenberghe en Felix Delplace in vervanging van 
Charles Pons. Op vergadering 29/04/1903 bespreking 
van de slechte resultaten met pokkeninenting (Bel-
gisch product) en beproeven van het Zwitserse. Op 
11/05/1903 benoeming tot externe supplémentaire van 
Paul Demolin (Beeringen)

332 11/05/1903 Drie brieven ivm probleem van vrijstelling van hun bur-
gerwachtdienst voor de internen en externen 

333 08/06/1903 Eervol ontslag aan Prosper Den Doncker om gezond-
heidsredenen. Op 8/08/1903 eervol ontslag aan Van 
Damme G. Neyrinckx, Verbrugge. 

334 08/08/1903 Eervol ontslag aan Delplace. Benoeming tot externe 
adjoint: Alice Schockaert, Gustave Kluyskens, Leon 
Leroy, Paul De Backer, Peeters Prosper Rysenaer 
Auguste, J. Desmet (Berlare + aanbevelingsbrief). Vier 
brieven ivm problematiek van toelating tot functie van 
interne/externe en het opleidingsjaar bv externen hoe-
ven niet het 2e doctoraat te gevolgd te hebben 

335 25/08/1903 Om gezondheidsredenen wordt vrijstelling aan Edgard 
Tytgat verleend tot 1 jan. Benoeming tot externe van 
Vander Cruyssen, Huyghe, Van Hyfte Henri, Laureys 
Joseph en Snouck Albert

336 21/08/1903 Eervol ontslag aan Delplace als interne; benoeming tot 
interne: Cuypers Isidore, Callewaert Hector, Dauwe Oc-
tave, De Beir Raimond in vervanging van Van Damme, 
Verbrugge, Neyrinckx en Delplace. Benoeming tot ex-
terne van Van der Cruyssen, Huyghe, Van Hyfte Henrio 
en Jospeg Laureys; tot externe adjoint: Maurice Ballion. 
De notulen bevatten verder gegevens over oa 6 meis-
jes die door deputatie zijn toegelaten tot de school voor 
vroedvrouwen, bouw van een muur langs de Godshui-
zenlaan. Verzoek van Dauwe O. om vrijstelling van 15 
tot 30 sept. 

337 31/08/1903 Brieven ivm de interpretatie van art 73 van de Bijloke 
waarbij internen en externen gratis verzorgd worden 
bij opgelopen ziekte. Djodjonoff is in een speciale 
kamer opgenomen. Aanstelling tot externes adjoints 
van Maurice Dewulf (Sint-Denijs-Westrem) en Adile De 
Ketelaere (Meulestede 96, ° Loppem). 

338 26/09/1903 Benoeming tot externe: Alice Schockaert, Kluyskens. 
Eervol ontslag als interne aan Djodjonoff Hubert, De 
Muelemeester Theodore, Leboucq Georges en Maes 
Daniel. In vervanging worden benoemd: Doorme, 
Torck, Blondeel en Van der Cruyssen. 
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339 04/10/1903 De secretaris schrijft aan de directeur van de Bijloke 
over de ontslagprocedure van internen en externen. 
Bij eervol ontslag en bijzondere prestaties wordt een 
brief opgemaakt waarmee de studenten in Duitsland of 
Frankrijk hun specialiseringsaanvraag aldaar kunnen 
ondersteunen. 10/10/1903 besluit ivm extra vergoeding 
van Panesi en Barbé evenals van Broka. 

340 24/10/1903 Eervol ontslag aan Alphonse Barbé interne artsenijbe-
reidkunde, aanstelling van Guillaume Duclus als ver-
vanger. Aanvaarding van het ontslag van Albert Snoeck 
en Prosper Peeters. Benoeming van Laroy tot externe; 
benoeming van Allaert Valentin en Van der Sloten 
Jospeh tot externes adjoints. 15/03/1903 Benoeming 
van J. De Moerloose (Gentbrugge Van Houttestr 14) 
tot aide interne pharmacien in vervanging van Edouard 
Everaert van wie het ontslag werd aanvaard. 

341 Edouard Everaert

342 06/08/1903 Eervol ontslag aan Cuypers Isidore, Callewaert H. en 
Huyghe. 

343 10/09/1904 Benoeming van Wille en De Backer tot internen; op hun 
verzoek benoeming van La Roy Leon en Haemelinck 
Maurice tot externen; benoeming tot externes adjoints 
van Vanderstricht Nestor (Melle), Lestarquis Henri 
(?Rumegies Nord). 

344 16/09/1921 Eudore Van Huffelen wordt eervol ontslag verleend. Als 
interne pharmacie 

345 13/02/1923 De leerlingen van de "Home Provincial" krijgen toe-
stemming om in de materniteit stage te lopen (Drs 
Ronsse en Prof. Daels)

346 30/06/1923 Aanvragen tot ontslag van Daniel Peene en Joseph 
Reynaert

347 17/10/1923 Eervol ontslag aan Oscar Maes interne, en De Prêter 
Denis, externe, 

348 08/11/1923 Eervol ontslag aan KISTERS Paul; 9/11/1923 aan Jules 
De Cloedt externe, aan André De Wulf externe, aan 
Oscar Vandeputte, externe. 

349 01/08/1924 Eervol ontslag aan Gerard Dierinck interne, Jean Van 
De Velde interne, Louis Braeye interne, René Pierre, 
interne, François Van Hoof, interne, Antoine De Vos, 
interne, Adrien Descamps interne, Yolande Lamoral 
interne, Leon De Vos interne.

350 01/08/1924 Ontslag toegekend aan Gérard Joos (nieuw adres 
Borgerhout, rue de la couronne 184) als interne en 
Raphaël Phalempin. Joseph Pattyn biedt zijn ontslag 
aan als interne.

351 18/08/1924 Roger Vekeman krijgt eervol ontslag als "interne en 
pharmacie"
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352 08/11/1924 Verslag van de vergadering Bijloke Geneesheren waar-
in besloten wordt om de benoemingsronde in oktober te 
laten plaats hebben. Met een voorkeur voor studenten 
met een academische graad en zonen van genees-
heren. Afschaffing van het glutenbrood en vervanging 
door donkerbruin brood (pain bis).

353 15/12/1924 Aanstelling van Maurice De Stoop tot élève externe 
adjoint.

354 09/02/1925 Voorstel van de directeur van de Bijloke om het ont-
slag van Anna Sonneville niet te aanvaarden (interne 
en Pharmacie). De internen in de artsenijbereidkunde 
verlaten te gemakkelijk vroegtijdig de stage om een 
betaalde stage in de stad aan te nemen terwijl ze toch 
het recht behouden op het volledige pensioen van de 
Bijloke. 

355 06/08/1925 Eervol ontslag toegekend aan De Rudder Guillaume, 
Ruyssen Gustave, Regniers Paul, Beghin François, 
Amerlinck André, internen.

356 08/08/1925 Eervol ontslag toegekend aan Joseph Van Ongevalle, 
interne.

357 18/08/1925 Eervol ontslag aan Bernard Dusauçois, Aimé Mager-
man, Arsène Van den Berghe, Marcel Van Wymeersch, 
Edmond Bouret.

358-506  Bevat dossiers van “tarifs ou prix de la journée d’entretien pour …” voor de 
periode 1856-1875. Het bevat een genaaid exemplaar per jaar al dan niet met bijgaan-
de documenten (brieven, berekeningen, overzichtstaten)
358 20/06/1856 Tarif 1er trimestre 1856, van toepassing op ziekenhui-

zen, godshuizen en andere weldadigheidsinstellingen 
opgemaakt overeenkomstig de art. 17 en 22 van de 
wet dd 18/02/1845. Afschrift van KB 5/5/1856 mbt de 
vaststelling van de dagprijs voor behoeftigen die niet 
zwakzinnig zijn. Tarifs 2, 3 en 4e trimester 1856

359 01/02/1857 Bundel voorbereiding tarief 1857

360 1857 Tarif des prix de la journée d'entretien dans les hôpi-
taux, hospices arrêté en exécution de l'article 22 de la 
loi du 18 février 1845, pour l'exercice 1857. Overzicht 
van alle kosten die in aanmerking komen voor de 
berekening van de dagprijs. Met overzicht van de tien 
voorafgaande jaren. Opsomming van het personeel per 
onderdeel (voeding, behandeling [dokters, apothekers 
enz.) Vermelding van de samenstelling van de voeding, 
bedtoebehoren, linnengoed en kledij). Vermelding van 
de uitgaven voor wassen, verlichting verwarming, Uit-
gaven voor onderhoud roerend goed, lokalen, Kantoor-
behoeften, Lijst personeel betrokken bij administratie 
en interne diensten, eredienst. Kostprijs doodskist. 
Terugbetalingen.

361 1858 Berekening tarieven voor St Jansgodshuis 1858

362 16/03/1858 Tien documenten mbt de tariefberekening voor de laat-
ste drie trimesters 1857
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363 19/04/1858 Afschrift van het BS 22/03/1858 nr 8/4 mbt de dagprijs 
in de Bijloke, St Janshospitaal, Materniteit, Wezenhuis

364 15/01/1859 Berekening dagprijs in de Bijloke, St Janshospitaal, Ma-
terniteit, Wezenhuis. Tarieven 1858

365 18/03/1859 Tarif des prix de la journée d'entretien de malades indi-
gents pour l'année 1858

366 14/05/1859 Kopie van het KB dd 23/04/1859 mbt het behoud van 
de dagprijs 1858 voor 1859

367 29/09/1859 Bijloke, tarief voor 1859

368 29/09/1859 Bijloke, tarief voor 1860

369 17/09/1860 Bijloke, tarief 1860 brieven

370 13/06/1860 St Jansgodshuis, Materniteit, Wezenhuis tarief 1860, 
documenten

371 29/09/1859 Bijloke, antwoord op brief dd 15/04/1859 ivm de op-
bouw van de prijs 1860

372 05/06/1860 Bijloke, tarief 1860, brief ivm de verhoging van de dag-
prijs met 4 ct ten opzichte van vorig jaar.

373 25/07/1860 Bijloke, tarief voor 1860 vastgelegd op fr 1-23 

374 16/07/1861 Afschrift van het BS dd 26/06/1861 ivm de dagprijs

375 26/07/1861 Brief met de "compte général des recettes et des dé-
penses over boekjaar 1859

376 16/06/1861 Bijlokeziekenhuis, tarief 1861

377 30/09/1862 Brief met de "compte général des recettes et des dé-
penses over boekjaar 1860

378 03/10/1862 Kopie van het KB dd 4/08/1862 mbt de dagprijs 1862

379 04/08/1862 Bijloke, tarief voor 1862 vastgelegd op fr 1-30

380 26/04/1863 Kopie van het KB dd 4/08/1862 mbt de dagprijs 1863 
vastgelegd op fr 1-32

381 24/03/1863 Bijlokeziekenhuis, tarief 1863 ad Fr 1-32

382 26/03/1864 Door bestendige deputatie van Prov O-Vl vastgelegd 
tarief voor Sint-Jansgodshuis, Materniteit, Wezenhuis 
en Bijloke en briefwisseling en kladbrieven

383 1864 Bijlokeziekenhuis, tarief 1864

384 27/06/1865 Kopie van het KB dd 24/05/1865 mbt de dagprijs 1865 

385 1865 Bijlokeziekenhuis, tarief 1865 genaaide bundel

386 06/01/1866 Bundel ivm voorbereiding vastlegging 1866 (Provincie 
Oost-Vlaanderen) 

387 1866 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1866

388 25/02/1867 Tarif journée d'entretien 1867 Biloque (eerste bundel 
:répondu le 25/02/1867 en tweede bundel: 14/12/1867)

389 1867 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1867

390 27/06/1869 Tarif 1869 annoté; tweede bundel réponse du 
19/12/1868 
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391 1868 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1868

392 30/12/1869 Tarif de la journée d'entretien 1870 

393 1869 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1869

394 1870 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1870

395 07/01/1871 Tarif Biloque et xx, pour 1871 en tweede bundel ré-
ponse du 16/12/1871

396 1871 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1871

397 1872 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1872

398 21/11/1872 Tarif, Biloque, 1873

399 1873 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1873

400 28/10/1873 Malades, 1874, Tarif de la journée d'entretien

401 1874 Hôpital civil de la Biloque tarif ou prix de la journée 
d'entretien pour 1874

402 12/05/1860 Bijloke: Etat du personnel de la communauté réligieuse. 
Besluit het benodigde personeel in de Bijloke. De la 
composition du régime alimentaires. Eléments ordinai-
res et aliments légers. Personnel nécessaire pour son 
administration. Sint Jansgodshuis Brussel :antwoord 
door BG Brussel op vraag om inlichting over samen-
stelling Sint Jan.

403 28/01/1861 Antwoord op de vraag over de toekomst van de Bijloke 
voor dat men begint met de bouw van woning voor de 
directeur, apotheker en internen. 

404 18/01/1861 Brieven ivm het rapport van de geneesheren, chirurgen 
en hun adjuncten over de wijzigingen aan de ziekenza-
len en noodzaak tot heropbouw van het ziekenhuis. 

405 20/12/1861 Briefwisseling omtrent de inventaris der voorwerpen 
dienende voor den godsdienst en toebehoorende aan 
de Religieusen van het Klooster de Bijloke (met inven-
taris ) 

406 28/10/1861 Antwoord op de vraag van BG Antwerpen over de duur 
van het mandaat van geneesheren en chirurgen. (brief 
en antwoord in klad. Duur in principe = 5 jaar)

407 31/01/1861 Vraag van BG Antwerpen en antwoord ivm het aantal 
zieken in de Bijloke en Sint jan tussen 1 jan en 31/12 
1860 evenals het aantal overlijdens. (met lijst)

408 31/12/1860 Briefconcepten dd 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 
1865, 1866 aan administrateur-inspecteur de 
l'université de Gand ivm kosten voor de "leçon clinique" 
in de Bijloke.
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409 29/11/1862 Uittreksel uit gemeenteraadsbesluit over de financïen 
nodig voor de bouw van de Bijloke en de besparings-
maatregelen die de Bijloke met nemen.

410 14/03/1862 Briefwisseling met Burggraeve over de wijzigingen 
aan het grote verbouwingsplan (met grondplan van de 
nieuwe Bijloke)

411 22/06/1863 Briefwisseling met Weldadigheid Luik; (22/06/1863) 
heeft Gent een afzonderlijk ziekenhuis voor prostituees 
en geslachtszieken ((Gent heeft 2 afzonderlijke zalen 
per geslacht en een chirurg die ook huidziekten behan-
delt) ; (22/06/1863) wanneer kunnen de universiteits-
professoren in de Bijloke terecht (iedere dag van 1à tot 
11) ; (1/03/1865) verzoek om een gedrukt exemplaar 
van het formulier voor apotheekvoorschriften (in Gent 
niet gedrukt en thans in herziening)

412 24/10/1865 BG Aalst vraagt een exemplaar van het reglement dat 
de bevoegdheden van de geneesheren en chirurgen 
bepaalt.

413 28/10/1865 Briefwisseling met de stad Gent over het pv van open-
bare toewijzing van de bouwwerken van het centrale 
Bijlokegebouw. 

414 15/11/1865

06/09/1865

Brief aan Pauli, arch. met een vraag over de hoogte 
van de verbouwingskosten. (200.000 fr) 
Brief van De Laveleye (Moniteur des Intérêts Matériels 
(Brussel) om de openbare aanbesteding te publiceren 
in hun blad.

415 25/07/1863 Melding aan de stad Gent dat de commissie van Monu-
menten en Stadsgezichten het Bijloke ziekenhuis komt 
bezoeken.

416 26/09/1809 Melding van het overlijden van Sabine Bruggheman, 
overste van de Bijloke, ten gevolge van "eenen pijnelij-
ken antrax". 

417 11/11/1803 Brief van President van het collegie van curatoren over 
het toezenden van een mandaat tbv 1540 .

418 04/07/1816 Briefwisseling over het vorderen van de kosten besteed 
aan de verzorging van de huzaren van Luneburg en 
Bremen. Tussen 11/08 en 31/10/1814 en de Hannoveri-
aanse infanterie van Berger tussen 2 tot 30/09/1814. 

419 07/04/1818 Gemeenteraadsbesluit met betrekking tot het brood dat 
geleverd wordt door bakkers die leveren aan BG 

420 22/07/1818 Briefwisseling over het gebruik van een lokaal in de 
Bijloke ten behoeve van lessen leçons cliniques de 
médecine et chirurgie. (op ACHTERKANT stukje met 
10 items over wat betaalt is voor "eyeren" (18e eeuws 
schrift)

421 15/07/1818 Stadsbestuur stuurt brief van Gouverneur aan BG over 
de oprichting van een kraamkliniek en over de inrichting 
van kraamcursus (leçons d'accouchement) na de op-
heffing van de Ecole pour Médecine. Het stadsbestuur 
wil de hoogte van de kosten van een kraamkliniek bij 
benadering vernemen. 
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422 14/05/1819 BG vraagt 2 extra zusters-helpers voor het Oudevrou-
wengesticht wegens de stijging van het aantal bewo-
ners. Op 18/05 geeft de stad daartoe toestemming. (Op 
ACHTERKANT Oosteecloo & Sleydinge verhuur van 
grond aan Bernard Buyze 

423 09/11/1827 Brief aan de provinciale commissie van geneeskundig 
onderzoek en toevoorzigt te Gend over de verhoging 
van het aantal zieke-dienders, t.w. Broeders van Liefde. 
Negatief antwoord op de vraag om een attest af te leve-
ren omdat ze ambtshalve door de gouverneur zullen 
worden geraadpleegd. 

424 31/12/1826 Twee brieven van BG met verzoek tot betalen van 
kosten te behoeve van de clinike/clinisch onderwijs der 
hooge school. 

425 18/05/1826 Marie Hacquaert overste Bijloke schrijft aan BG dat 
er een aantal zusters 'impotent' of te oud zijn voor de 
dienst. In totaal mogen er maar 35 op de dienstrol 
staan (inclusief novicen) (opsomming namen en ge-
brek). Verzoek tot toelating van nieuwe zuster.

426 31/12/1824 BG vraagt aan het Collegie van Curatoren der hooge 
School te Gent om voldoening van het tegoed over uit-
schotten voor het clinische onderwijs gedurende 1823 
en een verschot voor 1824. Idem Declaratie ter zake. 
Idem declaratie dd 31/12/1823 (op achterkant deel 
van document uit 1772 over grond). Twee brieven ivm 
declaratie dd 1827. Declaratie idem dd 31/12/1828 (Op 
achterkant gedeelte over de inschrijving van kinderen 
door de Meester Silversmet 10/4/1770) . Brief aan de 
secretaris van Hooge school dd 5/01/1824) (Op ACH-
TERKANT document dd 1/07/1624 …Jan Jacobs als 
dactie hebben van Guille van hiessche totter somme 
van derthien ponden .. gheprocedeert van merchezye 
bevel te doen …) 

427 25/11/1824 BG dringt aan bij het Kollegie van Curatoren der 
hooge school te Gend tot betaling van drie honderd 
gulden wegens gedane verschotten. (Op ACHTER-
KANT afrekening van Debaclijnghe van Specerijen 
Corenten Pruymen Rijs Sirope Lijfcoecke suycker eten 
, meelsuijcker, bruijn suijcker, caneel, folie naghels, 
brootsuijcker oraingen sitroenen en castaingen, potten 
cappere, mandelen, fijghen, rosijnen, pruijmen, se-
feraen, noten muscaeten, canarie suijcker, criecken en 
erbesien s.d.)

428 17/04/1824 De gedeputeerden staten van O-Vlaanderen sturen een 
model rekening in het kader van Roomsch-Katholyken 
Eere-Dienst. BG antwoord dat zij daar niet onder val-
len. Op 4/10/ rescribeert de Gedeputeerde Staten dat 
de Bijloke wel degelijk onder de bepaling van de circu-
laire van 17 april vallen. 
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429 1826 Document met 4 punten over de broeders in de gods-
huizen. 1° Ze genieten slechts kost en inwoon met 
voorzicht als ze "oud krank en afgevrogt zijn" hun oude 
dagen aldaar door te brengen. 2° broeders mogen naar 
ander gesticht doorgestuurd worden. 4° noodzaak tot 
erkenning van de school der doofstomme jongens on-
der de zorg van kannunik Triest. Lijstje met 6 broeders 
naam, datum in en uit. 

430 07/07/1823 Brief van Weldadigheid Luik over de klinische lessen 
aldaar en het ontbreken van een specifieke vergoeding 
daarvoor. [Als BG Gent nog inlichtingen vraagt moeten 
ze de brief frankeren. Brief van BG Stad Leuven (Pro-
vincie Zuid-Brabant)  die afschriften van de schikkingen 
en reglementen stuurt ivm clinieke lessen, 'baarzaal' 
(accouchement) en huishoudelijk reglement. (5 docu-
menten uit Leuven met oa Liste des médicaments .. 
pour le traitement des pauvres dd 26/3/1821)

431 1823 Depensen voor de clinique zalen geduerende den 1 
trimester van het jaer 1823 voor medecijnen vuer ligt en 
lijnwaet. Voorts 10 documenten van 1818-1822 over de 
kosten dit onderwijs.

432 22/06/1828 Le Catholique des Pays-Bas nr ) 149, dd 22 juni 1828 
; bericht dat de gratis school in de Bijloke geleid door 
de Broeders van Liefde stopgezet is. De school wordt 
vervangen door 3 andere naar de werkwijze van de 
maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. De leraars ont-
vangen daar een fatsoenlijk salaris. 

433 11/02/1828 Hacquaert overste Bijloke schrijft aan de secretaris 
van BG over het aantal zusters (Zwarte Zusters) die 
de geneesheren Van Lokeren en Bouchel nodig zullen 
hebben. 

434 10/08/1827 Brief van Hacquaert overste Bijloke over de opbauwin-
ge van de doodplaetse in het hospitael om te vermijden 
dat er geene ziekten uytkomen door den stank.Brief dd 
27/08 van de Hooge School om te beraadslagen over 
enkele veranderingen.

435 28/11/1827 Briefwisseling over het dwangbevel aan de broeders 
van liefde JB De Cooman, Ed. De Clerck en P.F. de 
Jonghe om het ouderlingengodshuis te verlaten.

436 25/08/1827 BG schrijft aan de Gouverneur dat ze vernomen heb-
ben dat twee ziekenbroeders door de politie uit het 
oudemansgesticht zullen worden gezet. Volgt argumen-
tatie waarom ze moeten blijven en het aantal broeders 
onvoldoende is.

437 25/02/1822 Briefwisseling over het aantal ziekenbroeders in de 
godshuizen. Met 3 briefjes met vermelding van aantal 
per godshuis.

438 09/06/1829 Brief aan de Bast adjunct secretarie inspecteur der 
hooge school te Gent over de verbouwingen aan de 
dissectiezaal.
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439 31/12/1829 Declaratie ter fine van het bekomen van betaling van 
300 gulden voor het klinisch onderwijs in de hooge 
school gedurende 1829.(Op Achterkant collocatie van 
Henricus Verstricht in Sint Jan in d' Olie. 7/4/1763 gete-
kend door P. Van Alstein)

440 31/12/1828 Brief ter fine van te bekomen betaling eener som van 
drie honderd guldens ten behoeve van het clinisch 
onderwijs der hooge school gedurende 1828 (Op ACH-
TERKANT dd 9/10/1794 oproep aan de Borgers om 
geen gevolg te geven aende  belastinge ende somma-
tie ivm de betaling van vier milloenen opgelegd door de 
fransche republique ten laste van de stad ende lande 
van Aelst mbt de goederen competerende het godshuis 
van St Jans geseyt den dullen in Gend )

441 31/12/1830 Brief ter fine van te bekomen betaling eener som van 
twee honderd vijfentwintig guldens Nederlands ten 
behoeve van het clinisch onderwijs der hooge school 
gedurende 1830; Idem 20/12/1831 voor de som van 
300 fl met op achterkant overzicht van 1824-1826 van 
broodverbruik en kosten in zes godshuizen te Gent. 
Idem 31/12/1832 300 fl. Idem 31/12/1833 en 2/01/1833 
met op Achterkant verzoek van Livinus de Trooster 
crediteur van Pieter de Trooster ivm rente van 100 £

442 20/12/1831 Brief van legerafdeling die meldt dat van bepaalde 
overleden soldaten de wapens, kledij en uitrusting nog 
niet zijn terugbezorgd. Drie stukken over Catternan 
Pierre, 6e régiment d'infanterie, 1e bataillon, Grena-
dierscorps overleden op 29/02/1832 

443 31/12/1833 Declaratie tot het bekomen van 634,92 fr. Als subsidie 
voor de clinische school over het jaar 1833, en idem 
voor 1834, en idem 1835

444 01/06/1835 L. Van Peteghem, overste van de Bijloke verontschul-
digt zich voor de late toezending van de lijst van alle 
de persoonen die tot den dienst van het hospitael 
aengenomen zijn. Elf stukken (Op ACHTERKANT van 
een brief 5/02/1749 Poortakker). Andere brief gaat over 
wegzenden van zuster Joanne Vanderhaegen (zuster 
Constance) na 23 j. dienst. A2 lijst met 40 zusters van 
de Bijloke ,leeftijd, begindatum jaarwedde, opmerkin-
gen. 

445 14/01/1836 De Block schrijft drie bladzijden over de organisatie van 
de pharmacie. 

446 31/12/1836 Verzoek tot betaling van de vergoeding van 634,92 fr 
voor het clinisch onderwijs. (Op ACHTERKANT afreke-
ning jaer crois vanaf 1660 tot 1669 linkerkant ontbreekt 
"ontfaen van Adriaen Nerrynck )
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447 29/11/1837 Antwoord aan de stadsmagistraat dat BG geen ruimte 
heeft voor het onderbrengen van een cursus oogheel-
kunde. BG stelt voor om het militair hospitaal daarvoor 
aan te spreken omdat oogziekten vooral bij militairen 
voorkomen. (Twee stukken (Op ACHTERKANT afre-
kening dagure van anthone Marist en Gillis Bonjours, 
Judocus de Groote, )

448 30/12/1837 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
clinisch onderwijs. Twee stukken. (Op ACHTERKANT 
dd 24/5/1702 ten vervolghe van Jan vande waele … te 
panden de somme … tekent Danneels)

449 09/06/1838 Bg schrijft aan de overste van de Bijloke over het max 
aantal oogziekten die daar verzorgd kunnen worden. 
Soortgelijke brief aan dr Kluyskens dd 19/05/1838) en 
Brief met antwoord van Kluyskens aan BG 

450 31/12/1838 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
clinisch onderwijs. Twee stukken. Idem 1839 twee stuk-
ken. Idem 1840 twee stukken 

451 18/05/1841 Bundel met 11 blz genaaid. Bundel drie bladen ge-
kleefd. Allerlei bedenkingen bij het verloop van de 
zieken in de Bijloke, doodsoorzaken, de invloed van 
de koude winter van 1841, van het kleine kanaaltje of 
afvoergeul, opmerking over de "expériences thermo-
métriques" van B.. Document résumé général du décès 
1841 mannen en vrouwen met naam en doodsoorzaak.

452 17/11/1841 BG aan L. Van Peteghem overste Bijloke, ivm staten 
van inkomen, uitgang en overlijden van behoeftigen in 
de Bijloke

453 12/11/1841 F. Goethals schrijft aan BG over het maken van een 
staat van inlichtingen over de zieken.

454 11/11/1841 F. Luteur schrijft aan BG over positieve houding ten 
aanzien van het laanleveren van een maandelijkse 
staat over de ziekten 

455 09/11/1841 F. Verbeek, adj chirurg van de Bijloke, geeft een nega-
tief advies op het verzoek tot aanleveren van inlichtin-
gen over de zieken. 

456 08/11/1841 Van Coetsem en Van Lokeren geven hun negatief 
advies op het verzoek van de société de médecine tot 
aanleveren van inlichtingen over de zieken. Twee stuk-
ken waarvan één bundel van 6 pp

457 04/11/1841 Kluyskens aan BG met een negatief advies op het ver-
zoek van de société de médecine tot aanleveren van 
inlichtingen over de zieken.

458 31/12/1841 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
klinisch onderwijs. Twee stukken.

459 04/11/1841 Van Meldert geeft aan BG een negatief advies op het 
verzoek tot aanleveren van inlichtingen over de zieken.

460 27/10/1841 D. Block geeft aan BG een positief advies op het ver-
zoek tot aanleveren van inlichtingen over de zieken.
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461 22/10/1841 De Société de Médecine de Gand vraagt aan BG om 
maandelijks informatie te ontvangen over de zieken 
om ziekteoorzaken op te sporen met als bedoeling een 
topographie médicale des Flandres. Met klad van het 
antwoord van BG dat het grote aantal negatieve advie-
zen onderstreept. 

462 21/01/1842 Gemeenteadministratie Gent stuurt een ex. Van de 
tabel waarin info over zwakzinnigen moet worden 
vermeld uitgaande van de commission centrale de 
statistique van het ministerie van BinZ. Zes bundels of 
stukken

463 07/04/1842 Brief van de Gemeenteadminsitratie over medische 
statistieken.

464 15/02/1842 Van Roosbroeck, prof. Oogheelkunde, beklaagt zich bij 
BG over het gebrek aan bedden in zijn afdeling waar nu 
ook geslachtszieken zijn in ondergebracht. 5 stukken

465 31/12/1842 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
klinisch onderwijs. Twee stukken.

466 09/11/1843 Van Coetsem, médecin chef Biloque, vraagt aan BG 
een vervanger die hem opvolgt als médecin adjoint 
en daarnaast toegang tot de registers van zieken ten 
behoeve van statistieken.. Drie stukken

467 31/12/1844 Van Coetsem schrijft rapport over de inrichting van de 
Bijloke mbt de behandeling van zieken (maladies dites 
internes et externes)

468 22/07/1849 Ad. Burggrave, hoofdchirurg, schrijft aan BG over de 
noodzaak van een nieuwe operatiekamer evenals van 
een amphitheater. (4 stukken).

469 30/12/1843 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
klinisch onderwijs. Twee stukken.

470 20/03/1844 BG Antwerpen schrijft dat ze statistieken aan het 
ministerie hebben bezorgd die ze doorgespeeld heeft 
aan prof. dr Van Roosbroek, die vastgesteld heeft dat 
er patïenten in voor komen die het zicht zouden kunnen 
terugvinden. Er zou overleg moeten komen. Voorts 
blijkt dr van coetsem patïenten door te sturen naar een 
oogspecialist in Beervelde.

471 07/11/1844 De gemeenteadmin meldt aan BG dat dr Van Roos-
broeck alle oogheelkundige ziekenhuizen of afdelin-
gen zal bezoeken op verzoek van het ministerie van 
Justitie.

10 stukken

472 31/12/1844 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
klinisch onderwijs. 

2 stukken

473 14/04/1845 Briefwisseling over de medische statistiek voor 1844 en 
1945.

12 stukken

474 10/06/1845 Briefwisseling over een rapport met statistisch mate-
riaal over de ziekten, gemiddeld aantal zieken, aantal 
bedden en toelatingsvoorwaarden tot de Bijloke mbt to 
het jaar 1844.

9 stukken
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475 04/02/1845 Twee breven ivm de opname van blinden voor behan-
deling door Dr Van Roosbroeck.

476 31/12/1845 Verzoek tot betaling van 634,92 fr als subsidie voor het 
clinisch onderwijs. Twee stukken. Idem 1847 , idem 
1848 , idem 1849 , idem 1850 , idem 1851 , idem 1852 
, idem 1853 , idem 1854 , idem 1855 , idem 1856 , 
idem 1857 , idem 1858 , idem 1859

477 03/06/1845 Briefwisseling over het opmaken van statisch materiaal 
over de Bijloke.

12 stukken

478 30/01/1846 Dr A. Van Coetsem zendt de statistieken mbt oogziek-
ten in de Bijloke (de statistieken zelf ontbreken).

3 stukken

479 30/01/1846 Briefwisseling over het toezenden van statistieken over 
het jaar 1845.

8 stukken

480 18/01/1847 Briefwisseling over de medische statistiek voor 1846. 8 stukken
481 21/01/1848 Briefwisseling over toezenden van statistieken over 

laatste trimester 1847  (statistieken ontbreken zoals in 
alle vorige nummers)

5 stukken

482 12/10/1848 Briefwisseling over wie van de internen de statistieken 
moet opstellen.

3 stukken

483 05/02/1849  Briefwisseling over toezenden van statistieken over 
laatste trimester 1848  (statistieken ontbreken zoals in 
alle vorige nummers)

5 stukken

484 09/08/1849 Briefwisseling over de cursus die dr Guislain zal geven 
over zwakzinnigheid. Brief van kannunik De Decker 
die het bedenkelijk vindt dat jonge mensen (studen-
ten) in de buurt van zwakzinnige vrouwen komen (… 
la présence de ces jeunes gens au milieu de femmes, 
souvent prises d'amour … je désire que cette leçon ne 
se donne pas dans les quartiers des femmes …)

485 15/09/1849 De universiteit vraagt de ziekenzalen van de Bijloke ter 
beschikking te stellen voor de 'Jury combiné de Méde-
cine' op dinsdag 18/09/1849

486 29/01/1849 Briefwisseling over toezenden van statistieken. 6 stukken
487 27/06/1849 Briefwisseling over het verzoek van het mIn v. Justi-

tie tot toezending van een gedetailleerd rapport over 
besmettelijke oogziekten; Dr Van Roosbroeck schrijft 
dat hij dergelijke gevallen heeft weten te genezen en 
besmettelijke oogziekten niet meer voorkomen in de 
instellingen van BG en Weldadigheid. 

488 16/02/1850 Briefwisseling over toezenden van statistieken over 
laatste trimester 1849  (statistieken ontbreken zoals in 
alle vorige nummers)

5 stukken

489 18/03/1851 Briefwisseling rond de zitting van de 'Jury combiné de 
Médecine' (univ Gent en Brussel) vanaf 14/04 

490 29/07/1851 Brieven over het praktijkexamen dat de universiteit 
vanaf 4 oogst zal afnemen in de ziekenzalen van de 
Bijloke. (Verzoek van universiteit, Instructie aan de 
overste van Bijloke, dankbrief )
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491 25/08/1851 Factuur van P.B. Vander Meersch, smet en slotmaeker, 
en van L. Anssens, ijzergieter. Opsomming van gele-
verde en "gewrochte" stukken. 

492 12/02/1851 Briefwisseling over toezenden van statistieken over 
laatste trimester 1850 (statistieken ontbreken zoals in 
alle vorige nummers)

5 stukken

493 28/02/1852 Dankbrief van BG aan kannunik F.B. Vandewaele voor 
het laten herstellen van de toren van de abdij op zijn 
kosten. 

494 11/06/1853 De gouverneur schrijft aan BG dat er in Brussel, Na-
men en Bergen een oogkliniek bestaat. Hij vraagt de 
hulp van BG om een dergelijke instelling op te richten 
in huis 'nr 657 du plan de la ville de Gand'. Instelling 
bestemd voor de behoeftigen uit de gehele provincie.

495 21/02/1856 Briefwisseling over toezenden van statistieken die nog 
meer gedetailleerd moeten zijn. 

10 stukken

496 24/09/1856 Briefwisseling over het ter beschikkingstellen van 
lokalen voor de "leçon clinique' sinds 1818, waarvan 
pas vanaf 1823 een vergoeding effectief is betaald. 
Origineel uittreksel dd 13/07/1818 met besluit van Prov. 
O-VL . Brief dd18/08/1821 met verzoek aan de gouver-
neur om vergoed te worden voor het onderhoud van 
de patiënten van de universiteit. Brief van 1/08/1823 
waarin toekenning van een vergoeding voor het klini-
sche onderwijs der hoge school wordt toegekend. 

497 10/07/1856 Briefwisseling over toezenden van statistieken. Dr Van 
Coetsem beschrijft zijn manier van werken. Ontwerpen 
van formuliermodellen. 

6 stukken

498 17/01/1856 BG van Hoei vraagt inlichtingen over de formaliteiten 
die vereist zijn om religieuzen de apotheek te laten 
runnen.

2 stukken

499 23/01/1857 Brieven uitgaande van Weldadigheid te Luik over de 
vergoeding voor de oprichting van klinieken in instel-
lingen van BG en voor klinisch onderwijs. De minister 
weigert die aan Luik toe te kennen. 

5 stukken

500 09/12/1859 Briefwisseling over de installatie van Désiré J. Lau-
tem, directeur, en Louis Demey, hoofdapotheker, in de 
Bijloke.

4 stukken

501 26/07/1859 BG Bergen wenst de reglementen van BG Gent te con-
sulteren om die van Bergen aan te passen.

2 stukken

502 12/03/1859 BG Luik wenst te vernemen of in het moederhuis de 
univ. Prof belast met de verloskunde daar een vergoe-
ding voor krijgt (krijgt geen) (Twee stukken)

2 stukken

503 05/02/1859 Weldadigheid Luik wenst kennis te nemen van het 
huishoudelijk reglement van de Bijloke en een model 
van de formulieren. (Bijgevoegd een model 'journal de 
clinique) (Drie stukken)

3 stukken
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504 22/09/1860 Toestemming door de stad Gent aan BG om 5600 fr uit 
de 'fonds libres' te besteden voor het vergoeden van 
de 29 ziekenzusters, 3 apotheekzusters  in het laatste 
kwartaal van 1860.

505 24/10/1860 Briefwisseling over een som van 6000 fr die Thienpont 
overste bij haar vertrek wil overdragen.

7 stukken

506 1859 Overzicht van het verloop van 1845 tot 1859 in de 
Bijloke

507-726  Bevat dossiers briefwisseling, de bundels liggen niet alle op data. Zoals in de 
vorige dossiers ontbreken meestal de stukken waarvan sprake in de brieven.
507 31/01/1866 BG vraagt aan Weldadigheid Luik (Bienfaisance Publi-

que) over de situatie van de lesgevende professoren 
(klad BG, origineel antwoord Luik) (gekleefd)

2 stukken

508 16/05/1866 Dick Marie, echtg Van Kerckvoorde, fransman, dochter 
van Louis en De Buck, ligt met een hersenaandoening 
in de Bijloke. Wegens haar ongeneeslijke toestand 
dient ze ondergebracht in een godshuis. (gekleefd) 

3 stukken

509 28/12/1866 Het stadsbestuur stuurt aan BG exemplaren van de 
circulaire van het Min BinZ dd 19/9/1866 mbt de statis-
tieken doodsoorzaken. (gekleefd)

3 stukken

510 31/12/1866 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1866 (sommige 
gekleefd)

5 stukken

511 19/01/1867 BG vraagt bij de godshuisbestuurders de statistieken 
op mbt het 4 kwartaal van 1866

512 05/02/1867 Briefwisseling over het verzoek van de provinciegou-
verneur mbt naam ziekenhuizen, gemiddeld aantal 
patiënten medische staff, verloning  (drie stukken, twee 
gekleefd). Met betrokken overzicht voor Bijloke en St 
Jansziekenhuis. 

513 09/02/1867 Antwoord op de vraag van het Stadsbestuur of het 
medisch personeel benoemd wordt voor bepaalde of 
onbepaalde duur. (in casu onbepaald) (gekleefd) 

2 stukken

514 16/04/1867 BG stuurt aan de godshuisbestuurders de statistieken 
van de diensthoofden over het eerste kwartaal.

1 stuk

515 16/04/1867 Briefwisseling over een aanbesteding voor schrijnwerk 
in de Bijloke (o.a. gedrukt aanbestedingsformulier)

7 stukken

516 04/07/1867 Pauli, ing arch, vraagt aan BG of de aannemer van het 
schrijnwerk die onvoldoende arbeidskrachten vindt, 
twee of drie schrijnwerkers van de Bijloke mag gebrui-
ken. (negatief antwoord van BG, gekleefd)

2 stukken

517 22/07/1867 BG zoekt een onderkomen in een godshuis voor de on-
geneeslijke zieke Maes Joseph, Schelderode, dagloner, 
60j, verlamd (hémiplegie). 

3 stukken

518 16/08/1867 BG vraagt bij de godshuisbestuurders de statistieken 
op mbt het 2e kwartaal van 1867 
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519 23/08/1867 BG zoekt een onderkomen in een godshuis voor Van 
Overschelde Reine ongeneeslijk ziek wegens heup-
breuk  (impotente par suite d’une fracture de la hanche) 
(gekleefd)

2 stukken

520 24/08/1867 BG vraagt aan de politiecommissaris om toezicht 
en bewaking naar aanleiding van de werken aan de 
Bijloke. De afsluiting naar het blindengesticht is weg-
genomen.

1 stuk

521 09/09/1867 Briefwisseling tussen BG en Stadsbestuur over de 
aanbesteding van traliewerk in smeedijzer en gietijzer 
voor de Bijloke.

2 stukken

522 30/09/1867 Briefwisseling tussen BG en de aannemer Boterdaele, 
belast met de verbouwing van vier zalen in de Bijloke, 
over de oplevering en betalingen (sommige gekleefd)

10 stukken

523 18/10/1867 Briefwisseling tussen BG en Pauli over de vertraging 
opgelopen door aannemer Leonard wegens de staking 
van de timmerlui. Met document voorlopige oplevering 
getekend Pauli 6/06/1867)

6 stukken

524 27/11/1867 BG vraagt aan Pauli een benaderende kostprijs van de 
werken in 1868 (gekleefd)

2 stukken

525 06/12/1867 Pauli stuurt aan BG een rekeningoverzicht voor de 
werken uitgevoerd door Boterdaele.

1 stuk

526 26/12/1868 Briefwisseling tussen universiteit en BG over prof. 
Soupart, het aantal benodigde bedden in de vier zalen 
voor het klinisch onderwijs en over de gevolgen van zijn 
vertrek als chirurg in de Bijloke.

8 stukken

527 28/12/1867 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1867 (twee 
gekleefd)

4 stukken

528 25/01/1868 BG aan directeur Bijloke over de maatregel mbt tot 
opgegraven menselijke resten achter de kapel van de 
Bijloke.

1 stuk

529 02/03/1868 Briefwisseling tussen Leonard, aannemer, en BG over 
de grondwerken (terrassements) in de kleders van de 
Bijloke.

2 stukken

530 30/05/1868 Briefwisseling tussen Pauli en aannemer Melchior 
Leonard (Coupure 90) over de tekortkomingen bij de 
werkzaamheden in de Bijloke. Klad brief van BG aan 
Leonard.

2 stukken

531 23/10/1868 Toezending door het Stadsbestuur van de goedkeuring 
van de derde fase van de verbouwing van de Bijloke.

2 stukken

532 29/10/1868 BG vraagt aan de directeuren van de godshuizen of zij 
aan prof. Soupart toelating hebben gegeven om ge-
wonde mannen voor klinisch onderwijs te gebruiken in 
zaal nr 6 van de Bijloke (voormalige geslachtsziekten) 
(twee gekleefd)

3 stukken
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533 19/12/1868 BG vraagt aan Pauli, architect, een rapport over het in-
storten van de grote schouw in aanbouw in de Bijloke in 
de nacht van 6 op 7 december 1868 (storm) (onderaan 
toegevoegd : Op 10 jan 1967 is er brand in een van de 
lokalen Pauli en Leonard worden daarover ondervraagd 
op de zitting van 15/01/1869.

1 stuk

534 28/12/1868 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1868.

4 stukken

535 13/02/1868 Leonard vraagt definitieve oplevering zodat hij betaald 
kan worden (gekleefd)

2 stukken

536 05/04/1868 De Dorlodot frères, 52 quai des Charbonnages, Brus-
sel, vraagt aan BG het adres van Leonard voor levering 
van ijzerwaren (gekleefd)

2 stukken

537 06/04/1868 BG vraagt aan Pauli, architect, en prof. Dumoulin om 
te overleggen over de keuze van de apparatuur die 
opgesteld moet worden in het laboratorium artsenijbe-
reidkunde van de nieuwe Bijloke.

2 stukken

538 08/04/1869 Pauli meldt aan BG dat de offerte van Van Mellaert mbt 
de afbraak in het beluik van de nieuwe Bijloke voordelig 
is.

7 stukken

539 15/04/1869 Briefwisseling tussen Pauli, BG en Leonard over de 
bouw van een loods voor de tuinmannen. 

540 21/05/1869 BG Ieper zal twee oogzieken sturen naar de Bijloke 
voor behandeling.(sommige gekleefd)

6 stukken

541 04/06/1869 Pauli krijgt van BG toestemming om met de stad te 
onderhandelen over het plaveien van de binnenkoer in 
het centrale gedeelte van de nieuwe Bijloke.

1 stuk

542 08/01/1869 Leonard beveelt zich aan voor de bouw van de volgen-
de zalen of paviljoenen van de Bijloke. BG antwoordt 
dat zij daarover geen afspraken kan maken. 

2 stukken

543 09/06/1869 Pauli beklaagt zich bij BG dat Goeminne aannemer 
van schrijnwerk dat hij eiken planken van ongeschikte 
kwaliteit en afmetingen gebruikt voor de vloer van de 
operatiekamer.

3 stukken

544 16/06/1869 Pauli meldt aan BG dat hij bij de voorlopige oplevering 
heeft vastgesteld dat het werk verre van af is.

2 stukken

545 16/06/1869 Briefwisseling over de definitieve toewijs van de aan-
neming van de vierde fase (toegekend aan Leonard 
Melchior vader en Désiré zoon).

3 stukken

546 28/07/1868 De Moniteur des Intérêts matériels (Brussel) vraagt aan 
wie de derde fase van de bouw van de nieuwe Bijloke 
is toegewezen.

2 stukken

547 17/06/1869 Pauli stuurt een pv van voorlopige oplevering (2e fase) 1 stuk
548 09/07/1869 Pauli krijgt van BG toestemming om het onderbroken 

verfwerk (2e fase) op kosten van Leonard te laten 
voortzetten. 

549 12/08/1869 Pauli stuurt de certificaten van de voorlopige oplevering 
van de 3 en 4 fase (geen certificaten)

1 stuk

550 12/08/1869 Briefwisseling over de algemene medische statistieken 25 stukken
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551 19/01/1866 Bedrijfsongevallen overzicht 1865 (58 gevallen) met 
vermelding naam betrokkene en fabriek. Verzorgd 
in Bijloke en opgemaakt op verzoek van bestuurder 
Dubois. 

552 16/08/1869 Elektrische belinstallatie voor het nieuw Bijlokezie-
kenhuis. Offerte van Ch. Van Lancker (horloger de la 
ville) (Brief van Ch. Bouckaert horloger mécanicien des 
Chemins de fer belges) 

6 stukken

553 17/08/1869 BG meldt aan directeur Bijloke dat het publiek de 
nieuwe gebouwen kan komen bezoeken op 22, 23, 24 
en 25 augustus 1869 van 11 tot 18 uur. 

554 11/12/1869 BG vraagt aan Pauli op welk bedrag hij de uitgaven in 
1870 begroot. 

555 30/12/1869 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1869, 1870, 
1871, 1872.

8 stukken

556 31/12/1869 Stadsbestuur stuurt aan BG de door de bestendige 
deputatie goedgekeurde openbare toewijzing van het 
5e deel van de vergrotingswerken van de Bijloke. (met 
kladbrief van BG aan stadsbestuur voor overlegging 
aan Best. Deputatie) .

2 stukken

557 03/02/1869 Briefwisseling en overzichten mbt het meubilair en 
kledij (costumes & nécessaires) voor de jaren 1869 tot 
1872.

16 stukken

558 07/02/1870 Pauli meldt aan BG dat Chs Van Crombrugghe de Keu-
kelaere 2344,22 fr vraagt voor de chassis vitrés en de 
chassis sans du plomb.

1 stuk

559 17/02/1870 BG Antwerpen vraagt aan BG Gent de hoogte van de 
salarissen van artsen, chirurgen en apothekers ver-
bonden aan de Gentse godshuizen. Met klad van deze 
bedragen.

2 stukken

560 19/02/1870 Pauli stuurt aan BG twee certificaten van voorlopige 
oplevering.

1 stuk

561 22/03/1870 Pauli stuurt aan BG de bedragen voor 1° de levering 
en plaatsing van de toestellen en toebehoren voor de 
belinstallatie door Van Lancker, 2° levering en plaatsing 
van wastafels en toebehoren door Cardon. 

1 stuk

562 16/07/1870 De Bijloke stuurt aan BG de statistieken voor het 2e 
kwartaal van 1870.

1 stuk

563 02/09/870 Leonard begrijpt niet waarom BG blijft bij het opleg-
gen van een boete wegens vertraging. Er is overmacht 
wegens ontbreken van te weinig werkvolk. Brieven van 
onderaannemers met klacht dat ze niet kunnen starten 
met hun opdracht.

9 stukken

564 25/10/1870 B. Goeminne legt uit waarom de plankenvloer gekrom-
pen is, maar is bereid het werk over te doen tegen 
betaling.

1 stuk

565 14/12/1870 Leonard legt uit waarom er vertraging in de werken was 
opgetreden.

1 stuk
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566 31/12/1870 Vraag van BG Luik over de invulling van de verplichting 
(art 8, wet 15/7/1849) om ter beschikking te staan van 
het medisch onderwijs (universiteit).

2 stukken

567 08/01/1871 Pauli stuurt een overzicht van de uitgaven voor de wer-
ken in de Bijloke in 1871.

3 stukken

568 10/01/1871 Leonard herinnert aan zijn vraag van 14/10/1870 om 
een voorschot te ontvangen.

2 stukken

569 27/02/1871 Vandenkerckhove D., smid, Hoogstraat 68,  schrijft aan 
BG dat hij volgens de stadsweegschaal 11.006 kilo in 
1363 staven, dus à 8,7 kg stuk, heeft geleverd en dat 
BG hem maar à 8 kg stuk wil betalen. 

570 08/05/1871 Pauli stuurt aan BG het kostenoverzicht voor de grond-
werken door Van Mellaert.

1 stuk

571 01/06/1871 Pauli meldt aan BG dat Leonard niet conforme eiken 
planken geleverd heeft voor de vier paviljoenen van de 
Bijloke.

3 stukken

572 27/06/1871 Overeenkomst tussen BG en Louis Gille, maitre mar-
brier et sculpteur, en Alphonse Minne, maître serrurier, 
mbt werken aan de vier paviljoenen van de Bijloke.

1 stuk

573 28/08/1871 Het gemeentebestuur maakt opmerkingen mbt het be-
sluit van 16 aug. waarbij het aantal artsen en chirurgen 
van 20 naar 14 en zelfs tot 12 zou verminderd worden 
evenals over de beperkingen van de mandaten tot 5 
jaar.

1 stuk

574 16/10/1869 Overzicht van het aantal personeelsleden, behandelin-
gen, gemiddelde bevolking in 1868 (1869).

1 stuk

575 16/05/1871 Kladontwerp van BG besluit met betrekking tot de 
vermindering van het medisch corps van 20 naar 14 
personen.

1 stuk

576 1873 Overzicht van het medisch corps in 1873 en 1879, 
naam voornaam, hoedanigheid, godshuis, salaris. 

577 1871 Niet gedateerde brief mbt het aansporen van De Rud-
der, en Poelman, artsen en Pessemier, chirurg, tot 
vrijwillig ontslag (wegens te oud, ziek enz) 

1 stuk

578 22/05/1871 BG schrijft aan stadsbestuur over vermindering van 
aantal artsen van 20 naar 14 in de Bijloke en St Jan. 
[een onbeschreven]

2 stukken

579 22/09/1871 De overste van de Bijloke heeft een verhoging van het 
aantal verplegende zusters gevraagd.

2 stukken

580 02/10/1871 De Bijloke schrijft aan BG over de volgens haar gefun-
deerde vraag van de overste van de Bijloke om een 
verhoging van het aantal verplegende zuster.

2 stukken

581 23/09/1869 B. De Backere, overste, vraagt een verhoging van het 
aantal betaalde verplegende zusters.

2 stukken

582 14/09/1871 B. De Backere, overste, vraagt een verhoging van het 
aantal zusters (+7) voor de kinderafdeling. een +1 voor 
de volwassen zieken.

2 stukken

583 03/10/1871 BG besluit om het aantal verplegende zusters te ver-
hogen van 32 naar 39 (één stuk in machineschrift dd 
1871)

3 stukken
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584 09/03/1871 BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat alle 
zieken zonder onderscheid brood van eerste kwaliteit 
krijgen.

1 stuk

585 14/10/1871 De universiteit meldt aan BG dat prof. Soupart maar 
achte bedden voor zijn onderricht ter beschikking heeft, 
wat hij totaal onvoldoende acht.

3 stukken

586 14/10/1871 De universiteit meldt dat naar aanleiding van het over-
brengen van de zieke kinderen van het St Janshospi-
taal naar de Bijloke de speciale cursus kinderziekten 
is opgeheven. Deze ziekten behoren voortaan tot het 
klinisch onderwijs onder leiding van prof. Fraeys. 

587 02/11/1871 De Bijloke stuurt aan BG de statistieken van het derde 
kwartaal 1871 (geen statistieken)

1 stuk

588 15/11/1871 Het stadsbestuur vraagt aan BG of in de nieuwe Bijloke 
een lokaal kan gereserveerd worden voor de bijeen-
komsten van de Société de médecine. Tot vandaag 
maken ze gebruik van een van de zalen van de Société 
des Melomanes Nederpolder. Vermits die gaat verhui-
zen moet ook de Soc. de médecine verhuizen. Negatief 
antwoord van BG.

2 stukken

589 29/12/1871 BG schrijft aan Pauli, architect, dat raadslid graaf de 
Kerchove met hem gesproken heeft over een droog-
systeem voor linnen en beddegoed. BG vraagt dat hij 
dit droogsysteem laats plaatsen in de zaal naast het 
badkwartier.

1 stuk

590 27/01/1872 Pauli stuurt een aantal gecontroleerde rekeningen voor 
werken (buiten aanneming) in de Bijloke. Het gaat om 
een water- en stoomdistributiesysteem in het mannen- 
en kinderkwartier.

2 stukken

591 14/05/1872 Briefwisseling over de aankoop van wijn voor de afde-
ling “service médicamentaire”. Brief (1871) voor bestel-
ling in Bordeaux (20à26 vaten) en Geisenheim (rijnwijn) 
(Bingerbrück, Rheingau-Taunus-Kreis, in brief kleine 
verwijzing naar de 1870 Pruisen-Frankrijk oorlog).

5 stukken

592 22/05/1872 Stadsbestuur stuurt aan BG de goedgekeurde cahier 
des charges (bestek en algemene voorwaarden) en het 
pv van de openbare aanbesteding terug voor de bouw 
van een waslokaal in de Bijloke.

2 stukken

593 08/05/1872 BG vraagt aan BG Antwerpen en Brussel over het voor-
schrijven van wijn aan zieken. Antwerpen antwoord dat 
er 3,612 liter wijn per zieke wordt verstrekt (2356 l. rood 
en 1262 L. wit voor 528 patiënten) . Brussel antwoordt 
voor haar twee ziekenhuizen St Pierre 10,33 flessen 
per zieke per jaar, St Jean 10,77 flessen per zieke en 
jaar, zowel als pure wijn als limonade.

5 stukken

594 02/06/1872 Briefwisseling tussen Leanard, aannemer, en BG over 
de 4E fase van de werken.

11 stukken
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595 11/07/1872 Briefwisseling over de plaatsing van de ijzeren af-
sluiting rond de Bijloke (Alph. Minne, J. Van Dooren 
Korte Violettestraat 19 [briefhoofd met afbeeldingen], 
Van Gendt smid Steendam 64, F. De Boubers, Kleine 
Doklaan 63 ateliers de construction [briefhoofd])

596 20/08/1872 BG gaat akkoord met het voorstel van Pauli om naast 
de hoofdleiding van de stookinstallatie de ondergrond-
se galerij (die te duur was om op te vullen) te laten pla-
veien om in de zomer stofverspreiding tegen te gaan. 

2 stukken

597 06/10/1872 Briefwisseling tussen BG en Pauli over de installatie 
van een bakkerij in de oude linnenkamer (lingerie) van 
de Bijloke.

4 stukken

598 07/10/1872 De Bijloke aan BG over problemen met de ramen in de 
gang van het kinderziekenhuis en de ziekenzalen. De 
aannemers Verspiegel en Dessniert ruziën over wie 
aansprakelijk is.

2 stukken

599 28/12/1872 BG antwoordt op een aantal vragen van BG Luik over 
benoeming van artsen en chirurgen, medisch corps 
verloning, duur benoeming, gemiddelde bezetting van 
het ziekenhuis, is de prof. Klinisch onderwijs automa-
tisch ook BG-arts, hoeveel gynaecologen (médecin 
acoucjeur), worden met syfilis besmette prostituees 
behandeld in de Bijloke of een speciaal ziekenhuis.

4 stukken

600 07/04/1873 Van Lancker Ange, meester-bakker, vraagt een loons-
verhoging. De 66 fr per maand volstaan niet om zijn 
gezin te onderhouden. wordt verhoogd naar 75 fr.

4 stukken

601 06/05/1873 De stad Gent waarschuwt BG dat er vanaf de Bijloke 
ijzeren buizen richting Bijlokevest via het pleintje op de 
kruising werden geplaatst zonder voorafgaande toe-
stemming. In tweede brief (klad) vraagt BG een rapport 
hierover aan Pauli.

2 stukken

602 08/06/1873 Rekeningoverzicht van wat nog aan aannemer Leonard 
moet worden betaald. 

4 stukken

603 10/09/1873 BG vraagt aan Pauli om toe te zien op een snelle voort-
gang van de werken.

1 stuk

604 26/09/1873 BG Brussel (Administration des Hospices et Secours 
de la ville de Bruxelles) waarschuwt BG Gent dat de 
wijn geleverd door Mostolat in Béziers (Hérault) van 
slechte kwaliteit is; Dat is gebleken uit chemische 
proeven door Jules Morel, geneesheer en hoogleraar 
scheikunde aan de industriële school. Met verslag van 
de analyse dat minderwaardige kwaliteit aantoont. 
Vijf brieven uit 1872 waarin tevredenheid over de wijn 
wordt uitgesproken.

10 stukken

605 29/12/1873 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1873, 1874

606 03/01/1874 Vraag van BG en antwoord van Stadsbestuur ivm een 
buitengewoon krediet voor de aankoop van wijn.

2 stukken
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607 05/02/1874 BG vraagt aan Pauli of de test tot verbetering van de 
stoommachines van de Bijloke voorgesteld door De-
schamphelaere (Gent), zin heeft.

2 stukken

608 12/02/1874 De Bijloke stuurt aan de bestuurders van BG de statis-
tieken over het twee halfjaar. 

1 stuk

609 25/02/1874 De Bijloke vraagt aan BG om de inactieve ijsmachine 
van de Bijloke opnieuw te laten werken omdat de 
geneesheren te allen tijde over ijs moeten kunnen 
beschikken.

2 stukken

610 12/03/1874 Briefwisseling met de stad Diksmuide over het type van 
buizen dat gebruikt wordt voor de warme-luchtverwar-
ming (chauffage à air chaud par calorifères à cylindres 
multiples) in de Bijloke.

5 stukken

611 04/12/1873 Juridisch dossier aannemer Melch. Leonard, advokaten 
De Deyn (Lamstraat) en Waldack (sommige gekleefd, 
genaaid of losbladig)

18 stukken

612 03/06/1874 BG antwoordt op de vraag van de Administration des 
Hospices civils d’Anvers mbt inlichtingen over aantal 
interne leerlingen, kruidenmengers (tisanniers) en 
knechten in de farmaceutische dienst.

613 30/07/1874 Briefwisseling tussen BG en Pauli over de verbouwing 
van het badlokaal voor de schurftigen.

5 stukken

614 01/09/1874 BG vraagt aan Peting directeur van de Bijloke dat 
Melis, bediende, voortaan de levering van bloem en 
tarwemeel telkens controleert en aftekent.

615 05/03/1875 Briefwisseling met BG Luik over het uitwisselen van 
twee flessen wijn die laatst door hen zijn aangekocht 
met vermelding van oogstjaar, leverancier enz. 

5 stukken

616 10/06/1875 Briefwisseling tussen Pauli en BG over de offertes ont-
vangen voor de aanmaak van 10 bidbanken van 3m en 
een eikenhouten biechtstoel. 

617 18/08/1875 Briefwisseling tussen Pauli en BG over de vervanging 
van Kamerbruggen (voussettes) in het vierde paviljoen 
naar aanleiding van het zetten van de muren.

3 stukken

618 05/10/1875 Briefwisseling tussen Pauli en BG over verbouwing in 
de zaal voor Oogziekten en de douchezaal.

7 stukken

619 30/12/1875 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1875

620 06/12/1876 Briefwisseling over het wijn verbruik, in het bijzonder 
dat in het kinderziekenhuis, naar aanleiding van een 
rapport van bestuurslid Turcq die een grote stijging 
vaststelde; Antwoorden van dokters ivm het voorschrijf-
gedrag en verdedigingsbrieven van directeuren.

10 stukken

621 03/06/1876 Kredieten toegekend voor diverse werkzaamheden aan 
de Bijloke in 1974-75.

3 stukken

622 09/01/1877 Klacht (zonder gevolg) door Peting, directeur Bijloke, 
tegen hoofdbakker Van Lancker.

1 stuk

623 16/03/1876 Brief van BG Luik over een besluit over de professeurs 
de clinique.

2 stukken
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624 22/03/1876 Brief van Dokter De Moerloose over een incident met 
een meisje wiens vingers verbrijzeld werden in een 
raderwerk.

2 stukken

625 31/03/1876 BG schrijft aan de administrateurinspecteur van de 
Universiteit Gent dat in beledigende bewoordingen over 
BG is geschreven naar aanleiding van een harde brief-
wisseling tussen Soupart en Gustave Boddaert.

1 stuk

626 26/12/1876 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1876, 1877, 
1878, 1879

627 09/03/1877 De overste van de Bijloke beklaagt er zich over dat de 
tegemoetkoming voor de kaarsen in de zalen en kapel 
ontoereikend is, zeker als de sterfte boven het gemid-
delde uitklimt. De kaarsen werden geleverd door P.J. 
Bert (met overzicht facturen 1871-1876) (sommige 
gekleefd)

6 stukken

628 12/04/1877 Dokter Van Meldert vraagt een certificaat aan de Bijloke 
waarin melding van zijn 40 jarige dienst in de Bijloke 
(vanaf 1837). Certificaat bestemd voor de burgerwacht 
van Gent.

3 stukken

629 04/08/1877 Toezending door BG Luik van een aantal brochures 
over de universitaire klinieken.

4 stukken

630 18/08/1877 BG Luik vraagt een kopie van het reglement dat de 
benoemingswijze van geneeskundig personeel (corps 
sanitaire) regelt.

3 stukken

631 02/10/1877 De directeur van de Bijloke stelt voor naar aanleiding 
van het wegsturen van de hoofdbakker (kosten totaal 
125 fr/maand) om het werk voor te zetten met de twee 
bakkers Verpaele en Lievens wier loon zou worden 
opgetrokken tot 35 fr en een hulpbakker voor de vrijdag 
en zaterdagdienst aan te werven ad 20 fr. Brief over 
de klachten rond het brood in Van Canegheminstelling. 
Broeder Egidius zal een staal komen brengen waar-
uit moet blijken dat er nergens beter brood gebakken 
wordt.

3 stukken

632 29/10/1877 Briefwisseling over de reglementering van de toewijzing 
van patïenten voor de universitaire cursus.

3 stukken

633 29/04/1878 Briefwisseling met de Société Royale de Médecine 
Publique de Belgique (rue des Hirondelles 19, Bruxel-
les) over de statistieken over sterfteoorzaken (met twee 
A2 formulierbladen.

7 stukken

634 20/08/1878 De gemeenteraad geeft aan BG toestemming voor het 
gebruik van 2501,84 fr voor het betalen van de werken 
aan de bakkerij en de zaal Venerische Ziekten.

3 stukken

635 23/12/1878 De econome van de Materniteit (?M. De Maetten?) 
geeft haar ontslag om gezondheidsredenen en stelt 
voor de ondermeesteres der vroedkundige school te 
benoemen als vervangster. Tevens kondigt ze aan dat 
ze algemene overste wordt en dat Albérique Den Dauw 
overste van de Bijlokecommunauteit wordt. 

4 stukken
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636 30/12/1878 Briefwisseling over het gebeitelde opschrift op de 
Bijloke (verbouwing). Brieven van Pauli, BG Brussel, 
voorstel tekst in het Nederlands.

8 stukken

637 25/01/1878 Briefwisseling over de salarissen van de zusterge-
meenschap in de Bijloke 1878, budget 1879.

24 stukken

638 06/05/1879 Briefwisseling over de vestimentaire uitrusting van de 
zieken in de Bijloke Vraag van BG Doornik.

14 stukken

639 24/06/1879 Briefwisseling rond de aanbesteding van boterlevering  
(vier stukken, waarvan een affiche openbare aanbeste-
ding Boter)

640 04/07/1879 BG Luik en Gent willen gezamenlijk de regering ervan 
overtuigen dat ze gehoord moeten worden bij de op-
maak van wettelijke bepalingen over de universitaire 
klinieken binnen BG ziekenhuizen.

8 stukken

641 08/07/1879 De overste Albérique Den Dauw stuurt een namenlijst 
van de 63 zusters in dienst van het ziekenhuis, boer-
derij, tuin, novicen, communauteit, met rust 1 en 2e 
categorie.

4 stukken

642 21/08/1879 Op verzoek van BG Antwerpen stuurt BG Gent een ko-
pie van het bestek en algemene voorwaarden voor het 
sauzen (witten/Badigeonnage) van de ziekenhuizen.

2 stukken

643 19/09/1879 BG vraagt aan de Provincie een besluit van de Prefet 
dd mei 1807 mbt de religieuzengemeenschap in het 
ziekenhuis. Document niet aanwezig in de prov. Archie-
ven.

3 stukken

644 05/01/1880 De overste Albérique Den Dauw stuurt een namenlijst 
van de 63 zusters in dienst van het ziekenhuis, boer-
derij, tuin, novicen, communauteit, met rust 1 en 2e 
categorie mbt 2 semester 1879.

2 stukken

645 31/03/1880 BG gent vraagt aan BG Antwerpen de ingebonden 
bundel overleggesprekken over de inrichting van een 
cursus voor ziekenverzorgers en lekenziekenverzor-
gers (twee stukken)

2 stukken

646 27/04/1880 Briefwisseling over de reorganisatie van leerlingen 
(internen en externen) in de ziekenhuizen. Besluit van 
de Faculteit Geneeskunde.

3 stukken

647 04/05/1880 BG Bergen vraagt aan BG Gent hoe ze aankijkt tegen 
de aanwerving van leken als ziekenverzorger (uitgaan-
de van respect voor de overtuiging van de behoeftigen) 

2 stukken

648 18/05/1880 BG meldt aan prof. Em. Burggrave dat ze hem de titel 
van “chirurgien principal honoraire” naar aanleiding van 
zijn vertrek.

3 stukken

649 05/05/1880 BG meldt dat voor de aanbesteding voor de bouw van 
2 gaanderijen Hebbelinck de goedkoopste is. (briefom-
slag Martiny)

9 stukken

650 08/07/1880 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 880. 63 zusters.

2 stukken
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651 14/01/1880 Overste van de Bijloke vraagt aanvaarding van zuster 
Odile Niederprüm als opvolgster van de overleden zus-
ter Germaine Poyaert. 

2 stukken

652 04/01/1881 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het tweede semester van 1880. 63 zusters.

2 stukken

653 01/04/1881 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1880, 1881, 
1882

654 19/05/1881 BG antwoordt op de vraag van de provinciegouverneur 
mbt het aantal aalmoezeniers en onder-aalmoezeniers 
in de BG instellingen. Met vermelding loon en gratis 
inwoning, verwarming en verlichting, aantal bewoners. 

655 28/06/1881 Overste van de Bijloke vraagt de aanvaarding van de 
vervanging van de werkonbekwaam geworden zuster 
Agnès Verschoote door Hildegonde Goegebuer.

2 stukken

656 06/07/1881 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1881. 63 zusters en 
tweede semester 1881.

4 stukken

657 21/05/1880 BG meldt aan Van Meldert geneesheer Bijloke en Kluy-
skens chirurg dat de opruststellingsleeftijd 70 jaar.

2 stukken

658 27/05/1880 BG aanvaardt het ontslag van Kluyskens en Van Mel-
dert. Afscheidsbrief van Kluyskens met een verslagje 
over de rebelse "vénériennes". Idem van Van Meldert 
met drie blz over zijn loopbaan en in het bijzonder zijn 
inzet bij de typhus en cholera epidemïeen van 1847, 
1849, 1854, 1859, 1866.

6 stukken

659 16/07/1881 A. Stalin verwondert zich over het ontvangen van een 
factuur van Andelhof, kruidenier, Nederkouter, voor 100 
kg zout.

1 stuk

660 20/04/1881 BG Charleroi vraagt inlichtingen aan de stad Gent over 
de bouw van het nieuwe ziekenhuis. (Kort antwoord : 
5 1/2 ha, 650 zieken, hoofdgevel 325 m, 8 paviljoenen, 
alles gelijkvloers boven kelders, noordoost en zuid 
bezonning, 1.800.000 fr met stadssubsidie van 200.000 
fr.).

4 stukken

661 24/01/1882 BG antwoordt op vragen van C. Tollet, directeur archi-
tect van het ziekenhuis van Montpellier [met verwijzing 
naar "Notes sur les installation Hospitalières Anglai-
ses" par le docteur Plucker, prof. Univ Luik, Liège, 
Imp. Vaillant-Carmanne, 1880, waarin uitgebreid over 
nieuwe Bijloke. un tiré à part des Annales de la Société 
médico-chirurgicale de Liège].

10 stukken

662 12/03/1883 BG Leuven vraagt een exemplaar van ziekenhuis-
reglement van 29/10/1859 en van de conventie van 
20/06/1871.

2 stukken

663 21/06/1883 BG antwoordt op vraag van BG Luik over de "compte 
de la boulangerie" van de Bijloke en somt de samen-
stelling van de twee soorten boord op.

1 stuk
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664 01/07/1882 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1882. 62 zusters en 
tweede semester 1882 - 4/01/1883

4 stukken

665 04/07/1883 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1883. 62 zusters en 
tweede semester 1883, 61 zusters (vermelding geboor-
teplaats oa meerdere uit Pruisen en Holland) 

4 stukken

666 14/03/1883 Aankondiging door Estelle Eeman, secretaris Begijnhof, 
van het overlijden van de overste van …

1 stuk

667 28/08/1883 H. Lippens vraagt aan een confrater waarom de zusters 
van de Bijloke begravingskwitanties opstellen.

2 stukken

668 16/11/1883 BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat de tak-
kebosbundels (fascines) bestemd voor de bakkerij uit 
de bossen van BG moeten komen. Er was aangifte 
gedaan over de levering van dit brandhout door een 
verwante van de directeur. 

2 stukken

669 17/06/1884 De overste van de Bijlokezusters vraagt toestemming 
om Placide De Roeck met pensioen te laten gaan in 
opvolging van de overleden zuster Barbe Van de Cat-
syne. In vervanging van Placide vraagt ze aanstelling 
van zuster Philomène Niederpr̈um (Pruissische).

4 stukken

670 05/07/1884 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1884. 62 zusters (twee 
stukken) en tweede semester 1884.

2 stukken

671 19/09/1884 Briefwisseling rond de kwaliteit van het brood gemaakt 
van graan dat reeds gaan kiemen was toen het ter 
maling werd aangeboden. Er heerste een zeer hete 
periode.

4 stukken

672 09/01/1885 BG Leuven vraagt een kopie van de overeenkomst tus-
sen BG en de religieuze gemeenschap.

2 stukken

673 23/01/1885 BG schrijft aan Van Hoeymissen, graanhandelaar, 
Brusselsesteenweg 84, dat ze levering graan niet aan-
vaarden wegens niet conform met voorwaarden.

1 stuk

674 02/05/1885 De overste van de Bijloke vraagt om Laurence Van 
Hecke overleden, te mogen vervangen door Modeste 
Geysen.

1 stuk

675 02/06/1885 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1884. 61 zusters.

2 stukken

676 09/06/1886 Brief van politiecommissaris 7e wijk ivm Wissaert 
Rosalie, voddenkoopvrouw, aan wie de Bijloke niet de 
bezittingen die Decoene Marie droeg op 14 mei toen ze 
in het Dok sprong en zelfmoord pleegde.

2 stukken

677 30/06/1886 De directeur van de Bijloke beklaagt zich bij BG over 
het gebrek aan toezicht. Er is maar een bewaker (sur-
veillant) die zich vooral bezig houdt met de bakkerij, de 
hoeve en de tuin.

1 stuk

678 31/12/1885 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding 
voor het klinisch onderwijs in de Bijloke mbt 1885; dd 
19/08/1887; dd 6/01/1888.

5 stukken
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679 16/03/1886 BG antwoordt aan de gouverneur dat er voor de 
oogheelkundige afdeling nog geen dagprijs overeen-
komstig de wet van 14/3/1876 is vastgelegd. In 1885 
bedroeg die 1,96 fr. 

1 stuk

680 19/03/1886 BG Antwerpen vraagt inlichtingen over de inrichting 
van de dienst van de ziekenzusters in de ziekenzalen 
evenals in de andere diensten (linnenkamer, keuken 
enz) (statistiekje in potlood in de marge) 
Brief dd 25/03/1886 van BG aan BG Antwerpen over de 
overeenkomst tussen BG en de zusters Bernardines-
sen.

2 stukken

681 02/04/1886 Briefwisseling over Pierre Emile Coemans, aalmoeze-
nier, ivm de toekenning van een ereteken.

6 stukken

682 08/02/1886 Het stadsbestuur vraagt aan BG om in alle ziekenhui-
zen een reglement in te voeren dat de benoeming van 
artsen en chirurgen regelt. (6 bladzijden)

1 stuk

683 08/05/1886 Brief aan BG ivm de benoeming van De Visscher Mo-
deste Louis Joseph (vicaris H. Kerst) voor het gods-
dienstonderricht in de Rodelijvekens in vervanging van 
De Bock Auguste Jean Marie.

2 stukken

684 23/07/1886 Briefwisseling over de benoeming van dr E. Van der 
Meersch, Burgstraat, als arts in opvolging van dr Cesar 
Fredericq.

6 stukken

685 30/07/1886 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1886. tweede semes-
ter 1885 dd 7/01/1886, tweede semester 1886, dd 
4/01/1888 tweede semester 1887.

9 stukken

686 13/08/1886 BG geeft de toestemming aan de aalmoezenier en de 
zusters om de tuindeur van de Bijloke kant Godshui-
zenlaan te gebruiken. Reden: "pour etre ainsi le moins 
possible exposées aux regards".

2 stukken

687 20/08/1886 Dr Poirier zal de pokkenlijders behandelen. 1 stuk
688 26/08/1886 Brief van directie Bijloke over de toekenning van een 

blijk van erkentelijkheid vanwege de natie voor de inzet 
van de ziekenzusters tijdens de epidemiëen.

1 stuk

689 12/10/1886 Briefwisseling over de pensionering van Godelieve 
Dewilde wegens oedeem aan beide benen.

4 stukken

690 07/01/1887 Briefwisseling over bestelling van Dr De Cock voor een 
bedrag van 48 fr.

2 stukken

691 02/12/1886 Vooruit dagblad met op p. 4 Ingezonden stuk over de 
bekeringsdrift van een ziekenzuster (Krant met vast-
geniet briefkaartje) Briefwisseling over deze 'relations 
coupables' tussen zuster en patïent.

11 stukken

692 17/02/1887 Théorie et pratique des opérations chirurgicales en 
andere cursussen overzicht prof, assistenten, aide de 
clinique voor 1886-1887

693 31/05/1887 Briefwisseling over de aanstelling van zuster Maurice 
Catteeuw als 41 e ziekenzuster.

3 stukken
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694 03/06/1887 BG Antwerpen wil weten of er bijzondere bepalingen 
zijn opgesteld in Gent over scheiding van katholieke 
zieken en anderen (vrijdenkers enz). eigen zalen, vrij 
gebruik van wijwater, toediening van laatste sacramen-
ten.

2 stukken

695 13/07/1887 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de aanstelling 
van zuster Ildephonse De Mulder als opvolgster van 
Anne Troch, 41 jaar en pensioengerechtigd.

3 stukken

696 08/10/1887 État nominatif des malades traités à la clinique du prof. 
Soupart 1886-1887. Idem overzicht ziektebeelden. 

5 stukken

697 02/11/1887 Brief van de Bijloke aan BG over Boddaert Gustave die 
het amphitheatre heeft laten aanpassen in de mening 
dat dit eigendom van de universiteit was.

1 stuk

698 02/02/1888 Bourdeau Michel en Alphonse Maes worden gestraft 
voor vervalsing van het aanwezigheidsregister op twee 
zondagen.

1 stuk

699 23/02/1888 De Bijloke vraagt de aanstelling van zusters Dorothée 
D'Haene en Ambroisine Holvoet als ziekenzusters.

2 stukken

700 18/05/1888 BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat de toe-
gangsdeur tot zijn woning verplaatst wordt het uiteinde 
van de gang tussen ziekenhuis en zijn woning.

1 stuk

701 07/06/1888 BG vraagt aan de directeur van de Bijloke om een lijst 
op te maken van de signalisatieborden die uitsluitend in 
het Frans zijn opgesteld.

1 stuk

702 01/07/1888 Overste van de Bijloke stuurt een personeelsoverzicht 
voor het eerste semester van 1888; dd 4/01/1889 twee 
semester 1888, eerste semester 1889, 1 semester 
1890, 2e semester 1889.

12 stukken

703 19/02/1889 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over het mis-
bruik van ontslagautorisaties. Deze toestemmingen 
worden bij het verlaten van het ziekenhuis niet afgege-
ven maar misbruikt om te schooien.

2 stukken

704 03/01/1889 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke 1888,1889

4 stukken

705 07/03/1889 De overste van de Bijloke meldt het overlijden van 
Françoise ?rdeyns, weduwe Pierre Jean De Gryse oud 
portier van de Bijloke. 

706 17/04/1884 BG antwoordt aan BG Oudenaarde dat aalmoezeniers 
benoemd worden in overleg tussen de bisschop en BG.

1 stuk

707 17/06/1889 V. Roelandts meldt dat hij benoemd is tot Supérieur 
général des soeurs de la charité de Jésus in opvolging 
van kanunnik Janssens.

1 stuk

708 27/07/1889 BG antwoordt aan de burgemeester van Gent dat zij 
van de aanbevolen Algerijnse wijn een staal zouden 
willen ontvangen.

1 stuk

709 05/12/1889 De dir Bijloke meldt aan BG dat E.H. Paul Van Loo als 
onderaalmoezenier begonnen is op 1 december. 

1 stuk

710 24/01/1890 BG meldt aan de Bijloke dat een aantal bedden uit het 
vrouwengesticht zijn overgebracht; 

1 stuk
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711 26/02/1890 Overzicht van de zusters betrokken bij de gratis dienst-
verlening en bij de kliniek en de chirurgische polikliniek 
(namen dokters en zusters met event. Opmerking).

1 stuk

712 24/06/1890 Algemeen en bondig verslag over de toestand in het 
ziekenhuis in 1889 (aantal zieken, prestaties, ligdagen, 
kosten afdelingen, overlijdens, met cijfers 1888 en 
1889).

1 stuk

713 10/06/1890 De directie van de Bijloke schrijft aan BG dat dokter 
Willems veel te veel middelen (chloroform, verband 
enz) gebruikt. Dit is veel te duur en deze dokter moet 
deze praktijk stoppen (een blad, vermoedelijk onvolle-
dig wegens geen slotformule en handtekening) Brief dd 
26/6/1890 en dd 23/06/1890 met verdere klachten over 
dr Willems.

2 stukken

714 27/12/1890 BG antwoordt aan dr Liebaert dat hij naast zijn functie 
van dokter in het jongensweeshuis eveneens zoals hij 
gevraagd heeft, als médecin adjoint supplémentaire.

1 stuk

715 26/11/1890 Briefwisseling over de betaling van de vergoeding voor 
het klinisch onderwijs in de Bijloke 1890, bijkomende 
vergoeding voor 18990 

7 stukken

716 06/11/1890 Briefwisseling ivm het verzoek van Louis Lumen, oud 
interne, om aanwezig te zijn op de consulten van Dr 
Gevaert, afdeling oor-neus-keel.

2 stukken

717 05/11/1890 Briefwisseling tussen De Jaer ingenieur "traction à 
Ledeberg" en BG dat de spoorwegen bereid zijn om 
vooraf te betalen voor de badkaarten (cartes de bain) 
van de arbeiders.

4 stukken

718 25/09/1890 Briefwisseling tussen BG en Overste van de Bijlokezus-
ters over de aanvaarding van zuster Agathe Brackx in 
vervanging van Livine Vander Sype, overleden.

3 stukken

719 31/08/1890 Briefwisseling over de kosten van de verzorging van 
Henri Van Lierde, molenaar, °Gent 18/08/1831, die zich 
heeft laten behandelen als behoeftige, terwijl hij de 
kosten door zijn gegoede kinderen had moeten laten 
betalen. 

13 stukken

720 01/07/1890 BG schrijft aan directie van Bijloke dat er geen vreemde 
dokters in het hospitaal aanwezig mogen zijn tijdens 
universitaire vakantie.

2 stukken

721 05/06/1890 In 1889 had dr Willems de toestemming gekregen om 
te consult te houden voor jonge kinderen. De directie 
van de Bijloke weigert nu kinderen ouder dan 7 jaar toe 
te laten. Dr Willems verdedigt de stelling dat de ziekten 
van de tweede jeugd evenzeer aandacht vereisen en 
vraagt een besluit van BG tot toelating van deze groep.

8 stukken

722 21/12/1890 Dr Gevaert schrijft aan BG dat hij patïenten heeft met 
een chronische aandoening die tijdens winter bedlege-
rig (moeten) zijn.

1 stuk
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723 23/05/1890 BG vraagt aan de directie van de Bijloke advies over de 
toe te kennen twee interne op de dienst van dr Willems 
(kinderziekten) en de mogelijkheid om deze te vervan-
gen door de zuster van de boerderij of de tuin. BG wil 
weten hoe dat georganiseerd wordt in andere zieken-
huizen in het land.

3 stukken

724 17/06/1890 BG vraagt aan de directie van de Bijloke om de inter-
nen en externen te verbieden voortaan nog documen-
ten te laten opstellen en tekenen waarmee bedelaars 
medelijden bij het publiek proberen op te wekken.

1 stuk

725 14/12/1890 Briefwisseling tussen stad Gent en BG over het inzet-
ten van de politie om ouders te dwingen hun kinderen 
terug te halen uit het ziekenhuis na genezing.

6 stukken

726 31/07/1890 Briefwisseling over de nakoming van art 11 reglement 
en art 80 BW dat bepaalt dat de directie van burgerlijke 
ziekenhuizen in moet staan voor het opstellen van de 
geboorte en overlijdensakten.

4 stukken

727 1888 Staat van personeelsleden van hospice civils de Gand 
1888

728 30/01/1891 Briefwisseling over de toestemming voor dr De Neef, 
militair geneesheer, om de consulten op Oor, Neus en 
Keel gehouden door dr Gevaert te mogen bijwonen.

4 stukken

729 05/01/1891 BG stuurt aan Justitie de rekening voor de verzorging 
van publieke vrouwen in 1890. twee lijsten met vrou-
wen behandeld voor venerische ziekten (naam, straat, 
opnameduur en kosten).

3 stukken

730 07/02/1891 Briefwisseling met BG Luik, Brussel, Antwerpen over 
de taak van de directeur op het stuk van de toelating tot 
opname in het ziekenhuis.

6 stukken

731 09/02/1891 Briefwisseling tussen BG en stadsbestuur over de 
bepaling in de gemeentewet op de stadsgevangenis 
(6/10/1890, 9/09/1890) en de verplichtingen  van de 
directeur van de Bijloke.

6 stukken

732 18/02/1891 Briefwisseling over de adjunct-geneesheer Willems 
(kinderziekten).

3 stukken

733 20/03/1891 BG besluit Rootsaert Frederic, ° Bellem, 54 j, fs Louis 
en Bernardine Ergo, die 20 jaar dienst had in de Bijloke 
als verpleger, een lijfrente van 50 c per dag toe te ken-
nen naar aanleiding van de in de Bijloke opgelopen 
ongeneeslijke nieraandoening (néphrite chronique).

2 stukken

734 19/02/1891 BG bepaalt dat de geneesheren hun ziekenbezoeken 
zo moeten regelen dat de voorschriften in de apotheek 
of keuken tussen 1à en 11 u kunnen bezorgd worden.

1 stuk

735 21/03/1891 De Bijloke meldt dat Joseph Baeckeland zich door 
ophanging van het leven heeft beroofd.

1 stuk

736 07/04/1891 De directie van de Bijloke beklaagt zich bij BG over dr 
Willems die zich voortdurend laat vervangen en slechts 
om 9. 15 u. begint. (zeven stukken) Dr Willems krijgt 
een bijkomende externe A. Van Robaeys (° Staden).

5 stukken
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737 01/03/1891 Briefwisseling en samenvatting over de lonen en 
andere voordelen die de ziekenzusters ontvangen in 
Brugge, Antwerpen, Brussel, Mechelen, Luik, Leuven 
en Doornik.

9 stukken

738 03/04/1891 Briefwisseling BG / Mariakerke / Lovendegem / Min. 
Justitie over het vervoer ten laste van de gemeente van 
patïenten die op consult gaan en naar het godshuis/zie-
kenhuis van Gentbrugge moeten worden gevoerd.

6 stukken

739 04/05/1891 Toekenning van ereteken aan Désiré Vanden Berghe, 
geboren te Sint Goriks Audenhove, 49 jaar en 25 
dienstjaren, wegens verdiensten en in het bijzonder 
tijdens cholera-epidemie van 1866

740 05/05/1891 Brief over zuster Raphäele Bracke die andersdenkend 
slechtwillig behandeld.

1 stuk

741 05/06/1891 BG schrijft aan de directeur van de Bijloke dat 's nachts 
een knecht de wachtdienst bij de ingang zal verzekeren 
i.p.v. de nachtzusters die men zo weinig mogelijk wil 
storen .

2 stukken

742 29/06/1891 Bg antwoordt op de vraag van de gouverneur over 
de instellingen van BG bestemd voor de opvang van 
behoeftigen.

4 stukken

743 30/06/1891 Briefwisseling over de prijzen en het gebruik der baden 
(solferbad, stortbad, stoombad, reinigingsbad met BG 
Doornik, Vrije Bond der Ziekenbeurzen van Gent en 
Voorgeborchten, Ziekenbeurzenbond Moyson Lokaal 
Vooruit nr 2 Chartreuzenstraat 177, Gent.

12 stukken

744 18/07/1891 Brief over het toesturen van (ontbrekend!) stavings-
overzicht van de ontvangen en verbruikte levensmidde-
len, brandstof, verlichting enz voor het 2 kwartaal van 
1891.

1 stuk

745 25/08/1891 De directeur van de Bijloke beklaagt zich er over dat 
een aantal artsen zonder waarschuwing vrij nemen 
voor langere tijd oa dr De Cock, Frederick, ..

1 stuk

746 11/09/1891 BG beveelt de ongeneeslijk zieke (chronische myelitis) 
Helène Engelen, °Gent in 1860, aan voor opname in 
het godshuis voor ongeneeslijk zieken.

1 stuk

747 05/09/1891 De directeur van de Bijloke stuurt een (ontbrekend!) lijst 
met 38 ongeneeslijk zieken met het verzoek ze in een 
specifieke instelling te laten opnemen.

1 stuk

748 10/09/1891 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de aanwe-
zigheid van Emile Peereboom, meubelmaker ° Gent 
9/02/1839 in de Bijloke. Hij is ongeneeslijk ziek en mag 
daar niet verblijven (twee stukken gekleefd); brief dd 
30/09 ivm opname in landbouwkolonie Hoogstraeten.

1 stuk

749 27/08/1891 De directeur van de Bijloke vraagt twee verlofperiodes 
om familieredenen. Hij zal vervangen worden door Den 
Duyts.

1 stuk

750 14/09/1891 Weldadigheid van Rijsel wil de magazijnsystemen (sys-
tèmes de manutention) van de BG's in Belgïe komen 
bezoeken.

1 stuk
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751 19/09/1891 Briefwisseling tussen BG en Weldigheid Lapscheure 
over het te veel betaalde voor Sophie Helegeer, echt-
genote Keukelinck.

2 stukken

752 21/09/1891 Briefwisseling tussen Association pour la surveillance 
des chaudières à vapeur en de Bijloke over een her-
stelling van de ringen (viroles) van de verwarmingsketel

2 stukken

753 02/10/1891 De Bijloke stuurt aan BG drie certificaten van onge-
neeslijk zieken (Carpoen Albert, 54; Craeyveldt Frede-
ric 48j, Vanden Berghe Pauline (chronische myelitis).

6 stukken

754 21/10/1891 Briefwisseling tussen BG en BG Leuven, Brussel, Luik, 
Universiteit Gent over een afzonderlijke zaal voor oor-, 
neus- en keelaandoeningen. 

15 stukken

755 21/10/1891 De Bijloke vraagt aan BG de vervanging van de ver-
sleten broodsnijmachine door een snijmachine zoals 
gebruikt door de Weldadigheidsscholen van Ruise-
lede en Beernem. Kostpijrs 170 fr en aan te kopen bij 
Heynssens, Hoogpoort.

1 stuk

756 07/11/1891 BG antwoordt aan BG Doornik dat betalende patïenten 
categorie I een beroep kunnen doen op een BG arts 
van hun keuze.

2 stukken

757 13/11/1891 BG geeft een vermaning als straf aan Reno, hulpa-
potheker interne, die samen met andere internen met 
wachtdienst, bepalen tekens op de borden aan het bed 
van patïënten heeft verwijderd. Oa heeft hij bekend dat 
patïenten die ter communie gaan een kop chocolade 
van de zusters krijgen.

1 stuk

758 10/11/1891 Briefwisseling met de burgemeester van Gent over de 
syfilitische Hélène Renis.

3 stukken

759 10/11/1891 Briefwisseling over het putwater dat niet meer geschikt 
blijkt als drinkwater. Met analyse resultaten.

3 stukken

760 13/11/1891 Briefwisseling tussen Universiteit Gent en BG over be-
zoek van de minister van BinZ aan de afdeling laryngo-
logie (Prof. Eeman).

4 stukken

761 17/11/1891 Pevaert is ziek met "croup" en wordt vervangen door dr 
Stuckens (een stuk). Ferdinand Torck, aangehouden, is 
ontsnapt uit het hospitaal.

1 stuk

762 21/11/1891 BG antwoordt aan dr Gevaert dat de door hem aange-
duide vervanger Dr De Neef niet tot de door BG aange-
nomen artsen behoort en hem dus niet kan vervangen. 

2 stukken

763 28/11/1891 BG meldt aan de directeur van de Bijloke dat een 50-tal 
franken te zijner beschikking worden gesteld voor de 
aankoop van speelgoed voor de zieke kinderen naar 
aanleiding van Sinterklaas.

1 stuk

764 01/12/1891 BG stuurt aan de universiteit het verzoek tot betaling 
van 634,92 fr als vergoeding voor het gebruik van de 
lokalen voor de "leçons de clinique" in de Bijloke 1891.

2 stukken

765 03/12/1891 BG schrijft aan de inspecteur-administrateur van de 
universiteit over de afdeling Oor, neus, keel ivm de 
opname van zieke behoeftigen, hun verblijf in de het 
ziekenhuis enz. 

1 stuk
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766 15/12/1891 De brandweercommandant eist de heropname van 
Larose wiens verstuiking onvoldoende is genezen.

1 stuk

767 10/12/1891 BG stuurt aan de rector van de universiteit de lijst van 
interne en externe leerlingen die in de Bijloke aange-
steld zijn. (zonder de lijst)

1 stuk

768 24/12/1891 De Bijloke stuurt een lijst van de patiënten die meer 
dan 1 jaar in het ziekenhuis verblijven (met lijst)

2 stukken

769 24/12/1891 BG vraagt aan de dir. van de Bijloke of hij de hoogte 
was van de vervanging van dokter Colson door dr Wil-
lems en vanaf 17/12 door Regaldino.

1 stuk

770 30/12/1891 Briefwisseling over de behandeling van brandweerman-
nen die ongeschikt zijn voor de dienst naar aanleiding 
van het voortijdig terugsturen van Larose 

771 01/01/1892 Lijst van de patiënten behandeld in de Bijloke wegens 
bedrijfsongeval (een stuk, m.n. namenlijst) 

772 14/12/1892 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over zuster Chris-
tine die toegelaten heeft dat eetwaren aan de patiënten 
zijn gebracht door buitenstaanders.

10 stukken

773 18/12/1892 Brief van de dir Bijloke over een bezoek van dr De Ser-
rano en zijn leerlingen Bertrand, Terilinck, Poirier, Tre-
vier. Er wordt bevestigt dat er geen protest was tegen 
de aanwezigheid van een politieofficier bij dat bezoek 
(ingevolge artikel in een krant).

2 stukken

774 19/12/1892 BG schrijft aan de gemeenteadministratie dat Lang-
been Emile geboren te Bossuit en wonend te Roubaix 
(Robaais (F)) ongeneeslijk ziek is en dus niet kan opge-
nomen worden. ZIE NUMMER 2047

1 stuk

775 20/12/1892 De Bijloke vraagt de opname in een instelling voor 
behoeftige zieken Rosemont Jeanne (rue obscure 
?Donkersteeg), Moerman Frederica (Ottergemsestwg 
63) en Bonchi Jeanne wegens ongeneeslijk ziek. Idem 
De Moerloose Aloïs rue du pont Madou 19 (Walpoort) 
dd 18/11/1892.

3 stukken

776 21/12/1892 BG vraagt aan Weldadigheid de opname in een 
instelling voor behoeftige zieken van Harry Jean, Van 
Damme François, Adelaide Van de Vijver, François.

8 stukken

777 10/11/1892 Het Engels Hospitaal te Luik vraagt inlichtingen aan BG 
Gent over de manier van verstrekking van geneesmid-
delen (lokaal in wijk indien op lijst van Weldadigheid) en 
de gratis verbanden aan behoeftigen (met bewijs van 
lokale politiecommissaris dat patiënt behoeftig is) 

778 19/10/1892 Proefzending van een aantal Navarra wijn door George 
Choisy Waerschootstraat 1 Gent en analyseverslag van 
Stedelijk Laboratorium van Gent ivm de samenstelling 
(Briefhoofd Choisy)

5 stukken

779 18/10/1892 Verklaringen ten laste van zuster Dominique door di-
verse personen op initiatief van Hussebaut Mathilde.

3 stukken

780 23/09/1892 Brieven ivm de instructies om gevangenen in de twee 
gevangenissen onmiddellijk naar de Bijloke over te 
brengen als zij symptomen van Cholera vertonen. 

BG 12: Hospitaal De Bijloke



781 26/08/1892 BG stuurt aan Justitie (au Magistrat) een overzicht met 
de publieke vrouwen 1e en 2e klasse door de politie 
aangebracht en verzorgd in de Bijloke in het 1 semes-
ter van 1892. Men vermeldt ook dat drie borden, een 
lepel, een vork en een speculum gebruikt in de amigo 
niet zijn teruggebracht en waarvan de kostprijs wordt 
aangerekend. (geen naamlijst)

2 stukken

782 25/08/1892 Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in Het 
Laatste Nieuws over een preek in de kapel van de zus-
ters waarin de predikant (Recolet) waarschuwt tegen 
het lezen van slechte boeken en kranten. Hij heeft niets 
over de liberalen gezegd.

4 stukken

783 13/08/1892 Brief van de Bijloke aan BG ivm de levering van steen-
kool waarbij de toezichter meende enige fraude te heb-
ben vastgesteld .

1 stuk

784 12/08/1892 De Bijloke schrijft aan BG dat Geirnaert Clémence, 
echtgenote François Verschoore, fa Charles en Ver-
meire Marie, voorheen woonachtig te Sleidinge, een 
tweede storting voor haar behandeling (Derde klasse) 
heeft gedaan.

3 stukken

785 11/081892 Briefwisseling tussen BG en de universiteit over de Oor 
Neus Keel polikliniek in het Van Canegheminstituut.

2 stukken

786 02/08/1892 Briefwisseling tussen BG en Callewaert J. Dender-
mondsesteeng 97, worstenfabrikant, ivm met de ver-
koop van een met typhus besmet merriepaard, eigen-
dom van de Bijloke. Het document van het Slachthuis 
van Gent verklaart het dier geheel afgekeurd. Enkel het 
vel kan nog worden verkocht 

787 29/07/1892 Brief van de Bijloke waarin voor Marie Vanden Bos-
sche, 17 j, ongeneeslijk ziek, een plaats in een instel-
ling voor ongeneeslijk zieken wordt gevraagd.

1 stuk

788 20/07/1892 BG Oostende vraagt aan BG Gent hoe zij omspringen 
met het isoleren van besmettelijke zieken.

2 stukken

789 15/07/1892 Briefwisseling tussen Weldadigheid en BG over drie 
verlaten kinderen besmet met schurft. Al zes maan-
den zoekt men opvang voor hen in de Bijloke om daar 
behandeld te worden. BG dringt bij de Bijloke aan om 
deze kinderen te behandelen.

2 stukken

790 11/07/1892 De gemeente Schaarbeek vraagt toestemming om met 
haar architect de Bijloke te komen bezoeken met het 
oog op de bouw van een eigen ziekenhuis.

1 stuk

791 11/07/1892 De Bijloke geeft aan BG een overzicht van het verloop 
in 1891 met cijfers.

5 stukken

792 01/01/1892 Dr Boddaert meldt dat hij niet aanwezig kan zijn we-
gens ziekte. Hij wordt vervangen door dr Debersaques.

2 stukken
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793 Sd Overzicht met kort curriculum van een aantal zusters 
uit de Bijloke die oa tijdens de typhusepidemie van 
1847-48, cholera 1832,49,54,66, dysenterie 1849 
zich bijzonder hebben onderscheiden : Marie Caroline 
van Alebroeck, Virginie De Schaepmeester, Amélie 
Bogaert, Reine, Troch, Françoise De Roeck, Collette 
Bollaert.

1 stuk

794 03/01/1892 BG schrijft aan dir Bijloke dat de kledij en bezittingen 
van Edouard Hoste verkocht mogen (moeten) worden.

5 stukken

795 08/01/1892 Briefwisseling over de aanvaarding van behoeftige 
zieken in het burgerlijk hospitaal uit andere gemeenten 
dan Gent. Met twee stukken over lijdensweg van vrouw 
van De Baets Karel die doodziek tweemaal de reis van 
Assenede naar Gent heeft moeten maken omdat ze op 
de eerste reis niet de 90 frs behandelingskosten kon 
voorleggen.

8 stukken

796 06/07/1892 De dir Bijloke meldt aan BG dat een aantal zalen nog 
niet gewit zijn en het bureau evenmin al is behangen.

1 stuk

797 24/06/1892 De Provincie O-VL schrijft aan de Gemeenteadministra-
tie van Gent over de bepalingen om personen die geen 
recht hebben op gratis behandeling in de Bijloke weg te 
houden (zonder bijvoegsels)

1 stuk

798 25/03/1892 BG antwoordt aan BG Luik met de cijfers over de kost-
prijs van de bouw van de Bijloke (1.799.160 fr bouw en 
93.000 bemeubeling) met slechts 200.000 fr subsidie 
van de stad Gent.

2 stukken

799 18/06/1892 Briefwisseling tussen BG en dr Armand Sta(e)s over de 
aankoop van instrumentarium voor mond- en tandaan-
doeningen.

15 stukken

800 09/04/1892 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de be-
roepskledij van de ziekenverzorgers (zomerpak 14.00 
en winterpak 16.30) die integraal of met maandelijkse 
aflossingen van 3 fr kunnen voldoen .

4 stukken

801 20/05/1892 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de plaat-
sing van de ongeneeslijk zieken De Necker Jean en 
Schoonmaekers Bernard in een instelling voor onge-
neeslijk zieken.

3 stukken

802 10/05/1892 Briefwisseling tussen BG en Stadsbestuur over twee 
personen waarvan de behoeftigheid in vraag wordt 
gesteld : De Brabander Leopold Emile, Brusselsestraat 
en De Poerck François Alexandre cabaretier en slager 
Blaisantvest 19.

2 stukken

803 03/05/1892 De dir Bijloke schrijft aan BG over het ongewenste 
bezoek van een aalmoezenier aan Hume Isabelle, 
met drie stukken uit nov 1888 ivm reglementering mbt 
bezoek door bedienaars van de eredienst.

4 stukken

804 25/04/1892 Stad Gent verontschuldigt zich over het niet tijdig mel-
den dat er kleine werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de laboratoria van Devisscher en Van Duyse in de 
Bijloke.

1 stuk
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805 29/04/1892 BG geeft instructies over de aflevering van genum-
merde schriften waarin de farmaceutische voorschriften 
moeten worden geregistreerd.

1 stuk

806 13/04/1892 Dr Cruyl meldt dat hij enkele dagen afwezig zal zijn 
wegens deelname aan een wetenschappelijk congres 
in Parijs. Hij wordt vervangen door dr Stuckens.

1 stuk

807 04/04/1892 BG meldt aan gemeente Ledeberg dat Crapoen 
Albert slachtoffer was van een bedrijfsongeval (bij de 
Schamphelaere Stropkaai) wat een ongeneeslijke 
aandoening tot gevolg heeft gehad. Gent heeft de 
verzorging van de gewonde te haren laste genomen, 
de verdere behandeling is ten laste van de gemeente 
Gentbrugge.

1 stuk

808 24/03/1892 Het Min. Van Justitie vraagt aan BG Gent op verzoek 
van de Roemeense regering, of zij niet-behoeftige bui-
tenlanders aanvaardt .

2 stukken

809 03/02/1892 Briefwisseling tussen BG en de Bijloke over het menu 
op vrijdag voor de internen. Conflict met de zuster eco-
nome die de vastendag op vrijdag wil gerespecteerd 
zien. Afgesproken wordt op vrijdag 's ochtend koffie, 
melk en brood, om 10 u melk ipv bouillon, 's middags 
twee schotels vis, 's avonds opnieuw vis.

2 stukken

810 07/03/1892 Brief van BG aan Universiteit Gent over de bouw van 
een afzonderlijk lokaal voor oor-neus-keel.

2 stukken

811 22/02/1892 Ra. Agenzia Consolare d'Italia in Gand vraagt inlichtin-
gen over de verblijfplaats van Leopold Berbier, echtg 
Natalina Jacoangeli uit Rome. Hij is opgenomen in de 
instelling voor ongeneeslijk zieken van kannunik Roe-
landt , St Margrietstraat.

3 stukken

812 06/02/1892 Briefwisseling tussen dir Bijloke en BG over twee per-
sonen, Pickhaut Constant (Dendermondsestwg 125) en 
Staelle Marie (echtg Seranne Edouard, Schoolstraat 7), 
die normaal thuis konden worden behandeld en geen 
opname nodig hadden, reden waarom ze niet opgeno-
men zijn in de Bijloke.

7 stukken

813 12/01/1892 Lijst van het religieus personeel in de Bijloke in 2 se-
mester 1891.

2 stukken

814 09/01/1892 Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in Vooruit 
waarin Van Hamme Goeminne niet in de Bijloke werd 
opgenomen (besmet met mazelen).

4 stukken

815 08/01/1892 BG vraagt aan dir Bijloke uitleg over het weigeren van 
Ange Van der Cruyssen uit Olsene.

1 stuk

816 31/12/1892 Lijst met de met venerische ziekte opgenomen prostitu-
ees en kostprijs behandeling (twee namenlijsten) 

3 stukken

817 04/01/1892 Briefwisseling over de dringende noodzaak om twee 
lantarens te plaatsen bij de ingang van de Bijloke.

2 stukken

818 07/01/1892 Briefwisseling tussen BG en stad Gent over de nood-
zaak om een diagnose te vermelden op het toegangs-
bonnetje voor opname in de Bijloke, opgemaakt door 
de armendokters.

2 stukken
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819 23/12/1892 Briefwisseling ivm de diploma's toegekend naar aanlei-
ding van de mazelenepidemie.

3 stukken

820 21/07/1892 Briefwisseling over de opdringerigheid van bepaalde 
religieuzen in de Bijloke.

8 stukken

821 23/12/1892 Briefwisseling over de reglementering rond het gratis 
consult in de Bijloke.

15 stukken

822 17/01/1893 twee lijsten voor de Bijloke personeelsleden  en be-
drijfsongevallen (2 semester 1982) 

2 stukken

823 03/01/1893 De overste van de Bijloke stuurt een overzicht van de 
personeelsleden aan BG voor 2 semester 1892 (lijst 
ontbreekt)

1 stuk

824 04/01/1893 De admin-inspecteur van de universiteit vraagt aan BG 
ivm de komende opening van de Oor Neus Keelafde-
ling in het Van Canegheminstituut een aantal maatre-
gelen : aanstelling ziekenzuster (bernardinesse van 
Citeaux) voor dr Eeman, een kleine voorraad kolen en 
iemand om het vuur aan te steken en te onderhouden. 
Dr Eeman krijgt een kamer met uitzicht op de buitentuin 
voor de ingrepen op patiënten.

8 stukken

825 20/01/1893 BG schrijft aan Weldadigheid mbt de opname van 
Gérôme Vandamme in een instelling voor ongeneeslijk 
zieken. 

1 stuk

826 09/02/1893 BG vraagt aan de “magistrat” betaling van 337,50 fr uit-
gegeven voor de behandeling van prostituees met een 
venerische ziekte in het 2 sem 1892 en 1090,31 fr voor 
de behandeling van meisjes door de politie gebracht 
naar de Bijloke.

1 stuk

827 11/02/1893 De Bijloke vraagt aan BG om Creve Benjamin, behoef-
tige en ongeneeslijk ziek, op te nemen in een gepaste 
instelling.

2 stukken

828 11/02/1893 BG schrijft aan de Bijloke dat naar aanleiding van de 
ziekte van De Wulf, de heer Tant zich mag laten bij-
staan door De Ridder.

2 stukken

829 19/01/1893 De Bijloke stuurt aan BG de documenten mbt de over-
brenging van Jerome Vandamme en De Geyter Joseph 
naar een instelling voor ongeneeslijk zieken.

4 stukken

830 20/02/1893 Aanvraag van dr Verbrugghen L. voor de inrichting van 
een gratis consult voor spijsverteringsstoornissen.

8 stukken

831 24/02/1893 BG schrijft aan Weldadigheid mbt de opname van 
Coppens Prosper (°Gent 1842) in een instelling voor 
ongeneeslijk zieken.

1 stuk

832 30/03/1893 BG meldt aan de Bijloke dat De Keghel student ge-
neeskunde de toestemming heeft om een jaar lang 
aanwezig te zijn op de gratis consulten op de afdeling 
ONK.

4 stukken

833 21/04/1893 Briefwisseling over de komende aanstelling van Jules 
Brouckaert als assistent van prof. E Eeman.

6 stukken
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834 21/04/1893 BG heeft er geen bezwaar tegen dat de jaarlijkse 
vergadering van de Société d’oto ryno laryngolie plaats 
heeft in het Van Caeneghem instituut.

2 stukken

835 27/04/1893 De overste van de Bijloke vraagt spoedig antwoord 
op de verschillende vragen in haar vorige rapport en 
meldt terloops dat het salaris van de zusters nog niets 
is betaald.

1 stuk

836 28/04/1893 Briefwisseling over het voorstel van de stad Gent om 
voor beide administraties een centrale bakkerij te laten 
werken (Weldadigheid heeft in de zomer 200 kg per 
week nodig, in de winter 1000 tot 2400 kg [periode van 
werkloosheid!]) BG onderstreept dat door die wisselval-
ligheid de centrale bakkerij lange tijd onderbenut wordt 
en dat door de centralisering de gebruikelijke bakkers 
die brood verkopen aan de door Weldadigheid met 
broodgeld gesteunde behoeftigen zelf in de problemen 
zullen komen. 

6 stukken

837 10/05/1893 Besluiten van BG op zitting van 10 mei : de vergunning 
van Armand Staes voor gratis tandheelkundig con-
sult wordt voor drie jaar verlengd; de aanvraag van dr 
Priem tandheelkundig chirurg wordt voorgelegd aan de 
Bijloke, Dr Pickaert zegt het gebruik van de woning op 
Coupure nr 9 op en BG besluit het publiekelijk te verhu-
ren. Van Brussel zal bedankt worden voor de schenking 
van drie ijzeren bedden voor het moederhuis.

1 stuk

838 12/06/1893 Priem tandarts vraagt toestemming om op de dagen 
dat dr Cruyl geen tandartsconsult houdt, het lokaal voor 
zijn gratis consult te mogen gebruiken. 

2 stukken

839 15/06/1893 Briefwisseling over de betaling van de salarissen van 
de ziekenzusters. Er blijken 42 salarissen te moeten 
worden betaald, terwijl BG er maar 41 in het budget 
heeft opgenomen.

7 stukken

840 20/06/1893 BG besluit dat de isolatiekamertjes bestemd voor 
besmettelijk zieke kinderen niet meer als slaapruimte 
mogen gebruikt worden door de ziekenzusters en het 
personeel.

2 stukken

841 22/06/1893 De Bijloke vraagt aan Weldadigheid om Cauwels Co-
lette (Wondelgem 1827), De Soeter Barbe (Rupelmond 
1829) en Vercruysse Agathe (Gent 1840), behoeftigen 
en ongeneeslijk ziek, op te nemen in een gepaste 
instelling.

3 stukken

842 04/07/1893 Dr Eeman krijgt toestemming om tijdens de universi-
taire vakantie het lokaal van de universitaire cursus te 
gebruiken voorde ONK consultaties.

2 stukken

843 08/07/1893 BG besluit om de toelating van dr Stas voor het geven 
van gratis tandheelkundig consult te verlengen met drie 
jaar.

1 stuk

844 17/07/1894 BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instel-
ling voor Honorée Mys (44j) lijdend aan eenzijdige 
verlamming.

1 stuk
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845 18/07/1893 BG schrijft aan Nowé, notaris, ivm de kosten van het 
verblijf van Jacquemin Théodore (°Echternach 1861, 
geneesheer) in de Bijloke wegens schotwonde aan het 
hoofd 

846 19/07/1893 BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instel-
ling voor Gustave Richard 57j, verlamd.

1 stuk

847 25/08/1893 BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instel-
ling voor ongeneeslijk zieken voor Mast Jean, Verniers 
Louis, De Sloover Barbe, Vandamme Caroline,  ver-
lamd, en voor Pierre De Coeyere.

2 stukken

848 02/10/1893 BG schrijft aan zuster Christine dat ze een blaam krijgt 
voor het feit dat ze opnieuw zonder toestemming fruit 
aan zieken op de afdeling chirurgie heeft bezorgd.

2 stukken

849 02/10/1893 BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instel-
ling voor ongeneeslijk zieken voor Kimpe Désiré en 
Speeckaert Colette.

1 stuk

850 02/10/1893 BG stuurt aan de burgemeester de stukken bestemd 
voor de opname van Jossine (Judoca) Matthys in een 
instelling voor ongeneeslijk zieken.

2 stukken

851 12/10/1893 BG schrijft aan de overste van de Bijlokezusters dat 
zuster Helene volgens Beyl Henri, wasstraat 55, zijn 
dochter Berthe Beyl de lunch geweigerd heeft, omdat 
ze niet gebeden had voor de maaltijd. Toezien of er 
gebeden wordt, behoort niet tot de taak van de zieken-
zusters.

2 stukken

852 15/10/1893 BG schrijft aan de directeur van de Bijloke dat heel wat 
niet-Gentenaars de jongste tijd zich laten opnemen in 
het ziekenhuis. Niet-Gentenaars mogen niet opgeno-
men worden, tenzij de gemeente de kosten wil betalen. 
Meestal blijkt dat niet uit de documenten die de zieken 
voorleggen.

1 stuk

853 30/10/1893 BG vraagt aan Weldadigheid om Daniel Slimbroeck, 
67, chronische myelitis, en Frans Marto,  63 j, links ver-
lamd, beiden ongeneeslijk ziek, om hen op te nemen.

1 stuk

854 20/11/1893 Briefwisseling tussen BG en Bijloke rond krantenartikel 
in Vooruit 10/11/1893 ivm overlijden van een vrouw 
(Van Lind Isabelle) wier familie pas 30 uur daarna 
gewaarschuwd wordt. In het lijkenhuisje vond de familie 
evenmin het lijk, dat naar het anatoom-pathologisch 
instituut was overgebracht voor studie. (krant) 

5 stukken

855 28/11/1893 Briefwisseling tussen BG en Bijloke rond krantenartikel 
in Vooruit 9/11/1893 rond de zaak zuster Philomène 
wegens grove uitlatingen van haar over een overledene 
(krant)

3 stukken

856 07/12/1893 BG vraagt aan Weldadigheid een plaats in een instel-
ling voor de ongeneeslijke zieke Maezeele Marie en 
Désirté Denijs.

2 stukken

857 23/12/1893 BG geeft toestemming aan dr Marshal (militair ge-
neesheer) de toestemming om bij dr Gevaert, de gratis 
consultaties oor-neus-keel bij te wonen.

2 stukken
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858 30/121893 BG Gent antwoordt op de vraag van BG Brussel dat 
in Gent de kulderkinderen lagere school volgen in een 
nabije stadsschool samen met kinderen uit de buurt. In 
Gent zit toevallig die school in het Kuldergesticht maar 
de leerkrachten worden er door de stad benoemd.

2 stukken

859 12/06/1893 BG schrijft aan de dir Bijloke wie hij moet oproepen 
ingeval een arts afwezig is. De Directeur geeft een 
hallucinant verslag van de moeilijke zoektocht naar een 
arts die bereid is om bij een kind met difterie (croupe) 
een tracheotomie uit te voeren.

2 stukken

860 07/11/1894 Verslag van de vergadering van 7/11/1894 ivm het 
voorstel om de gratis consultaties niet meer te beper-
ken tot de behoeftigen. 

861 07/11/1894 Vertoog van de hr Ch Gevaert als rapporteur van de 
bemerkingen van het medisch corps van de Bijloke, 
naar aanleiding van de wijziging van het reglement. 
Voortaan kunnen uitsluitend behoeftigen met een 
bewijs in die zin afgeleverd door de politiecommissaris, 
een beroep doen op de gratis consultaties. (genaaid 
met koord)

2 stukken

862 06/06/1893 Rapport naar aanleiding van het overlijden van Peeters 
Marie in de Bijloke.

20 stukken

863 1896 Statistieken over de ziekenzusters (1874-1892) en 
patiëntenaantal (1874-1896).

2 stukken

864 07/06/1893 Verslag over de slechte voeding en het liberaal “konkel-
foes” in de Bijloke in De Landwacht, katholiek anti-
socialistisch Dagblad dd woensdag 7/6/1893 (t.w. krant)

1 stuk

865 21/12/1892 Documenten ivm reglementering mbt de ziekenzusters 
in de Bijloke (genaaid ex. Bulletin Communal 1892 n° 
13)

6 stukken

866 20/06/1877 Document bezorgd door de hr Dubois voor de vergade-
ring ivm de klachten tegen Boddaert die het universitair 
onderwijs in het gedrang brengt. drie genaaide bladen)

1 stuk

867 27/08/1877 Brief aan burgemeester en schepenen over benoemin-
gen medisch corps en de organisatie van de hospitalen 
en universitaire klinieken  [geen naam AdB] (gebundeld 
met touwtje onderaan) 

4 stukken

868 21/04/1886 Briefwisseling over de ontvoering van een kind (wees) 
door de familie (vijf stukken)

5 stukken

869 24/05/1894 Brief van de Bijloke over een voorstel tot wijziging van 
de boekhouding. De dagloners willen geen maand 
wachten om hun geld te ontvangen.

1 stuk

870 02/04/1895 Het gemeentebestuur van Temse vraagt hoeveel zij 
zal moeten betalen voor de operatie van een 27 jarige 
meisje uit de gemeente.

1 stuk

871 17/03/1895 Briefwisseling over krantenartikel in de Vooruit van 
14/3/1895 mbt brutaal gedrag van de portier van de 
Bijloke (krant)

3 stukken
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872 15/03/1895 Briefwisseling over het bedrag van 10,43, saldo van 
het loon van Nuytens, conciërge vismarkt, dat de stad 
wil betalen aan BG, die weigert omdat zijn zuster Marie 
Nuytens reeds haar onderhoud betaalt.

3 stukken

873 06/02/1895 Brief en antwoord aan Burgemeester ivm het niet opne-
men van Acke Henri, wegens gebrek aan een bed.

1 stuk

874 21/01/1895 BG vraagt aan de beheerder-inspecteur van de uni-
versiteit om de vergoedingen voor de dienst van de 
klinieken te betalen.

4 stukken

875 08/11/1891 Krantenbericht in Journal de Gand zondag 8/11/1891 
over de partijdigheid van de zusters bij het toekennen 
van chocolademelk aan niet-gelovige zieken (twee 
kranten 6/11 en 8/11)

876 14/01/1895 Briefwisseling tussen directeur van de Bijloke en BG. 3 stukken
877 14/01/1895 Brief van de directeur ivm de kosten voor de opname 

van Goethals Victor, spoorwegbediende, slachtoffer 
mislukte poging zelfmoord. Wegens die zelfmoord wei-
gert de NMBS tegemoet te komen in die kosten.

1 stuk

878 31/12/1894 Lijst met 68 zusters in de Bijloke. 4 stukken
879 07/12/1894 Briefwisseling over de opname van Desanthoine Jules 

(Lochristi) in de oogkliniek.
4 stukken

880 28/11/1893 De dir van de Bijloke vraagt aan BG ca 50 fr om te 
besteden aan het Sinterklaasfeest van de kinderen in 
de Bijloke.

1 stuk

881 26/11/1894 De dir van de Bijloke vraagt aan BG ca 50 fr om te 
besteden aan het Sinterklaasfeest van de kinderen in 
de Bijloke.

3 stukken

882 30/10/1894 Briefwisseling over Clemence De Clercq overwegbe-
ambte die zich in een kamer heeft laten verzorgen op 
kosten van de hulpkas.

8 stukken

883 12/10/1894 Doorsturen van de kiesbrief van Landeloos Jean Jo-
seph geboren te Leuven 1848, van wie het adres zoek 
is en vermoedelijk in de Bijloke verblijft.

3 stukken

884 24/09/1894 Brief van de Bijloke aan BG ivm de ontsnapping van 
Desmedt Jean lijdend aan delirium tremens.

1 stuk

885 19/09/1894 Briefwisseling over het opvorderen van de verzor-
gingskosten van de overleden Holdener Jospeh Albert 
°Antwerpen 26/1/1828.

10 stukken

886 08/08/1894 Briefwisseling tussen BG – Stad Gent – Belastingen 
over Slock Marie die nooit enige vergoeding van BG als 
dienstmeid heeft ontvangen.

4 stukken

887 20/07/1894 Briefwisseling tussen BG en Min van Justitie over de 
vergoeding van de onderhoudskosten van zwakzinni-
gen overgebracht van de instelling naar het ziekenhuis.

4 stukken

888 06/07/1894 Lijst met 69 zusters in de Bijloke. 2 stukken
889 02/07/1895 Interne briefwisseling Bijloke over Vandamme F. hulp-

verpleger.
3 stukken
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890 11/05/1894 Briefiwsseling tussen Bijloke, Mme Ratinckx établisse-
ment orthopédique Antwerpen, BG Antwerpen over de 
verzorging van het kind Alphonse De Reuck in Antwer-
pen, waarvoor BG Gent niet tegemoetkomt.

8 stukken

891 [1800] BG besluit dat vanaf 1 juni de gratis consulten gesplitst 
worden in inwendige geneeskunde en chirurgie.

1 stuk

892 19/03/1894 Everaert Pierre, stalknecht in de Bijloke, kan na 22 jaar 
dienstverband zijn taak niet meer vervullen. Verzoek tot 
toekenning van een pensioen van 0,50 ct per dag.

4 stukken

893 05/04/1894 Brief van de Bijloke aan BG over het krantenartikel in 
de Landwacht van 30/03/1894. Een stervende zou het 
aangevraagde bezoek van een onderpastoor niet ge-
kregen hebben omdat de toegang geweigerd werd aan 
deze kapelaan (krant) 

2 stukken

894 22/03/1894 BG vraagt aan Weldadigheid om Blomme Melanie (64j) 
en Verschaeren Jean (60j) op te nemen in een instel-
ling voor ongeneeslijk zieken.

1 stuk

895 19/03/1894 BG Vraagt aan de commissaris om na te gaan of ze de 
verzorgingskosten kan recupereren voor de opname 
van Frederik Hortense, fa Augustin en Claes Julienne 
en van Claes Julienne echtgenote Frederik Augustin, 
die beiden als behoeftige zieken waren opgenomen.

1 stuk

896 31/01/1894 Zieken ten laste van de hulpkas van de spoorwegen. 2 stukken
897 16/03/1894 Briefwisseling tussen BG en Hillenberg directeur van de 

Bijloke ivm de 500 fr loonsverhoging .
2 stukken

898 24/02/1894 Briefwisseling over de blaam die aan zuster Josepha 
Van Damme wordt gegeven ivm de onheuse behande-
ling van een patiënt.

3 stukken

899 04/01/1894 Overzicht van de personeelsleden van de religieuze 
gemeenschap aangesteld in de Bijloke in 1e en 2e 
semester 1893 met namenlijst 69 personen.

2 stukken

900 04/01/1894 Verzoek aan de universiteit tot betalen van de 634,92 fr 
vergoeding voor de polikliniek De Visscher, Kliniek Dr 
Eeman jaar 1893.

4 stukken

901 28/03/1895 Briefwisseling over een incident in het ziekenhuis waar-
bij de krant ‘Vooruit’ van een patiënt Obijn Désiré afge-
nomen is door een ziekenzuster Niederprüm (Pruissen) 
(drie kranten Vooruit)

8 stukken

902 12/12/1894 BG schrijft aan de directeur van de Bijloke dat een ze-
kere coulantheid mag bij het beoordelen van het al dan 
niet betalen van de consultkosten.

1 stuk

903 12/11/1894 Dr Burvenich meldt dat een Nederlandse patiënt van 
hem, De Block Antoine (Zeeland) ondanks de brief van 
de gemeente die verklaart de kosten op haar te nemen, 
en de brief van hemzelf niet toegelaten is in het zieken-
huis.

1 stuk

904 10/04/1895 Briefiwisseling tussen notaris Hebbelynck (Merelbeke), 
BG en dir. Bijloke over de door Charles Ydiers bij zijn 
overlijden achtergelaten persoonlijke spullen.

4 stukken
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905 20/04/1895 Brief van dir Bijloke aan BG over een artikel in de Voor-
uit dd 12/4/1895 over zieken die helpen een boot met 
faseelhout voor de bakkerij lossen (krant)

2 stukken

906 16/05/1895 Brief van dir Bijloke aan BG over zuster Engleberthe 
die stiekem caracollen voor de zieken hadden binnen-
gebracht.

2 stukken

907 15/05/1895 Briefiwsseling over een klacht tegen de portier die be-
zoekers voor de zusters geen toegang verleent 

3 stukken

908 15/06/1895 Dr Eeman vraagt en krijgt toestemming om tijdens de 
academische vakantie de lokalen te gebruiken in het 
Van Caneghem instituut tegen 100 fr vergoeding

2 stukken

909 27/06/1895 Antwoord aan BG Luik op de vraag over de aanwezig-
heid van kamers voor  betalende zieken.

2 stukken

910 28/06/1895 Antwoord aan BG Brussel op de vraag over de samen-
stelling van het ondergeschikte personeel.

3 stukken

911 30/06/1895 Overzicht van de personeelsleden van de religieuze 
gemeenschap aangesteld in de Bijloke in 1e 1895 met 
namenlijst 68 personen.

2 stukken

912 31/07/1895 BG schrijft aan de overste van de Bijloke dat zij een 
klacht ontvangen hebben over de slechte behandeling 
van Joseph Wouters, opgenomen wegens incontinen-
tie, door een ziekenzuster.

1 stuk

913 14/01/1899 Briefwisseling over de reorganisatie van het keukenper-
soneel.

10 stukken

914 05/08/1895 Briefwisseling tussen BG en De Vereenigde Katoenbe-
werkers en bewerksters die een internationaal congres 
organiseren en graag Guislain en de Bijloke willen 
bezoeken.

3 stukken

915 23/08/1895 Briefwisseling over de mogelijkheid van een aparte 
rechtstreekse toegang tot het klooster.

7 stukken

916 02/09/1895 De directeur van de Bijloke vraagt een week vakantie 
die hem toegekend wordt.

2 stukken

917 17/10/1895 Briefwisseling over Van Tomme Auguste die niet regle-
mentair is opgenomen.

3 stukken

918 23/10/1895 Briefwisseling over het krantenartikel in Vooruit over 
de nalatigheid van de Bijloke om de ouders te waar-
schuwen dat hun pas geopereerd kind overleden was 
(krant). 

2 stukken

919 02/01/1896 Overzicht van de personeelsleden van de religieuze 
gemeenschap aangesteld in de Bijloke in 2e 1895 met 
namenlijst 68 personen. (2 pruissische en 4 Hollandse 
zusters)

2 stukken

920 03/01/1896 BG schrijft aan de admin-inspecteur van de Universi-
teit om de vergoeding voor het gebruik van lokalen te 
bekomen .

3 stukken

921 09/01/1896 Het stadsbestuur vraagt aan BG hoe het komt dat pa-
tiënten zo lang op zwachtels en orthopedische appa-
raten moeten wachten. Ondertussen moeten ligdagen 
betaald.

4 stukken
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922 15/03/1896 Briefwisseling over Wille Auguste, 18 jaar, die bij zijn 
opname enige problemen heeft ondervonden.

4 stukken

923 13/04/1896 Brief van dr Van Imschoot over het gebrek aan afzon-
deringsmogelijkheden. Hij somt twee gevallen op van 
besmetting met roodvonk, met dodelijke afloop.

2 stukken

924 16/04/1896 Brief over de noodzaak om kinderen met een zwakke 
gezondheid enige tijd op het platteland op vakantie te 
laten gaan. (Blauhuis te Nazareth).

4 stukken

925 20/04/1896 Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in de 
Vooruit 8/4/1896 over het wegzenden van een patiënt 
die in het ziekenhuis rondgelopen had.

3 stukken

926 06/05/1896 Antwoord op de vraag van BG Charleroi over de forma-
liteiten/toestemming voor een operatie.

4 stukken

927 22/06/1896 Briefwisseling naar aanleiding van de niet-opname 
van een zwangere vrouw op de afdeling gynaecologie 
wegens onbeschikbaarheid van een vrij bed.

2 stukken

928 30/06/1896 Stand van het religieuze personeel in 1e en 2e semes-
ter 1896.

2 stukken

929 08/07/1896 BG Leuven wenst te weten of de zieken beschikken 
over een aparte zaal voor lezen, roken enz en of hun 
bezoek in de behandelingszaal of in een spreekkamer 
wordt ontvangen.

2 stukken

930 15/07/1896 Briefwisseling tussen BG, Stadsbestuur en Bijloke 
directie over een incident in de Bijloke dat in de Vooruit 
van 12/08/1896 werd gemeld. Een patiënte kon niet op 
tijd een verzorgster oproepen en deed haar behoefte in 
bed. Wegens het schoonmaken van het bed werd ze in 
een houten zetel gezet. Aan haar zoon had ze verteld 
dat dat bij wijze van bestraffing was. Idem ivm Vooruit 
dd 5/7/1896 over onheuse behandeling van eenbeeni-
ge jongeman (twee kranten)

5 stukken

931 09/08/1896 twee brieven over de proef met enkele zwakke wees-
kinderen die ondergebracht waren op een hoeve 
omringd met een dennenbos te Nazareth. Uitgebreide 
beschrijving van omstandigheden. (Blauhuis) 

2 stukken

932 22/07/1896 BG vraagt aan BG Brussel, Antwerpen, Leuven en Luik 
over voorwaarden van gratis consult zonder zieken-
huisopname. Gebeurt dat zonder controle van de staat 
van behoeftigheid en hoe voorkomt men dat niet-be-
hoeftigen hier (mis)bruik van maken.

1 stuk

933 1896 Plannetje van Bijlokekaai Materniteit, Godshuizenlaan, 
klooster (met aangifte van waterloop, gracht ?) (een 
stuk (uiteengevallen in acht stukjes))

1 stuk

934 18/07/1896 Briefwisseling naar aanleiding van de wijziging van het 
gemeentebesluit mbt gratis consult in de Bijloke. Re-
actie van Union Médicale, syndicat professionnel, BG 
Brussel, BG Gent, Bijloke geneesheren.

7 stukken
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935 22/08/1896 Briefwisseling naar aanleiding van artikel in Vooruit 
over “Hevig gevecht in de zaal 2 en 3 (‘kwetskwartier’) 
“ wegens afwezigheid van bewakers gedurende een 
aantal uren. (krant)

6 stukken

936 07/07/1896 drie brieven van BG Brussel over de gratis consulta-
ties. Met verwijzing naar krantenartikel in Le Soir (twee 
gratis consult kaartjes) 

7 stukken

937 29/09/1896 BG secretaris schrijft aan BG voorzitter over de weige-
ring van Sint-Amandsberg om de kosten van het verblijf 
van de jonge geamputeerde Louis De Raedt te betalen.

1 stuk

938 23/10/1896 Antwoord op de vraag van BG Charleroi over betalende 
patiënten die een operatie ondergaan in de lokalen en 
met de instrumenten van de Bijloke.

2 stukken

939 26/10/1896 Antwoord op de vraag van BG Bergen over de beschik-
baarheid van kamers voor betalende patiënten.

2 stukken

940 18/11/1896 Vraag van de Bijloke aan BG om 50 fr te mogen beste-
den voor het Sinterklaasfeest.

2 stukken

941 1897 Overzichtstabel (1874-1897) met de verhouding zieken/
zusters na de opheffing van het Sint-Janshospitaal en 
de opening van een kinderafdeling in de Bijloke.

1 stuk

942 18/12/1896 Briefwisseling tussen BG en burgemeester over Wy-
nants Charles Louis die geen klacht heeft neergelegd 
tegen het Bijlokepersoneel.

2 stukken

943 05/01/1897 Briefwisseling over de terugbetaling van de kosten voor 
het gebruik van de zalen voor de ‘service des cliniques 
universitaires’.

6 stukken

944 04/01/1897 Briefwisseling tussen BG en Burgemeester over de 
onnauwkeurige opstelling van de documenten die toe-
gang verlenen tot de gratis ziekenzorg. Voor Gustave 
Vanderplaetsen werden twee verschillende documen-
ten opgemaakt.

2 stukken

945 16/01/1897 Briefwisseling over krantenartikelen (Vooruit en De 
Gentenaar) waarin de overste van de broeders in het 
Oudemannenhuis beschuldigd worden van uitbuiting 
van de bewoners (vijf kranten)

14 stukken

946 19/01/1897 Brief aan de voorzitter over de plaatsing van een 
gedenksteen in de gevel van het Gasthuis ‘Fondation 
Bernard Laurentius, en mémoire de Felix Haestier” en 
over het niet gebruiken van de ‘moedertael’, te wijten 
aan de bepaling in het Frans in het testament van de 
schenker. (twee kranten) 

3 stukken

947 06/02/1897 Briefwisseling tussen Bijloke en BG over een artikel 
in de ‘Journal de Gand’ over de openingsuren van de 
baden in de Bijloke.

4 stukken

948 24/02/1897 Lijst van de arbeidsongevallen (naam, adres, fabriek, 
leeftijd, aantal opnamedagen), 31 namen.

2 stukken

949 26/02/1897 Brief van BG aan advocaat Vercruysse (Kortrijk) over 
Adolphe Careel.

2 stukken
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950 03/03/1897 Brief tussen stadsbestuur en BG over de organisatie 
van vakantiekolonies door de stad voor “les élèves 
les plus débiles et les plus pauvres” in Berchem lez 
Audenaerde, Adinkerke, De Panne. De Stad zou willen 
gebruik maken van Nazareth en er enige werken uit-
voeren waar BG dan ook kan van profiteren tijdens de 
vakantieperiode (Blauhuis).

4 stukken

951 06/031897 Verslag over 1896 in het Guislaingesticht. 1 stuk
952 14/05/1897 Brief van de provincie O-VL over de noodzaak van de 

documenten die personen, die in Frankrijk gewoond 
hebben, moeten invullen.

1 stuk

953 05/10/1896 Directie Bijloke schrijft aan BG dat De Poorter Leopold 
eindelijk besloten heeft om kwitantie te verlenen voor 
het geld dat zijn zoon als legerrecruut heeft gekregen.

1 stuk

954 05/03/1897 Overzichtstaat Bewoners van Guislaingesticht per 1 jan 
en 31 dec 1896 (in, uit, overleden, geboren te Gent, 
erbuiten, ten laste van stad ten laste andere gemeen-
ten of burgers, gemiddeld aantal overlijdens per 100, 
kostprijs.

1 stuk

955 26/05/1897 Overzicht van het aantal baden in 1896 (#6477 ad 
totaal 1851,30 fr).

3 stukken

956 17/06/1898 Klachten in kranten over de Bijloke (Vooruit 
18/05/;20/05;8/06;6/05/1897 (vier kranten)

19 stukken

957 24/06/1897 De stad Gent stuurt aan BG het gemeenteraadsbesluit 
mbt het reglement gratis consult (o.a. verslag zitting 
11/05/1897 en rapport over voorstel van dr De Neffe )

4 stukken

958 25/06/1897 BG voorzitter schrijft aan Bernardus Verstraeten Goude 
Sterrestraat 59, “Uit inlichtingen .. spruit dat uwe 
dochter Stephanie … het reglement van het hospitaal 
overgetreden heeft. Dines volgens is zij ten rechte uit 
het hospitaal gezonden.” En zijn antwoord “Vergeef mij 
mijne stoutigheid die ik nemen van aan UE te schrijve 
…” , [hilarisch antwoord])

2 stukken

959 01/07/1897 Overzicht met de 69 ziekenzusters in de Bijloke. 2 stukken
960 15/09/1897 Briefwisseling over de zaak Van Tieghem Leandre 

(SDWestrem 29/1/1819) wiens dochter niet bij zijn 
sterfbed mocht komen (Elf stukken waaronder Le XXe 
siècle 16/09/1897; Vooruit 15/09/1897

961 26/07/1897 Briefwisseling over de “inrichting in het Gasthuis van 
een afzonderingskwartier voor kinderen lijdende aan 
de kroep”, bestellingen medische apparatuur (o.a. 
buitenlandse facturen met briefhoofd: Reiniger Gebbert 
& Schall te Erlangen, Maison Wiesnegg te Parijs, Ch. 
Glitschka Vlaanderenstraat 82) 

18 stukken

962 26/06/1897 Briefwisseling over klacht over een bewaker in de Bij-
loke (o.a. Vooruit 22/07/1897)

3 stukken

963 19/11/1897 BG vraagt aan de dir. Bijloke om maandelijks het over-
zicht van de weg te gooien stukken (afval, objets rebu-
tés) ipv driemaandelijks naar het secretariaat te sturen.

1 stuk
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964 1897 Overzicht van aantal en verhouding knechten en zie-
kenverzorgers en gemiddeld aantal zieken in de Bijloke 
tussen 1874 en 1897.

1 stuk

965 04/01/1897 Briefwisseling tussen BG en dir. Bijloke over het op-
maken op 31 dec van een inventaris van het meubilair, 
kleding en linnengoed.

2 stukken

966 14/11/1897 BG antwoord aan BG Laken over de toekenning van 
een pensioen na 35 j dienst of in geval van een in 
dienstverband opgelopen aandoening aan de zieken-
zusters.

2 stukken

967 11/12/1897 BG drukt de dir van de Bijloke op het hart dat alle 
behoeftigen niet-Gentenaar voorzien dienen te zijn van 
een document waarin de Gemeente belooft de kosten 
te dragen.

1 stuk

968 01/12/1897 BG antwoordt aan het schepencollege van Lokeren dat 
BG niet altijd de gevraagde inlichtingen kan verstrekken 
over de zieke uit hun gemeente.

2 stukken

969 22/06/1860 Briefwisseling over de goedkeuring van een BG besluit 
over de religieuze gemeenschap ten dienste van het 
Bijloke ziekenhuis 1860.

2 stukken

970 31/12/1897 Halfjaarlijks overzicht van de religieuze gemeenschap 
in de Bijloke (71 zusters).

2 stukken

971 16/11/1897 BG Antwerpen vraagt reglement mbt de behandeling 
van niet behoeftige personen.

3 stukken

972 02/10/1897 ‘Vooruit’ met bericht over een weggezonden “knecht die 
zich aan zeer erge feiten had plichtig gemaakt” .

1 stuk

973 28/09/1897 BG schrijft aan dir Bijloke mbt het verwittigen van fami-
lieleden opgegeven voor bezoek buiten de gebruikelijke 
uren en dagen. Brief van 19/10/1904 over het verwit-
tigen van familieleden via telefoon aan politiecommis-
saris en via brief.

2 stukken

974 20/09/1897 BG meldt aan de dir van de Bijloke dat een derde 
interne supplementair is aangesteld om dr Willems 
(kinderziekten) bij te staan.

1 stuk

975 06/09/1897 Brief van dr Gevaert die een “galvano-c..t…” wenst aan 
te kopen dat nodig is bij het wegnemen van neuspolie-
pen.

1 stuk

976 30/03/1898 Brief van dr De Nobele J. die een offerte toestuurt ivm 
de installatie van een röntgentoestel.

3 stukken

977 09/08/1897 Briefwisseling over herdenkingsplaten op de voorgevel 
van het Hospitaal (Ch Belaert, Juff Marie de La Mon-
tagne, Vict Vandenberghe en Cl De Mey) .

3 stukken

978 22/01/1898 Overzicht van de arbeidsongevallen behandeld in de 
Bijloke 1897 (data, naam, leeftijd, woonst, opmerkin-
gen) 

979 27/12/1898 Briefwisseling rond klachten over de “brave liefdezus-
ters” in de ‘Vooruit’ 8/12/1898

980 20/11/1898 Briefwisseling ivm klacht in ‘Vooruit’ over het gebruik 
van vuil Leiewater voor het wassen van de zieken en 
de plagerijen van de zusters. ()
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981 07/10/1898 Briefwisseling over de kwaliteit van de margarine in de 
Bijloke.

5 stukken

982 01/10/1898 Toestemming van BG aan de dir van de Bijloke om 
afwezig te zijn op 3,4, en 5 okt.

2 stukken

983 20/09/1898 Briefwisseling over de affiches van de ‘alcoholbestrij-
dersbond van Gent ‘.

5 stukken

984 09/08/1898 Briefwisseling over het inrichten van een bibliotheek 
voor de zieke volwassenen. Vooral Vlaamse boeken 
waarvoor men zich tot het Willemsfonds zou moeten 
wenden.

5 stukken

985 01/07/1898 Halfjaarlijks overzicht van de religieuze gemeenschap 
in de Bijloke 1 semester 1898 (70 zusters).

2 stukken

986 30/06/1898 BG antwoordt aan Vander Haeghen Snoeck voorzitter 
van het Gentse wijnhandelarensyndicaat dat zij hun 
aankoopsysteem niet zullen wijzigen.

1 stuk

987 17/05/1898 Briefwisseling tussen BG en BG Brussel over de kost-
prijs van een verblijf in de gemeenschappelijke zalen 
van het ziekenhuis voor minder gegoede zieken die 
zich thuis niet kunnen laten verzorgen.

2 stukken

988 17/05/1898 Briefwisseling tussen BG en BG Bergen over de uitslui-
tende toegang van behoeftigen tot de zorgen verstrekt 
in de Bijloke .

2 stukken

989 14/05/1898 Dir Bijloke schrijft aan BG over klacht in ‘Het Volk’ van 
12/02/1898 mbt tot het onbehouwen gedrag van “een 
man aan het bureel”.

2 stukken

990 23/02/1898 Briefwisseling tussen Stad Gent, BG en Bijloke over 
de toekenning van een ereteken aan Marie De Gryse 
(zuster Aloïse) en Françoise Van de Velde (zuster Au-
gustine) voor bewezen diensten in de Bijloke .

6 stukken

991 19/06/1897 twee brieven over de herinrichting van de lokalen voor 
de behandeling van patiënten. 

2 stukken

992 04/02/1898 Briefwisseling tussen BG en Spoorwegen over de aan-
voer van gekwetsten in geval van spoorwegongeval. 

5 stukken

993 02/02/1898 Briefwisseling over artikel in “L’indépendant de Gand” 
en de “Vooruit” ivm slechte behandeling van een pati-
ente.

11 stukken

994 31/12/1898 Overzicht van het personeel van de religieuze gemeen-
schap in het 2e halfjaar van 1898 (twee dezelfde lijsten)

995 26/09/1903 BG schrijft aan directeur Bijloke dat vanaf 31/12/1903 
de bakkerij (Boulangerie Générale) zal worden afge-
schaft. Zij die tot de laatste dag blijven, krijgen een 
maand extra loon.

1 stuk

996 15/10/1903 BG schrijft aan de directeur Bijloke dat de internen en 
externen een document moeten ontvangen om hen vrij-
stelling te geven voor deelname aan de wapenschouw 
van de Burgerwacht.

3 stukken
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997 22/09/1903 Briefwisseling tussen BG, gemeenten Evergem en 
Wondelgem, Bijloke over de vergoeding van de kosten 
voor de behandeling van verwondingen opgelopen tij-
dens de uitbreidingswerken aan het kanaal van Terneu-
zen. De gemeente of de aannemer De Cloedt-Ternier 
(Brugge) zouden moeten betalen.

3 stukken

998 01/09/1903 “Oeuvre du grand air / Werk der gezonde lucht” be-
klaagt er zich bij BG over dat zij nog steeds geen kledij 
hebben ontvangen voor de in Bredene opgenomen 
kinderen.

3 stukken

999 25/08/1903 Briefwisseling over de zaak “De Winne Louis” (Lede-
berg), brouwersgast, die zijn been brak toen de brou-
werswagen een wiel verloor. De man werd eerst naar 
de Bijloke gevoerd, daarna naar Ledeberg waar men 
hem evenmin wou aanvaarden.

7 stukken

1000 08/08/1903 BG schrijft aan directeur Bijloke dat Camille Vanden 
Berghe zijn salaris als ziekenverzorger zal ontvan-
gen tot de dag waarop hij vrijwillig weggegaan is (zijn 
verzoek om een dag vrij te krijgen voor bezoek in zijn 
geboortegemeente was afgewezen).

3 stukken

1001 30/07/1903 Verbrugge, oud interne, vraagt toestemming om de 
gratis consulten van dr Champon te mogen bijwonen

3 stukken

1002 07/02/1899 Voorstel van de overste van de ziekenzusters in de 
Bijloke tot verhoging van het personeelsaantal. Tabel 
aantal patiënten, knechten, verhouding 1874 tot 1897 

6 stukken

1003 25/09/1903 Briefwisseling over ingrepen tijdens het gratis consult 
in de Bijloke (met documenten uit 1891) Gebruik van 
anesthesie.

16 stukken

1004 16/10/1903 Zaak Van Herrewege Leopold (°1888 Sint-Amands-
berg), slachtoffer bedrijfsongeval bij Carels, na ontslag 
uit ziekenhuis weer opgenomen en vinger geamputeerd 

5 stukken

1005 16/10/1903 Briefwisseling over Julie Van Laere (tewerkgesteld in 
de linnengoedafdeling) die in plaats van eten en onder-
dak voortaan een salaris krijgt. 

24 stukken

1006 15/10/1903 Briefwisseling rond bezoek van dr Dixon, universiteits-
professor te Sydney en voorzitter van de “Linniceau 
society” en lid “St Johns ambulance association”, die 
Europese en Amerikaanse ziekenhuizen wil bezoeken. 
Ministerie van Landbouw vraagt BG om hem rond te 
leiden in de Bijloke.

3 stukken

1007 20/10/1903 Statistieken over het aantal overlijdens van mindriejari-
gen (33,32% in 1902 en 38,58% in 1903).

5 stukken

1008 27/10/1903 Temmerman Jules is overleden maar wordt pas acht 
dagen later begraven als gevolg van een misverstand. 
Bericht in de Vooruit van 22/10/1903.

2 stukken

1009 09/11/1903 Briefwisseling over De Waegeneire Dominic (Muide) 
die op 3/11/1903 overleden is en bijna in afwezigheid 
van zijn ouders werd begraven wegens onbestelbare 
brief. De Vooruit beschreef deze zaak in de krant van 
zondag 8/11/1903.

3 stukken
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1010 26/11/1903 Briefwisseling rond incident met een kind dat naar luid 
van de ouders uit zijn bedje zou zijn geduwd door een 
zuster. Verslag van de ondervragingen.

3 stukken

1011 22/11/1903 Briefwisseling tussen dr Dumont, directeur Bijloke en 
BG over de klacht van dr Dumont die van oordeel is dat 
de keuken van de Bijloke zich bemoeit met de voorge-
schreven diëten.

3 stukken

1012 10/07/1903 Briefwisseling tussen dr Miele (Plateaustraat 33), Sana-
torium Bredene, directeur Bijloke, dr Van de Male (Oos-
tende), Werk der Gezonde Lucht (Schouwburgstraat 
Gent) over de verlenging van het verblijf van Steurbout 
Gustave en Modaf Marguerite in het sanatorium te 
Bredene.

17 stukken

1013 14/12/1903 Briefwisseling tussen dir Bijloke en Weldadigheid over 
de eventuele opname van Geirnaert Leopold in het 
sanatorium te Bredene.

4 stukken

1014 21/12/1903 BG schrijft aan dir Bijloke dat het personeel de ba-
dinstelling in de Bijloke in overeenstemming met het 
reglement mag gebruiken. De nieuwe badinstelling voor 
openbare baden valt buiten deze regeling.

1 stuk

1015 28/12/1903 Briefwisseling tussen BG, dir Bijloke en Weldadigheid 
over behandeling wegens coxalgie van Snaps Theo-
dore en de voorgestelde opname in het sanatorium te 
Bredene. 

4 stukken

1016 30/06/1903 Overzicht van de leden van de religieuze gemeenschap 
die tewerkgesteld zijn in de Bijloke, 71 leden en ver-
gelijking tussen dagkosten voor behandeling in Gent, 
Antwerpen, Brussel en Luik, 1e halfjaar 1903.

2 stukken

1017 04/12/1903 Briefwisseling tussen BG, stadsbestuur en Cercle des 
étudiants rationalistes over de overtuigingsneutraliteit in 
de Bijloke. De studenten eisen verwijdering van de reli-
gieuze symbolen, het luidop bidden in de zalen van de 
vrouwen en de kinderen, uitdeling door de ziekenzus-
ters van schapulieren en rozenkransen, het aangeven 
van een kruisteken bij het begin van een maaltijd.

9 stukken

1018 19/06/1903 BG schrijft aan burgemeester en schepenen te Luik 
over de toegang tot de Bijloke voor betalende patiënten  

1 stuk

1019 11/06/1903 BG meldt aan dir Bijloke dat dr De Cock, chirurg, vrij 
neemt tot oktober en vervangen wordt door dr De 
Bersaques. Dr Boddaert neemt 20 dagen vrij en wordt 
vervangen door zijn adjunct Verbruggen.

3 stukken

1020 14/05/1903 BG herhaalt aan de dir Bijloke de regels die gelden bij 
het opnemen van personen die niet in de Gent wonen. 
Dossiers Pycarelle Marie (Kortrijk) en Vollaert Pierre 
(Brugge)en Pierre Verleyen uit Roubaix.

7 stukken

1021 29/04/1903 BG schrijft aan de dir Bijloke dat de werkwijze van de 
onderdirecteur van de Bijloke mag worden voortgezet 
met betrekking tot de voorwerpen die achtergelaten zijn 
door patiënten bij vertrek of overlijden. 

1 stuk
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1022 19/05/1903 BG laat aan BG Bergen weten dat BG behoeftige zie-
ken uit andere gemeenten aanvaardt indien de betrok-
ken gemeente zich akkoord verklaard om de kosten te 
hare laste te nemen? Gedrukt reglement Bergen.

2 stukken

1023 17/04/1903 BG schrijft aan de dir Bijloke dat Marie Spae, die zich 
met de verzorging van prostituees in de Bijloke bezig 
hield, na 32 jaar moet stoppen en een pensioentje van 
BG zal krijgen. 

3 stukken

1024 17/04/1903 BG schrijft aan dr Willens dat hij tijdig de dienst dient te 
verwittigen ingeval van afwezigheid van meer dan drie 
dagen, nu hij van 18/04 tot 8/05 naar Madrid gaat. 

3 stukken

1025 23/03/1903 Briefwisseling met de stad Gent over Euphrasie Fontai-
ne die nog niet lang genoeg in Waterloos (FR) verblijft 
om daar van ziekenzorg te kunnen genieten.

4 stukken

1026 04/03/1903 BG antwoordt aan de gouverneur van provincie Oost-
Vlaanderen over de afzondering van tuberculosepatiën-
ten in een aparte afdeling.

3 stukken

1027 04/04/1903 De Schepen van Geschillen (contentieux) vraagt aan 
Waelbrouck waarom de dagprijs in de Bijloke ieder jaar 
daalt. De socialisten wijten dat aan de verslechtering 
van de voeding. 

2 stukken

1028 27/03/1903 BG stuurt aan de ontvanger een nieuwe reeks coupons 
voor het gebruik van de baden. Voorts afrekening van 
het jaargebruik van de nieuwe badinstelling.

3 stukken

1029 26/03/1903 Briefwisseling over het verbod op het binnenbrengen 
van voedingswaren voor patiënten en over de aan-
wezigheid van beestjes (‘sofietjes’) in het opgediende 
eten.

3 stukken

1030 25/04/1903 BG meldt aan dir Bijloke en Schepencollege dat de 
bezoekuren op zondag met een kwartier vervroegd 
worden.

1031 19/03/1903 Briefwisseling rond Boonants Jean, gemeentebedien-
de, die gelet op zijn financieel moeilijke situatie gratis 
verzorging mag krijgen in de Bijloke.

5 stukken

1032 11/02/1903 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de verde-
ling van de patiënten tussen de universitaire diensten 
en de BG ziekenhuizen.

2 stukken

1033 12/03/1903 Vercauteren Jeannette krijgt een speciaal dieet. Haar 
ouders brengen fijne boter en vers gelegde eieren 
mee, omdat ze geen margarine en opgelegde eieren 
verdraagt. Het dieet van dr Verstraete bevalt haar niet 
zoals het dieet drie jaar daarvoor in de afdeling van dr 
Van Cauwenberghe haar evenmin beviel. Men twijfelt 
aan de eerlijkheid van haar bedoelingen.

4 stukken

1034 06/03/1903 BG schrijft aan dir Bijloke dat het collocatiebevel van 
Marie Boenendaele (°6/3/1865) is ondertekend door 
een interne en niet door een geneesheer, wat de gel-
digheid van het bevelschrift in het gedrang brengt.

1 stuk
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1035 18/02/1903 De vereniging “Nut en Vermaak’ met lokaal in het Ton-
neke, Steendam 39, wenst de Bijloke te bezoeken. Met 
oudere brieven met soortgelijk verzoek.

10 stukken

1036 20/02/1903 BG Gent antwoordt aan BG Luik dat zij geen specifieke 
installation d’électricité thérapeutique hebben. Wel 
beschikt de diensthoofden over een aantal gelijkstroom 
en wisselstroomtoestellen ten behoeve van diagnose 
en behandeling.

2 stukken

1037 19/01/1903 BG beantwoordt gunstig de vraag van het stadsbestuur 
om de handtekeningen van patiënten te laten tegente-
kenen door de directeur en in zijn bijzijn zoals gebrui-
kelijk in gevangenissen en andere liefdadigheidsinstel-
lingen.

4 stukken

1038 06/01/1903 BG staat toe dat dr R. Joos, oud leerling, de operaties 
van dr Champ, (ONK arts) mag bijwonen.

3 stukken

1039 10/01/1903 Het stadsbestuur antwoordt aan BG dat na onderzoek 
de zuster op zaal 5 bevestigt dat zij niet ondervraagd is 
noch bemerkingen heeft gekregen. Zij heeft de h
R Bar gemeenteraadslid naar zaal 18 gebracht. 

3 stukken

1040 28/01/1903 Briefwisseling rond de terugkeer van Marguerite Van 
Laere (Gazometerlaan 68) en Steurbaut Maurice uit het 
Gesticht der Gezonde Lucht te Bredene.

6 stukken

1041 01/12/1904 BG antwoordt op een vraag van BG Verviers in verband 
met het salaris van de ziekenverzorg(st)ers.

2 stukken

1042 12/12/1904 BG besluit de prijs voor de geneeskundige baden vast 
te leggen op 1,80 fr. in plaats van de 1,77 fr. zoals ge-
vraagd door de dir Bijloke.

2 stukken

1043 03/12/1904 De dir Bijloke schrijft aan BG dat het binnenkort Sinter-
klaas is en een bijdrage van BG gevraagd wordt. Bond 
Moyson en Volksbelang hebben al eens schenking 
gedaan. Het aantal kinderen is gestegen tot 130.

1 stuk

1044 02/12/1904 De dir Bijloke wil dit jaar op een gegronde basis een 
inventaris opmaken van de waardevolle voorwerpen. 
Hij verwondert er zich over dat nergens een inventaris 
voor de voorwerpen in de kapel en kerk te vinden is en 
er bovendien zo weinig waardevolle te vinden zijn. 

1 stuk

1045 02/12/1904 BG vraagt uitleg aan dr Kaisergrüber (Sanatorium 
Bredene) over de gezondheidstoestand van een aantal 
kinderen (Snaps Theodore, Elvire van de Velde, Ida 
Bauwens.

7 stukken

1046 28/11/1904 BG bevestigt aan de dir Bijloke dat de chauffeur met 
wachtdienst de toestemming had om met de knechten 
het avondmaal te nuttigen.

1 stuk

1047 14/12/1904 Briefwisseling over de toestemming om een Bijlokepa-
tiënt te laten behandelen in het kinesitherapie-instituut 
van dr Gommaerts (Volderstraat 17 Institut Médicomé-
canique “Zander”).

4 stukken
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1048 22/11/1904 Briefwisseling over de promiscuïteit op sommige afde-
lingen, mannen met een geslachtsziekte liggen er met 
patiënten met dartre (dauwworm, eczeem, acne) en 
andere huidziekten. Er blijken ook twee kinderen van 
13 en 15 te liggen. Kinderen onder de 12 liggen apart. 

8 stukken

1049 18/11/1904 BG beantwoordt de vraag van BG Sint Joost ten Noode 
over het aantal patiënten in de Bijloke in 1903, totale 
kostprijs en of er een speciale massagedienst bestaat.

2 stukken

1050 03/11/1904 Besluit van BG om een kinderafdeling inwendige ziek-
ten te openen o.l.v. Bertha De Vriese, adjunct genees-
heer. Ze begint haar dienst op de afdeling inwendige 
kinderziekten op maandag 7 november 1904. 

4 stukken

1051 03/08/1904 BG antwoordt aan het stadsbestuur dat voor de pro-
blemen met de ingang van het ziekenhuis (blootstelling 
aan weer en wind, vloerhoogteverschillen) nog geen 
afdoende oplossing is gevonden.

2 stukken

1052 19/10/1904 BG geeft aan de dir Bijloke instructies over de meldpro-
cedure bij overlijden.

3 stukken

1053 07/10/1904 BG staat toe dat Hamelynck, geneeskundestudent, de 
consultsessies bij dr Champon (ONK-arts) bijwoont.

3 stukken

1054 12/10/1904 Briefwisseling over het verblijf van Van Autrive Joseph 
en Van Mossevelde Urbain in het sanatorium te Bre-
dene.

3 stukken

1055 29/09/1904 BG stuurt aan de Ontvanger een serie van 26 boekjes 
met badticketten.

1 stuk

1056 01/09/1904 Reactie op het artikel in de Vooruit over het laattijdig 
verwittigen van de familie van stervende patiënten. 
Geen herstellende patiënten als boodschapper uitstu-
ren, geen velocipédiste (fietser) te gebruiken maar wel 
via de politie laten verwittigen.

12 stukken

1057 26/07/1904 BG schrijft aan dir Bijloke dat in deze zomerperiode 
het aantal patiënten zeer hoog is. Men wijt dat aan de 
internen die zich meer laten leiden door medeleven dan 
door medische vaststellingen. Er zijn te veel ongenees-
lijk zieken en ouderlingen bij die elders thuis horen. 

2 stukken

1058 18/07/1904 De dir Bijloke wordt door BG aangemaand om Matthijs 
zorgvuldiger te laten werken bij het verwerken van de 
inlichtingen over de plaats van hulpverlening. De woon-
stvaststelling is gebrekkig, …

7 stukken

1059 21/05/1904 Meirsman Jeanne Louise, (°Gent 1873) wonende te 
Hemixem vraagt om in de Bijloke te worden verzorgd

2 stukken

1060 25/09/1904 Brief over de manier van inlichten aan de familie wan-
neer een patiënt overleden is. Het voorstel is om dit 
niet meer door de politie te laten doen maar door een 
knecht of bevriende te laten doen.  

12 stukken

1061 10/05/1904 Brief over Soethaert Pierre, kind, niet-inwoner van 
Gent. Briefwisseling rond het al dan niet toelaten van 
niet-inwoners in het ziekenhuis.

2 stukken

BG 12: Hospitaal De Bijloke



1062 06/05/1904 Brief over Elvire Van de Velde, plaatsing in het sanatori-
um in Bredene. Er wordt opgesomd welke kledingstuk-
ken ontbreken in de koffer. 

4 stukken

1063 27/04/1904 Brief over de kostprijs van de publieke baden in het 
ziekenhuis De Bijloke.

5 stukken

1064 13/04/1904 Brief van BG aan directeur De Bijloke over transport-
kosten.

1 stuk

1065 7/04/1904 Brief van BG aan De Bijloke over klacht van Billiet. 
Tijdens de verpleging van een zieke man, Delsaen, in 
zaal 8 zou hij zijn verstoten van alle zorgen door de 
zusters omdat hij vrijdenker is. Daar zou niets van aan 
zijn, tijdens zijn laatste levensuren werd hij bijgestaan 
door de zusters.

3 stukken

1066 11/11/1904 Brief over de tuinen rond het ziekenhuis. 2 stukken
1067 18/03/1904 Brief aan Edmond Soudeyns, orgelmaker Sleepstraat 

35, Forest orgelmaker te Roeselare, overste Bijloke en 
brief van zuster Kervyn de Volkaersbeke Lutgarde over-
ste zusters Bijloke. Over de herstelling van het orgel in 
de kapel van de Bijloke.

4 stukken

1068 24/03/1904 Brief van BG aan dir Bijloke waarin patiënten van 
ziekenhuis en zwakzinnigeninstellingen niet meer voor 
zowel de inkom – als de ontslagdag hoeven te betalen. 
De vergoedingsregel die bij wet is vast gelegd voor Rijk 
en Provincie, zal worden toegepast m.n. beide dagen 
gelden als slechts één dag.

1 stuk

1069 02/03/1904 BG schrijft aan dir Bijloke dat Désiré Dellaert (° Klui-
zen) niet opgenomen kan worden in Bredene wegens 
plaatsgebrek. Gevraagd moet worden of in Bredene 
geen kinderen nu al teruggestuurd kunnen worden. 
Pierre Southaert met sleutelbeenbreuk gaat niet naar 
Bredene wegens te kort verblijf daar.

4 stukken

1070 01/03/1904 De externen beklagen zich erover dat internen hun 90 
wachtbeurten om allerlei (drog)redenen niet uitvoeren 
en er dan externen in hun plaats wacht moeten lopen. 
BG besluit dat de externen in dat geval recht hebben 
op de overeenkomstige vergoeding die de interne zou 
hebben gekregen. 

2 stukken

1071 01/03/1904 BG schrijft aan Bijloke dat de artikelen in de Vooruit 
van 18 en 16/2 betreffende de ontsnapping van patiënt 
Alphonse Van Dam uit het zwakzinnigengesticht onjuist 
zijn. 

4 stukken

1072 25/02/1904 BG antwoordt aan BG Brussel in verband met het ge-
detailleerde overzicht van het zieken/werkpersoneel en 
de gemiddelde dagbezetting in de Bijloke 

1073 23/12/1904 Briefwisseling tussen BG en G. Van de Weyer (con-
structeurs ingénieurs) te Antwerpen over de Hoton ont-
smettingstoestellen (met formol). Uitgebreide beschrij-
ving van de verschillende ontsmettingsmethoden in het 
ziekenhuis, weeshuizen, …

8 stukken
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1074 24/02/1904 Briefwisseling over de toelating tot verblijf in Bredene 
van Henri Jules De Wispelaere (°Gent 1893) en Edgard 
Desmet (°Gent 1892) 

8 stukken

1075 12/02/1904 BG Gent antwoordt op vragen van BG Bergen over de 
regeling in verband met het toedienen van de laatste 
sacramenten aan patiënten.

2 stukken

1076 10/04/1905 Overzichtstaat van de uitgaven en inkomsten van de 
openbare badinstelling.

1 stuk

1077 15/01/1904 Overzichtstaat van het aantal religieuzen ten dienste 
van de Bijloke.

2 stukken

1078 12/01/1904 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke over de regeling 
van het schoolbezoek door kinderen die voor schurft 
behandeld worden. 

1079 12/01/1904 Briefwisseling tussen BG en Weldadigheid over Le-
opold Geirnaert die in de gezondheidsinstelling te 
Bredene wordt toegelaten.

3 stukken

1080 18/03/1905 Brief van BG aan dir Bijloke naar aanleiding van beslis-
sing van Best. Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen in 
het geschil tussen BG Gent en gemeente Mariakerke 
over de betaling van de ziekenhuiskosten van De Bra-
bander, echtgenote Auguste Lippens.

3 stukken

1081 28/03/1905 BG schrijft aan Gouverneur dat met betrekking tot Emi-
lie Rollé, echtgenote De Rocker (Heusden) alle kosten 
vergoed zijn voor haar ziekenhuisverblijf (7/10/1903-
5/10/1904)

1 stuk

1082 15/03/1905 BG schrijft aan Werk van de Gezonde Lucht dat Urbain 
Van Mossevelde (rue du Chou nr. 1) naar zijn ouders 
mag terugkeren.

1 stuk

1083 02/05/1905 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke waarin gesteld 
wordt dat welke werken er ook moeten worden uitge-
voerd, BG vooraf op de hoogte moet worden gebracht. 
Dit naar aanleiding van werken uitgevoerd door schilder 
Em. Serraes en die betaald wil worden.

2 stukken

1084 31/01/1905 BG schrijft aan dir Bijloke over de verwerking van de 
kosten gemaakt voor de door de politie binnengebrach-
te vrouwen die aan een geslachtsziekte lijden.

1 stuk

1085 25/02/1905 Briefwisseling over een besluit om weeskinderen in een 
aparte kamer in de Bijloke op te nemen en niet meer 
in een gemene zaal om de wezen zo veel mogelijk te 
isoleren vooral die ouder dan 14 jaar. Die isolatie blijkt 
nodig omdat in 1901 bij een weesmeisje Reunis Martha 
(°Gent 20/05/1886, Kiekenstraat nr. 2) (fa Polydorus 
en Rosalie Decoster) in weeshuis op 14/12/1898 en 
weg 15/5/1906 en ergens in dienst getreden), een pak 
‘ongezonde en zelfs onzedelijke’ liederen werden ge-
vonden. Een aantal van die ‘scabreuze’ marktliederen 
bevinden zich in dit dossier. De staat ervan is slecht tot 
zeer slecht, in gedrukte en handgeschreven vorm (zie 
BG25 nr. 319)

17 stukken
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1086 29/12/1905 Briefwisseling over de afzonderlijke zaal voor kinderen 
en het vrij komen van lokalen wegens de verhuis van 
de universitaire klinieken naar hun nieuwe gebouw. 
Brief Pante & Masquelier in verband met kosten uit te 
voeren werken in die afdeling. 

9 stukken

1087 21/12/1905 Brief van BG aan gemeentebestuur over de 500 fr. jaar-
vergoeding die de directeur van de Bijloke vraagt voor 
de bewaking van openbare baden op de Bijlokekaai. 
BG weigert dat en zwaait met het principe dat openbare 
baden een algemene hygiënemaatregel zijn waarvoor 
de overheid instaat en de stad daarom die vergoeding 
moet betalen. Bovendien vindt BG zijn verzoek over-
dreven. 

7 stukken

1088 15/12/1905 Directeur Bijloke stuurt aan BG twee plannetjes met 
invulling van de zaalnummers.

3 stukken

1089 14/12/1905 BG meldt aan Melle dat ze besmette personen niet mo-
gen opnemen omdat van overheidswege het verboden 
is om besmette personen te verplaatsen.

5 stukken

1090 06/12/1905 BG vraagt aan de dir Bijloke dat dr Mathijs voortaan 
in hoofdletters de naam van de maand op de over-
zichtstaten met medische gegevens moet schrijven. 
Bovendien maakt hij ook fouten bij de inschrijving van 
patiënten die ten laste van een andere gemeente had-
den kunnen komen.

3 stukken

1091 28/11/1905 Briefwisseling naar aanleiding van een artikel in het 
Volk van 12/10/1905 over “zieken, in het gasthuis ge-
plaatst tusschen gasten met een vuile ziekte. Er werd 
tevens op gewezen op zelfs jonge knapen in eene en 
dezelfde zal met zulke gasten geplaatst werden “. BG 
besluit om voortaan kinderen met een huidziekte tot 16 
jaar in de kinderafdeling te houden.

10 stukken

1092 25/11/1905 Dr Holemans (Antwerpen) vraagt toestemming om de 
consulten van dr Cruyl te mogen bijwonen.

2 stukken

1093 04/06/1904 Brief van Baudewijn P. gemeenteraadslid over een 
klacht van een vrouw op zaal 27 die wegens het niet 
deelnemen aan het bidden op de zaal geruime tijd 
onvoldoende verzorgd werd. BG secretaris Waelbrouck 
bevestigt dat de vrouw tien dagen lang onververst in 
bed heeft gelegen. 

2 stukken

1094 21/10/1905 Brief van Stad aan dir Bijloke en BG n.a.v. artikel in 
Het Volk over de wachtzaal bij het mortuarium van de 
Bijloke.

3 stukken

1095 31/08/1905 Dir Bijloke meldt aan BG dat er een begin van brand is 
geweest in het washok als gevolg van een scheur in de 
schouw op 30/08. Minieme schade. 

1 stuk
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1096 07/07/1905 Brief 7 juli 1905: Dir Bijloke meldt aan BG dat dr De 
Nobele afwezig was en men een beroep heeft moeten 
doen op een externe arts (Penneman) om een rönt-
genfoto te maken bij een kind dat een voorwerp had 
ingeslikt .
Brief 8 juli 1905: dir Bijloke meldt dat men 200 fr. heeft 
gekregen voor de kinderen in de Bijloke naar aanleiding 
van 75 j Belg. onafhankelijkheid.

2 stukken

1097 13/11/1905 BG geeft toestemming aan Goudaillier om de spreek-
uren van dr Cruyl bij te wonen in verband met huidziek-
ten.

3 stukken

1098 12/11/1905 BG specificeert bij de dir Bijloke dat bij arbeidsongeval-
len de twee vragen correct moeten worden ingevuld, 
m.n. werkhuis waar het ongeval plaats had en locatie 
en tijdstip waarom dit plaats had.

1 stuk

1099 11/11/1905 BG Gent antwoordt op de vraag van Weldadigheid Luik 
over de bezoekregeling.

3 stukken

1100 07/11/1905 Briefwisseling over de aankondiging van het bezoek 
van dr Roth, conseiller du Gouvernement et Conseiller 
intime de Médecine in Potsdam (D), die ca 20/09/1905 
naar Gent komt.

2 stukken

1101 29/08/1905 Briefwisseling over incident tussen Van Eename, hoofd 
Boekhouding, en dir Bijloke over de controle van Van 
Eename in het ziekenhuis.

5 stukken

1102 25/08/1905 BG geeft toestemming om Eugene De Clercq (°Gent 
1895) te laten opnemen in het sanatorium te Bredene.

2 stukken

1103 20/07/1905 BG geeft toestemming om Martha De Craene, (Gent 
1897) te laten opnemen in het sanatorium te Bredene.

2 stukken

1104 19/07/1905 BG Doornik vraagt aan BG Gent de regeling met 
betrekking tot de opname van ziek of gewond spoor-
wegpersoneel en de verloning van de diensthoofden bij 
operatieve ingreep.

2 stukken

1105 18/07/1905 BG Gent geeft aan BG Leuven uitleg over haar speci-
ale kinderafdeling.

2 stukken

1106 18/05/1905 BG geeft aan de stad de gevraagde statistieken over 
de tussen 1875-1900 in de Bijloke verzorgde zieken 
(oogziekten, huidziekten en venerische ziekten) Rouw-
brief Rosalia Van Brussel bestuurderster Lighuis Gent

11 stukken

1107 04/04/1905 Brief van dir Bijloke aan BG over Primo Emile die een 
prostatectomie heeft ondergaan. In ‘Vooruit’ werd be-
weerd dat men de man in zijn uitwerpselen liet liggen.

1 stuk

1108 05/01/1905 Onderzoek over de gewetensvrijheid van patiënten in 
de Bijloke. Interpellatie van dr Baudewijn, gemeente-
raadslid.

29 stukken

1109 24/02/1906 Briefwisseling tussen BG en stad Gent over het volks-
sanatorium te Ter Hulpen Waterloo waar tbc patiënten 
op kuur kunnen gaan.

3 stukken
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1110 05/03/1906 BG geeft aan de apothekers van de Bijloke en directeur 
dat alle geneesmiddelvoorschriften met inkt ingeschre-
ven moeten worden en niet zoals soms gebeurd met 
potlood.

1 stuk

1111 13/03/1906 Briefwisseling tussen stad en BG over het dubbel ge-
bruik van de chauffeur voor zowel de openbare baden 
als voor de Bijloke.

3 stukken

1112 15/02/1906 BG meldt aan Solié dat de verzorging van zijn zoon in 
de instelling van dr Gommaerts zonder toestemming 
van de dir Bijloke is gebeurd en de kosten dus te zijnen 
laste zijn.

5 stukken

1113 24/03/1906 BG geeft toestemming om Marie Temmerman wees-
meisje kinesitherapie te laten volgen in de instelling van 
dr Gommaerts. De commissie maakt de dir Bijloke er 
attent op dat de personen die naar het établissement 
kynesithérapique van dr Gommaerts worden gestuurd 
steeds een doorverwijsdocument moeten meekrijgen. 
BG krijgt toestemming van het stadsbestuur om een 
krediet van 1400 fr. uit het budget te gebruiken voor de 
kosten van behandeling daar. 

5 stukken

1114 11/04/1906 Karel Morant uit Nederbrakel overlijdt enkele dagen na 
de weigering tot opname in de Bijloke. De man beschik-
te niet over de nodige documenten van zijn gemeente. 
Zijn toestand was evenmin hoogdringend. Een derde 
beklaagt zich hierover bij BG. 

4 stukken

1115 12/04/1906 De BG vraagt aan het stadsbestuur om de inspannin-
gen voor de Openbare Baden op de Bijloke te continu-
eren om de gemaakte vorderingen niet teniet te doen. 
2/08/1906 De stadsontvanger stuurt aan BG 26 boekjes 
met ticketten voor de baden. Vooruit op 31.07.1906 
klaagt het tekort aan kleedcabines in 2e klasse voor de 
arbeiders aan. BG besluit dat op zaterdagnamiddag en 
zondagvoormiddag de volledige 2 klassecabines voor 
heren worden gereserveerd en die van 1e klasse voor 
de dames ongeacht het ticket.

8 stukken

1116 26/06/1906 Bij vonnis van de rechtbank ontvangt Henri Van den 
Eynde (82j, inwonend bij Phil. Burssens, Dender-
mondsesteenweg 93, een onderhoudspensioen betaald 
door de drie kinderen ten belope van 0,75 fr. per dag. 
BG vindt dat dit geld haar toekomt voor de behande-
ling van H. Vande Eynde. (o.a. reclamekaart Philemond 
Burssens, koopman in leder) 

3 stukken

1117 21/06/1906 Bij het overlijden van Pierre Herman, zoon van Fran-
çois en Mélanie De Vreese °Hent 1841, Reep 52, op 
27/10/1906 ontdekt BG dat hij vermogend is en claimt 
de verzorgingskosten op de erfgenamen terug bij de 
erven. 

9 stukken

1118 10/08/1906 BG meldt aan de dir Bijloke dat hij een vergoeding van 
500 fr. krijgt in het raam van de bewaking van de bad-
dienst.

2 stukken
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1119 27/08/1906 BG schrijft aan de secretaris van het ‘Werk der Ge-
zonde Lucht’ over het beëindigen/voortzetten van het 
verblijf daar van een aantal kinderen (Rowland Rachel, 
Snaps Theo, Larose Madeleine, De Backer Bertha, 
Toch Adolphine Alexandre De Regge, Van Acker Ger-
maine, Suppli Jacques.

25 stukken

1120 18/09/1906 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de dikte van 
de planken van een doodskist en de noodzaak van 
een houten hokje waarin de kist kan worden geplaatst 
waarin de delen van een lijk na gebruik in het amfithea-
ter worden gelegd. De kist staat dan beschermd tegen 
regen en zon. 

6 stukken

1121 18/09/1906 BG meldt aan de dir Bijloke dat het glas in de deur van 
zijn woning vervangen wordt door mat of prismatisch 
glas en niet door hout zoals hij gevraagd had.

4 stukken

1122 27/09/1906 Briefwisseling tussen BG en Dir Bijloke over de nieuwe 
formulieren die de politie aflevert met het oog op op-
name in de Bijloke. 

3 stukken

1123 29/10/1906 BG vraagt aan Weldadigheid om een pakket kleren 
klaar te maken voor Vermeulen Oscar die naar het 
sanatorium in Bredene wordt gestuurd.

3 stukken

1124 04/12/1906 Leon De Visch, 15 jaar, overlijdt in de Bijloke. Vooruit 
schrijft dat de ouders niet op tijd zijn verwittigd om hun 
kind nog levend aan te treffen. BG besluit dat voortaan 
naast het telefonisch oproepen van de politie er ook 
een geschreven document onmiddellijk moet verstuurd 
waarbij geen omslag mag worden gebruikt maar met 
de postzegels en afstempelingsuur en datum op het 
document zelf. 

11 stukken

1125 10/01/1906 Briefwisseling tussen BG, Stadsbestuur en Bijloke over 
de overname door de stad van de uitbating en leiding 
van het badhuis op de Bijlokekaai.

4 stukken

1126 12/01/1906 Brief van C. De Bast aan Waelbrouck, secretaris van 
BG, over de aankoop van meel voor de varkens. 
Omdat de hoeveelheid etensresten bestemd voor de 
varkens verminderen, moet de directeur Bijloke er 
op geattendeerd worden dat om geen enkele reden 
etensresten een andere bestemming mogen krijgen. 
16/06/1906 de Dir Bijloke stuurt aan BG het plan terug. 
Hij bevestigt dat hij geantwoord heeft op de vraag in 
verband met de 12 bedjes. 

2 stukken

1127 16/01/1906 Briefwisseling over het ontbreken van de nodige exter-
nen en internen op de dienst van dr De Waele.

3 stukken

1128 31/01/1906 Briefwisseling tussen BG en dir Bijloke rond de zaak 
Cordule Lemmens, die een boete van 2 fr. is opgelegd 
wegens inbreuken in werkverband. Het opleggen van 
boetes zonder affichering van deze strafmaatregel is 
verboden.

17 stukken
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1129 19/02/1906 Briefwisseling tussen BG, dir Bijloke en stadsbestuur 
over de opname van een krediet voor de nieuwe be-
loftevolle behandelingsdiscipline ‘Kynesithérapie’. BG 
looft deze nieuwe behandeling, maar de apparatuur is 
bijzonder duur, waardoor men de voorkeur geeft om 
Bijlokepatiënten door te verwijzen naar het institut de 
mécanothérapie van dr Gommaerts.

7 stukken

1130 03/08/1906 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over plaatsing van 
een telefoontoestel in het badhuis en het aanleggen 
van een luchtlijn tussen Bijloke (bureel van den heer 
bestuurder) en badhuis. Offerte Aug. De Block Burgs-
traat 89 (met briefhoofd en afbeelding huis) Totale 
kostprijs 62, 00 fr. 

5 stukken

1131 27/07/1906 Dr G. Derscheid van het ‘Sanatorium Populaire de la 
Hulpe-Waterloo’ (opgericht 19/11/1905) vraagt aan BG 
de namen van de geneesheren die patiënten kunnen 
doorverwijzen naar zijn instelling (met gedrukt reclame 
leaflet met afbeeldingen, beschrijving en opsomming 
raad van bestuur en Comité des Dames.

7 stukken

1132 20/07/1906 twee brieven van BG aan dir Bijloke over het badhuis 1) 
over de rusttijden van de baddames en openingsuren, 
2) de stad neemt het badhuis niet over en er moet defi-
nitieve organisatie komen ten dienste van het publiek in 
plaats van het personeel, volgt een opsomming van de 
beschadigingen aan het gebouw en installatie.

3 stukken

1133 12/07/1906 BG antwoordt op de vraag van Weldadigheid Luik over 
de dagprijs in het ziekenhuis voor betalende zieken en 
gewonden. 

2 stukken

1134 07/07/1906 BG geeft toestemming aan de ‘Union Médicale’, 
syndicat professionnel, om de Bijloke te bezoeken op 
16/07/1906 ter gelegenheid van hun ‘Congrès de mé-
decine professionnelle’.

4 stukken

1135 15/01/1906 Briefwisseling over klacht van François Hennevaert 
in Vooruit van 3/01/1906 over de slechte behandeling 
door personeel en politieagent. Men wacht het resultaat 
van het onderzoek door het parket af. (o.a. Le Peuple 
4/01/1906 en Vooruit 3/01/1906) 

5 stukken

1136 28/06/1906 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en stadsbestuur over 
de klacht van Union Médicale met betrekking tot de toe-
lating tot de Bijloke van patiënten die vermogend zijn. 

17 stukken

1137 30/06/1906 BG stuurt drie patiënten naar het ‘Sanatorium Populaire 
de la Hulpe-Waterloo’. Bevat een model van toelatings-
formulier en ‘Réglement Général’ uit 1905.

5 stukken

1138 07/07/1906 Brief van de stad Gent aan BG over het niet-overne-
men van de exploitatie van het badhuis en de toeken-
ning van een vergoeding ten bedrage van 500 fr. aan 
de directeur van de Bijloke.

1 stuk

1139 07/07/1906 BG geeft toestemming tot bezoek door de vereniging 
der oud-leerlingen van het Institut de Kerchove.

2 stukken
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1140 02/03/1907 BG besluit Hoste Jean (°Gent 3/02/1902), lijdend aan 
coxalgie naar Bredene te sturen.

4 stukken

1141 02/03/1907 De vraag van het meisjesweeshuis om de Bijloke 
tuinman tijdelijk in het weeshuis in te zetten wordt 
afgewezen. In de Bijloke worden een paar ouderlingen 
ingehuurd om onkruid te wieden à 0,80 ct.

2 stukken

1142 13/03/1907 BG stuurt aan het stadsbestuur het verslag van de 
exploitatie van het badhuis.

1 stuk

1143 05/02/1907 De vraag om een subsidie van de Ligue Nationale 
Belge contre la Tuberculose wordt afgewezen wegens 
onwettelijk.

2 stukken

1144 23/03/1907 Briefwisseling over de vraag van dr Er. Burvenich om 
chirurgien-titulaire te mogen worden bij het ontslag van 
dr De Cock.

6 stukken

1145 23/03/1907 Enquête over een clandestiene bevalling (Mathilde De 
Scheemaeker, 17 jaar, meid) met de dood door verstik-
king van het kind in de Bijloke.

18 stukken

1146 22/04/1907 Briefwisseling over Auguste Brasseur (Gent 
10/01/1837) die uit het ziekenhuis wordt ontslagen en 
naar een ouderlingengesticht wordt gestuurd, wat de 
betrokkene weigert. Zijn zoon wenst hem niet op te 
nemen.

5 stukken

1147 03/04/1907 Briefwisseling over de aanwerving van bijkomend per-
soneel: twee knechten en een labbediende voor Dr De 
Nobele (Röntgen).

3 stukken

1148 10/05/1907 Briefwisseling over Van Brussel Raymond (°Gent 
25/10/1898) die in Bredene zou moeten worden opge-
nomen.

4 stukken

1149 02/05/1907 Briefwisseling over Tysebaert Palmyre (°Gent 
28/01/1905) die in Bredene zou moeten worden opge-
nomen.

2 stukken

1150 02/05/1907 Briefwisseling over Voncke Angèle (°Gent 4/06/1902) 
die in Bredene zou moeten worden opgenomen.

4 stukken

1151 06/05/1907 BG stemt toe dat het oud-leerlingencomité van het 
Institut de Kerchove opgewekte gravures ophangt in de 
Bijloke.

2 stukken

1152 18/06/1907 Dossier van dr Er Burvenich die een decoratie aan-
vraagt maar onvoldoende dienstjaren heeft om ze wet-
telijk te krijgen. Met stukken vanaf 1886.

16 stukken

1153 22/06/1907 Pedofiliedossier: feiten gepleegd door Charles De 
Rycke, knecht in de röntgenzaal van dr De Nobele. Met 
verslag ondervraging.

6 stukken

1154 27/06/1907 Briefwisseling over Duyck Jeanne (° Gent 13/07/1900) 
die in Bredene zou moeten worden opgenomen.

4 stukken

1155 20/08/1907 Briefwisseling over Vaernewyck Emile die in Ter 
Hulpen-Waterloo zou moeten worden opgenomen.

10 stukken
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1156 16/11/1907 Besluit van het min. van Justitie dat Marie Bultinck uit 
Eeklo meer dan de strikt noodzakelijke verzorging heeft 
gekregen. Daardoor hoeft de gemeente Eeklo niet de 
kosten te dragen van deze verzorging. De betrokkene 
had meteen dienen weggezonden te worden.

3 stukken

1157 30/10/1907 BG meldt aan de dir Bijloke dat besloten is een register 
aan te leggen waarin de inkomende stukken worden 
geregistreerd evenals een register voor de door BG ge-
geven instructies over leiding en bestuur van de Bijloke

1 stuk

1158 08/10/1907 Briefwisseling over de aanwerving van chauffeur elek-
tricien.

2 stukken

1159 08/11/1907 Dir Bijloke vraagt BG om toelating voor een behande-
ling mécanothérapie voor De Wispelaere Marie en 
aanvraag voortzetting behandeling.

8 stukken

1160 16/11/1907 BG dringt er bij dir Bijloke op aan om bij opname de 
patiënt zo uitgebreid mogelijk te ondervragen zodat 
men de gemeente die aangesproken moet worden voor 
betaling van de kosten, correct kan worden vastgesteld. 
dossier Hoste Clemence.

4 stukken

1161 19/11/1907 Plovie Amandus, tuberculosepatiënt  mag niet meer 
heropgenomen te worden in het sanatorium in Ter 
Hulpen.

6 stukken

1162 15/11/1907 Briefwisseling naar aanleiding van een krantenartikel 
in Vooruit waarin gewag gemaakt wordt van een vrouw 
die men de toegang weigerde tot bezoek van een pati-
ent buiten de gebruikelijke bezoekdagen. 

6 stukken

1163 18/04/1907 Briefwisseling rond opname van Buyse Aimé, garçon 
patissier (° Mooregem 7/09/1888) in het sanatorium in 
La Hulpe-Waterloo. Vader dient voor 120 fr tegemoet 
te komen in de kosten [zijn broer Louis bevindt zich in 
Congo].

12 stukken

1164 01/12/1907 twee briefjes van Bijloke aan De Bast over Brouwers 
Euphrasie, ingeschreven als protestante met bezoek 
door Domela Nieuwenhuys, dominee. Betrokkene is 
naar katholieke eredienst gegaan, wat tegen de regels 
is.

2 stukken

1165 26/11/1907 Briefwisseling tussen Burgemeester en BG over een 
vrouw Bauwens die door de politie ca 0.15 u. was op-
geroepen om naar haar man te gaan die wegens een 
ongeval opgenomen was in de Bijloke. Het duurde een 
uur voor men opendeed.

7 stukken

1166 02/01/1907 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de opname in 
het mechanotherapie instituut van dr Gommaerts van 
Minne Stéphanie wegens paresie van nerveuze aard 
en de weigering tot opname van Ryckaert Ferdinand 
met paresie als gevolg van phlegmona.

3 stukken

1167 21/01/1907 Briefwisseling tussen Bijloke en BG over de weigering 
van François Morel die niet wenst opgenomen te wor-
den in een instelling voor ongeneeslijk zieken.

3 stukken
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1168 23/01/1907 Briefwisseling tussen BG, Weldadigheid en Bijloke over 
de problemen die zich stellen voor personen die na hun 
ontslag uit de Bijloke geen onderdak en werk hebben of 
werkonbekwaam zijn.

3 stukken

1169 20/02/1907 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over het moedwillig 
stukmaken van elektrische lampen, vermoedelijk door 
internen.

2 stukken

1170 24/02/1907 Reactie van dir Bijloke bij BG over het slechte onder-
houd van het mortuarium, wat hij toeschrijft aan het 
uitblijven van de aanstelling van twee knechten, plus 
een andere ten laste van de universiteit.

1 stuk

1171 01/03/1907 Briefwisseling tussen BG, dir Bijloke en Sanatorium 
Bredene over de opname van Hoste Jean wegens 
coxalgie en de weigering tot opname wegens te jong 
van Elisabeth Agtseribbe °Gent 29/10/1904 (dochter 
van Louis, fs Moses en Sara Brilleslijper, °Rotterdam 
13/09/1876) leurder met stoffen en van de Vries Sofia 
(dochter van Leon en Huysman Elisabeth, °Antwerpen 
17/02/1877).

5 stukken

1172 22/10/1907 Toestemming tot meccanotherapeutische behandeling 
voor Cantré Leonie (°Gent 14/08/1860) en Mortier Leon 
(°Gent 16/5/1897).

5 stukken

1173 25/10/1907 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over Sophie van 
Vlaenderen (°Bassevelde 1/02/1834) die gratis be-
handeld is in de Bijloke en bij haar overlijden over een 
vermogen van 14.000 fr beschikte. Vordering tot terug-
betaling door de erven.

9 stukken

1174 28/06/1907 Antwoord door BG op een vragenlijst (10 vragen) van 
BG Leuven over werking van Bijloke.

4 stukken

1175 25/07/1907 BG vraagt aan Sanatorium Bredene of Cleminck Frans 
Marie opgenomen kan worden.

2 stukken

1176 06/08/1907 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en dr De Bersaques 
over Lievin De Schepper, Snellaertstraat 20, die niet 
naar Sanatorium kan gestuurd worden omdat hij niet in 
de Bijloke is opgenomen .

4 stukken

1177 06/08/1907 BG geeft Bijloke toestemming tot meccanotherapeuti-
sche behandeling van Eggermont Jules.

2 stukken

1178 06/08/1907 BG geeft Bijloke toestemming tot meccanotherapeuti-
sche behandeling van Mestdagh Englebert (°Bredene 
31/07/1876)

3 stukken

1179 06/08/1907 BG vraagt aan dr De Nobele (radioloog) afspraken over 
de werking van zijn dienst tijdens zijn afwezigheid.

3 stukken

1180 20/08/1907 BG geeft Bijloke toestemming tot mecanotherapeu-
tische behandeling van Van Damme Antoine (°Gent 
30/11/1876) 

2 stukken

1181 20/08/1907 Briefwisseling tussen BG, Weldadigheid en Sanatorium 
te Bredene over opname van Marguerite Verhulst (°Ma-
riakerke 18/12/1900).

8 stukken
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1182 10/09/1907 Briefwisseling tussen BG, Braun O., en Sanatorium La 
Hulpe over opname van Oscar Braun, schrijnwerker 
bij De Deyne, Twaalfkamerenstraat, Wilgestraat 107, 
(°Gent 1/06/1879)

8 stukken

1183 25/09/1907 Briefwisseling over incident in badhuis waarbij een man 
zich over de afsluiting in een naburige cabine van een 
dame heeft gehesen.

1 stuk

1184 02/10/1907 BG vraagt aan Weldadigheid Wetteren of zij de kosten 
van de meccanotherapeutische behandeling van Schei-
re Angelina (°Wetteren 28/10/1848) op zich neemt.

1 stuk

1185 21/12/1907 Bijloke vraagt aan BG of Crapoen Pierre (°Gent 
29/3/1863, fs Jean en Kockenpoo Anna) een meccano-
therapeutische behandeling mag ondergaan.

2 stukken

1186 31/01/1907 BG Doornik wil weten hoe de lokalen besmette patiën-
ten worden gedesinfecteerd en hoe de schotels warm 
worden gehouden en afgeschermd van besmetting 
tijdens vervoer tussen keuken en patiënt.

11 stukken

1187 23/11/1907 Bijloke meldt dat er operaties plaats hebben op dagen 
buiten de vastgelegde.

1 stuk

1188 25/02/1908 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over het inrichten 
van een lokaal voor de onderdirecteur.

4 stukken

1189 26/02/1908 BG Brussel vraagt aan BG Gent info over de kosten 
voor geneesmiddelen en verband, en het aantal behan-
delingsdagen.

2 stukken

1190 04/03/1908 BG antwoordt aan de schepen van Handel en Open-
bare Onderstand dat er in La Hulpe geen plaats meer 
vrij is maar dat Gustave Buyle bij wijze van uitzondering 
toch zal opgenomen worden.

1 stuk

1191 05/03/1908 BG heeft besloten tot een nieuwe nummering van de 
zalen van de Bijloke en geeft opdracht dat er geen Ro-
meinse cijfers, waarmee de arbeidersklasse onbekend 
is, mogen worden gebruikt.

1 stuk

1192 16/08/1905 BG eist dat de ramen in de centrale gang op de gelijk-
vloerse verdieping in hun oorspronkelijke staat her-
steld worden. Ze waren met ijzeren krammen gedicht 
(crampons de fer). Brieven van protesterende dokters. 
Offerte voor 42 klapramen.

5 stukken

1193 11/04/1904 Budget 1904 voor gewone herstellingen. 11 stukken
1194 06/03/1908 Briefwisseling over de ontsnapping van een patiënt. 9 stukken
1195 11/03/1908 Briefwisseling Sanatorium Waterloo en Bijloke in ver-

band met het ophalen van patiënten Van Marcke en 
Joseph Vander Haegen op 16/03/1908 in Waterloo met 
de koets.

5 stukken

1196 29/04/1908 Briefwisseling tussen Bijloke en Sanatorium over Louis 
Engels die niet opgenomen kan worden. Behoeftigen 
worden bij wijze van experiment slechts opgenomen 
indien ze vrijgezel zijn.

4 stukken
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1197 15/04/1908 Briefwisseling tussen Bijloke en dr D’hondt die een bij-
komende knecht vraagt wegens de langdurige afwezig-
heid van Désiré Vanden Berghe, bode.

4 stukken

1198 30/06/1908 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de toestem-
ming tot meccanotherapeutische behandeling van 
Charles Den Haes.

3 stukken

1199 02/07/1908 Briefwisseling over drie kinderen Bertha de Backer, 
Stalhofstraat 88, Marguerite Verhulst en Henriette Van-
den Berghe die kledij nodig hebben voor hun verblijf in 
Bredene.

12 stukken

1200 22/06/1908 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Sanatorium 
Bredene over de opname van Edgard Ruys, Onderwijs-
straat 188, °Gent 19/04/1903.

4 stukken

1201 03/10/1908 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de toestem-
ming tot meccanotherapeutische behandeling van Eula-
lie Vande Wiele, °Gent 11/02/1846. Scheire Angeline 
°Wetteren 1848 moet ten laste van de gemeente Wet-
teren komen.

8 stukken

1202 07/10/1907 Briefwisseling tussen Ligue nationale Belge contre la 
Tuberculose en BG over de eventuele opname in Wa-
terloo van Plovie A. 

1203 20/10/1907 BG Hoei vraagt info over de inrichting van een badhuis 1 stuk
1204 25/11/1908 BG antwoordt aan het college dat ze geen instelling 

kennen voor ongeneeslijk tuberculosepatiënten (tuber-
culose pulmonaire).

1 stuk

1205 08/10/1908 Dossier over het besluit van BG om Colson, vastbe-
noemd (titulaire) chirurg, en Ch. Burvenich, adjunct 
chirurg, voor een periode van 5 jaar tot 31/08/1913 te 
benoemen. 

40 stukken

1206 06/10/1908 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de toestem-
ming tot luchtkuurbehandeling te Bredene van Hen-
riette Piquart, Rooigemstraat 98.

4 stukken

1207 04/09/1908 Briefwisseling over het pakket kleren voor Kersbeeck 
Charles (Rijsel 13/12/1901).

4 stukken

1208 12/08/1908 Dossier Bestek en algemene voorwaarden (cahier des 
charges) voor een chauffage en ventilatieinrichting in 
de Bijloke (o.a. bestek)

3 stukken

1209 24/07/1908 BG antwoordt op de vraag van BG Brussel over het 
aantal patiënten in 1907 in de Bijloke en het verbruik 
van wijn, bier, eieren en verband voor de afdelingen 
geneeskunde en chirurgie.

2 stukken

1210 28/07/1908 Briefwisseling tussen BG en dr Gommaerts over de 
vergoedingen voor massage en kinesitherapie.

2 stukken

1211 02/07/1908 Dossier over het verblijf te Bredene van Henriette Van-
den Berghe (Elise-Henriette Vandenberghe).

18 stukken

1212 24/03/1908 Briefwisseling over de ontsnapping van Schouppe 
Prosper uit de Bijloke. Het jaar daarvoor is hij uit de 
instelling te Merksplas ook al ontsnapt.

4 stukken
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1213 15/04/1908 BG wijst het verzoek van het sanatorium te Waterloo 
om de patiënten extra kledij te verschaffen.

4 stukken

1214 27/12/1907 Verslag over het geschil tussen BG en de Universiteit 
over de inrichting van Polyklinieken .

7 stukken

1215 03/03/1908 Brief van Clementine Holvoet aan Dr Remouchamp 
met klachten over het verblijf in de Bijloke (in hoofd-
zaak over het eten). Brief in het “Nederlands” met het 
antwoord van dr Remouchamp.

2 stukken

1216 20/01/1908 Dossier Seranne Francis, Herstraat 41, Gent, met 
betrekking tot zijn (her)opname in het sanatorium te 
Waterloo.

9 stukken

1217 23/12/1908 Dossier Martin Vanderheyden, met betrekking tot zijn 
(her)opname in het sanatorium te Bredene.

7 stukken

1218 02/12/1908 Briefwisseling tussen BG, Bijloke, gemeente Sint-
Amandsberg over de hoeveelheid briefwisseling met 
betrekking tot de opname in de Bijloke van armlastigen. 
Sint-Amandsberg vraagt om de aard van de ziekte te 
willen vermelden.

4 stukken

1219 26/11/1908 BG antwoordt aan BG Brussel in verband met het soort 
gratis consulten die aan armlastigen wordt aangeboden 

2 stukken

Op te merken valt dat BG in het Nederlands schrijft vanaf 1918. Sommige brieven zijn 
in het Frans opgemaakt met in potlood de Nederlandse vertaling erboven.
1220 30/12/1909 Dossier opname van De Poorter Leon te Bredene, brie-

ven van/aan BG, Sanatorium, Weldadigheid.
12 stukken

1221 10/12/1909 Brief van BG aan college in verband met Philémon 
Tienpont (Zaaimanstraat 26) die niet hoeft naar het 
hydratherapeutisch centrum (afbeelding op briefhoofd) 
te Sleidinge hoeft gestuurd omdat hij in de Bijloke alles 
voor zijn herstel kan krijgen.

17 stukken

1222 25/06/1909 Besluit van BG om Arthur Hovelinck, Geitstraat 78, te 
laten opnemen in Bredene.

1 stuk

1223 10/06/1909 BG geeft opdracht aan directeur Bijloke om de kolen-
voorraad bestemd voor de uit dienst genomen stoom-
machine uit de tuin te verwijderen.

1 stuk

1224 21/06/1909 BG en de gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen 
schrijven over de dagprijs van de behoeftige patiënten, 
evenals over de “volle prijs” (prix fort) die sommigen 
wordt aangerekend.

4 stukken

1225 21/06/1909 De directeur Bijloke meldt aan BG dat Van Ooteghem 
Auguste (°Gent 8/03/1839) zich heeft opgehangen aan 
de trapleuning.

1 stuk

1226 10/06/1909 Briefwisseling BG en Nat. Belgische Liga tegen Tu-
berculose over de overbrenging van de Bejaarden 
uit de Oude Bijloke naar het Lousbergsinstituut. De 
uitbreidingswerken daar bevinden zich nog maar in de 
goedkeuringsfase bij de overheid. De tuin (waarvan 
plannetje) mag niet verkleind worden. 

8 stukken
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1227 17/05/1909 Briefwisseling BG en directeur Bijloke over de poging 
tot zelfdoding van Danckaert Gustave (°1854) door een 
messteek in de hals.

4 stukken

1228 28/04/1909 De Spaarmaatschappij De Leeuwkens (Groendreef) 
vraagt de toelating tot een bezoek aan het “museum 
van het hospitaal (Snijzaal)“ wat wordt afgewezen om-
dat niet BG maar de universiteit eigenaar zijn van het 
museum.

3 stukken

1229 15/05/1909 De Ligue nationale Belge contre la Tuberculose vraagt 
aan BG om te mogen komen praten over het overne-
men van een aantal lokalen in het buiten dienst gestel-
de oudemannenhuis van de Bijloke voor de inrichting 
van een antituberculosedispensarium.

2 stukken

1230 31/03/1909 BB beantwoordt de vraag van BG Luik (Verviers) over 
van de röntgenafdeling die uitsluitend gebruikt voor de 
eigen behoeftige patiënten.

2 stukken

1231 19/03/1909 Het sanatorium te Waterloo meldt aan BG dat zij het 
weeskind bij wijze van uitzondering zullen opnemen.

1 stuk

1232 28/01/1909 BG Brussel vraagt aan BG Gent het gemiddelde aantal 
patiënten en het aantal medisch personeel.

2 stukken

1233 10/02/1909 Briefwisseling over de Allewaerts Leopold, binnenschip-
per, en Correvitz François, werkman, die opgenomen 
waren in de Bijloke naar aanleiding van een arbeids-
ongeval en door verzekeringsmaatschappij naar een 
andere instelling zijn overgebracht. De ontslagdocu-
menten zoals voorgeschreven door de directeur zijn 
daarbij niet ingevuld.

2 stukken

1234 02/03/1909 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de 
eieren voor de patiënten. Heel wat patiënten geven hun 
eieren mee aan bezoekers. Het omgekeerde gebeurt 
ook bezoekers brengen eieren mee voor patiënten 
evenals boter en lekkernijen.

3 stukken

1235 15/01/1909 Revue de Paris (handgeschreven uittreksel artikel dr 
Armand Beauvoy over "Tuberculose et vie urbaine” .

1 stuk

1236 1909 Geneesheren en heelmeesters van het Burgerlijk Hos-
pitaal, namen en wedde.

1 stuk

1237 12/01/1909 BG beantwoordt enkele vragen van BG Brussel over 
wie bij dag beslist wie opgenomen wordt, wie bij nacht, 
welke formaliteiten vereist zijn. Met korte beschrijving 
van de Brusselse procedure.

3 stukken

1238 26/01/1909 Briefwisseling over twee artikelen verschenen in Vooruit 
over niet-verwittigen van de familie van stervende 
patiënten.

8 stukken

1239 15/02/1909 BG antwoordt aan BG St Joost ten Noode op de vragen 
in verband met de bijzondere diensten (Oog, Tand, 
Keel, Verloskunde) openingstijden, medewerkers, ver-
goeding, duur mandaat.

3 stukken

1240 09/04/1909 BG geeft aan de directeur Bijloke een instructie van de 
Gouverneur door in verband met de herscholing van 
verminkte arbeiders.

4 stukken
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1241 09/06/1909 BG stuurt aan het stadsbestuur een rapport over de 
exploitatie van de badinrichting.

5 stukken

1242 28/08/1909 BG antwoordt negatief op de vraag van dr Fl. Gom-
maerts om een titel als Bijlokegeneesheer te mogen 
dragen omdat er geen afzonderlijke afdeling kinesithe-
rapie bestaat in de Bijloke.

3 stukken

1243 03/11/1909 Behandeling van de klacht van Dupuis (Steendam). Zijn 
zoon en een nichtje, die voor een behandeling in de 
Bijloke waren opgenomen, werden verplicht allerhande 
klussen op te knappen zoals kamerpotten ledigen. 

5 stukken

1244 04/11/1909 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over een 
klacht in Vooruit 25/10/1909 over de grote toeloop voor 
het ziekenbezoek en de lange wachttijden.

3 stukken

1245 10/11/1909 BG beklaagt zich bij directeur Bijloke over de slordig-
heid waarmee de opnamegegevens worden geschre-
ven en de gevolgen daarvan in de zaak Matthijs.

3 stukken

1246 01/02/1909 BG geeft aan Tromont, gemeenteraadslid Valencien-
nes, uitleg over de ligging en bouw van de Bijloke.

3 stukken

1247 11/08/1909 BG vraagt de plaatsing van Vervliet Florimond (°Gent 
1904) in het sanatorium te Bredene.

3 stukken

1248 19/06/1909 BG vraagt de plaatsing van Rieder Marie, Hovelinck 
Arthur, Muylle Leonie in het sanatorium te Bredene.

4 stukken

1249 07/03/1909 BG vraagt de plaatsing van Charles De Jaegher, Meu-
lestedesteenweg 109, in het sanatorium te Bredene.

7 stukken

1250 01/03/1910 Briefwisseling over de uitgestelde opname van Edgard 
Ruys (°Gent 1903), die weinige tijd later overlijdt in het 
Sanatorium te Bredene. 

13 stukken

1251 25/01/1910 BG Charleroi wenst te vernemen waar BG Gent het 
meubilair voor de nieuwe Bijloke heeft gekocht.

2 stukken

1252 30/04/1910 Briefwisseling over de opname van en de kledijbundel 
voor Georges Hanus, Helleputte Pierre, De Wever Ma-
thilde, Vercauteren Oscar, in het sanatorium te Bredene

31 stukken

1253 12/04/1910 Briefwisseling met Weldadigheid over het kledijpak-
ket voor kinderen die naar het Sanatorium te Bredene 
worden gezonden.

5 stukken

1254 23/03/1910 Briefwisseling over de verlenging van het verblijf in het 
sanatorium te Bredene van D’Haes Mélanie, Van der 
heyden Martin, Muyle Leonie, Maes Georges, Maes 
Charles, Vervliet Florimong, Van den Bil Emile, de te-
rugkeer van Leon De Poorter. Over Marguerite Verhulst 
wordt later beslist. 

6 stukken

1255 16/02/1910 Besluit van Min van Justitie over het toekennen van 
een voorschot voor reissoldij aan militairen die in een 
burgerlijk godshuis worden verzorgd.

1 stuk

1256 14/03/1910 Briefwisseling over wat er fout gelopen is bij het verwit-
tigen van de ouders van Van Gampelaere Edmond om 
een kledijpakket te brengen.

5 stukken

1257 19/11/1910 Briefwisseling met inlichtingen aan BG Sint Gilles Brus-
sel over de inrichting van de Bijloke.

4 stukken
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1258 14/07/1911 Verslag over de exploitatie van de badinrichting. 3 stukken
1259 14/11/1910 Briefwisseling over de opname van Bogaert Gaston 

(°Gent 1902) in het sanatorium te Bredene.
15 stukken

1260 12/11/1910 BG Leuven wenst van BG Gent te vernemen wat de 
kostprijs is voor een verblijf in het sanatorium te Bre-
dene.

2 stukken

1261 24/10/1910 Brieven van postulanten gericht aan BG in verband met 
openstaande betrekkingen als adjunct externe (Arthur 
De heegher), interne (onleesbaar), interne (Paul Fre-
mant), interne (Louis Guisset) 

1262 29/10/1910 BG vraagt aan Oeuvre du Grand Air of De Keyser 
Joseph opgenomen kan worden in het sanatorium te 
Bredene.

2 stukken

1263 07/10/1910 BG meldt aan Nat. Belg Liga tegen Tuberculose dat 
Van den Abeele Georges niet kan opgenomen worden 
in Ter Hulpen wegens plaatsgebrek.

4 stukken

1264 22/10/1910 BG meldt aan BG Luik dat haar röntgeninstallatie slecht 
ten dienste staat van de patiënten van de Bijloke.

2 stukken

1265 22/10/1910 Dr De Nobele geeft uitleg aan BG over het hoge ver-
bruik van röntgenplaten.

4 stukken

1266 24/10/1910 BG meldt aan BG Brugge dat ze hoe langer hoe meer 
zieken uit de heropvoedingsgestichten te Ruiselede en 
Ieper toegezonden krijgen. Hun verblijf wordt aangere-
kend tegen 2,25 fr. per dag en BG is niet aansprakelijk 
voor hun eventuele ontsnapping uit het ziekenhuis.

1 stuk

1267 25/101910 BG vraagt aan dr De Cooman inlichtingen over het 
tuberculosekuuroord te Brugge.

4 stukken

1268 27/09/1910 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over de nachtelijke 
val van Spaey Joseph, dienstknecht, door een groot 
raam.

4 stukken

1269 24/05/1910 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en dr De Nobele over 
het opnieuw in werking stellen van de röntgenafdeling.

7 stukken

1270 07/05/1910 Briefwisseling tussen BG en Bijloke over Joseph Roos, 
voor wie geen plaats beschikbaar is in het sanatorium.

5 stukken

1271 07/01/1918 BG meldt aan de Bijloke dat enkele personeelsleden 
een weddeverhoging hebben gekregen.

1 stuk

1272 10/01/1918 De directeur Bijloke meldt dat professor Van Imschoot 
verscheidene voorwerpen “ten dienste stelt als gift, 
voorkomende van de ziekenambulance vroeger door 
hem bestuurd” .

2 stukken

1273 10/01/1918 Door het huwelijk van dr Priem, tandheelkunde, geeft 
BG toestemming dat de inwonende leerling Lefebvre de 
dienst waarneemt.

3 stukken

1274 11/01/1918 Wegens de levensduurte wordt door BG aan enkele 
Bijloke beambten een tijdelijke toelage te geven.

1 stuk

1275 17/01/1918 De aanvraag van de internen Van Hulle, juffrouw Cle-
vers, Quévrin en Lefevre wordt door BG afgewezen.

6 stukken
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1276 31/01/1918 De aanvraag van de internen van de afdeling Apothe-
kerij wordt door BG afgewezen. 

2 stukken

1277 07/02/1918 BG stemt erin toe dat de Bijloke een werkvrouw in be-
stendigen dienst neemt om “ de weefsels te bewerken 
of te repareren en daarmee een eind te stellen aan het 
thuiswerk”.

2 stukken

1278 14/02/1918 Verzoek om de zaal in de vroedkundige zaal voor het 
examen van ziekenverpleging te mogen gebruiken. 
“Lijst der Opnemelingen voor het Exaam”. (van de 17 
zijn er zes geen kloosterlinge)

4 stukken

1279 09/02/1918 BG antwoordt dat de bijzondere dienst der Zivil Arbeiter 
(opgeëisten) over 4 zusters en 2 dienstknechten mag 
beschikken.

2 stukken

1280 13/02/1918 De overste van de Bijloke (De Gryse) vraagt een ver-
goeding voor het werk dat de zusters voor 980 zieken 
gratis leveren. BG gaat akkoord vanaf 1/02/1918 vier 
nieuwe zusters een vergoeding te geven wegens de 
zeer sterk gestegen levensduurte.

3 stukken

1281 21/02/1918 Verzoek in verband met het plaatsen van een afslui-
ting om de keuken der zusters “af te scheiden van een 
kamerken waar het vuil linnen zou moeten worden 
gebergd”. Verzoek vervalt wegens vrijkomen van het 
niet-gebruikte radiologielokaal.

2 stukken

1282 18/02/1918 Goedkeuring tot aanneming van twee nieuwe werkne-
mers, Manesse Arthur en De Beil Joseph, in de Bijloke 

2 stukken

1283 21/02/1918 Verslagen rond de toename van het aantal patiënten 
(18/02=981, 25/02=1003) Lijst met verdeling per dokter 

13 stukken

1284 28/02/1918 Voorlopige aanstelling van Remouchamps, 13/12/18 
zijn vertrek.

2 stukken

1285 04/04/1918 Dossier in verband met het inrichten van baden in het 
Lousbergsgesticht ter behandeling van vrouwen met 
schurft.

5 stukken

1286 01/03/1918 Brief 1: melding van het ontlenen van een naaimachine 
aan de Stad. Brief 2: beschrijving bijkomend voedsel 
voor de kinderen in de Bijloke geleverd door “l’Oeuvre 
de l’Alimentation pour écoliers débiles”.

2 stukken

1287 07/03/1918 BG vraagt aankoop van twee grote 210 liter ketels 
(douches) met verwarming om eten in te bereiden voor 
het toegenomen aantal zieken (een brief met briefhoofd 
Edmond Van de Woestijne-Spelkens Sleepstraat 106 – 
Mageleinstraat 29) 

3 stukken

1288 08/03/1918 BG aanvaardt de offerte van Serck Visserij voor plaat-
sen van schutsels in de Bijloke.

1 stuk

1289 14/03/1918 Brief 1: BG meldt aan de procureur des konings de 
diefstal van ca 80 kg aardappelen in de moestuin 
van de Bijloke (een stuk) Brief 2: nijpend gebrek aan 
“gecaouchouteerd lijnwaad” voor het hospitaal. Duitse 
overheid moet hierover aan gesproken worden. 

1 stuk

BG 12: Hospitaal De Bijloke



1290 15/03/1918 Brief 1: wegens stijging levensduur verhoging van de 
lonen voor een reeks personeelsleden van de Bijloke. 
Brief 2: aan de bestuursters van het Moederhuis wordt 
gemeld dat 3 meiden een verhoging toegekend krijgen. 
Brief 3: Melding van de verhoging met 500 fr. van de 
jaarwedde van ingenieur Goossens.

3 stukken

1291 21/03/1918 Drie brieven met antwoorden op vragen van de dokters 
Beerens, Vercoullie, Dumont (in het Frans opgemaakt 
met Nederlandse vertaling in potlood)

4 stukken

1292 05/04/1918 Briefwisseling over het verzoek van BG aan de Bond 
tegen Tering om extra voeding te bekomen voor tering-
lijders.

6 stukken

1293 06/04/1918 Briefwisseling over de diefstal van 56 fr. (inkomsten 
baden) in het lokaal van Verhé.

5 stukken

1294 15/04/1918 Maria Celina Garré wordt aangenomen in de Vroedkun-
dige School (drie stukken)

3 stukken

1295 19/06/1918 De Kommandatur eist de aflevering van matrassenwol 
ook door het hospitaal. Er wordt geen uitzondering 
geduld (vier stukken, de Kommandatur schrijft in het 
Duits)

1296 18/06/1918 De Bijloke meldt aan BG dat men getracht heeft in te 
breken in de keuken.

1 stuk

1297 06/04/1918 De Bijloke meldt aan BG dat er geen ruimte meer be-
schikbaar is indien een nieuwe epidemie uitbreekt.

1 stuk

1298 12/04/1918 Sedert de opzegging van de overeenkomst met Col-
lumbien worden de tuinen van de eretoegang van het 
hospitaal en zaal 35 (Coupure) niet meer verzorgd.

1 stuk

1299 06/06/1918 De Präsident der Zivilverwaltung für die Provinz Ostf-
landern eist dat de tweetalige opschriften ook al zijn ze 
met papier afgedekt, vervangen worden door eentalige 
(rein flämischen Text).

4 stukken

1300 04/09/1918 BG vraagt aan de directeur Bijloke wat hij gevraagd 
heeft aan Hulp aan opgeëisten in verband met klederen 
voor niet-Gentse patiënten.

4 stukken

1301 03/10/1918 Briefwisseling tussen BG en Gasdienst over het toela-
ten van een reparateur in de Bijloke om de elektrische 
motoren te herstellen (waterschade en een totaal 
onleesbaar stuk) 

4 stukken

1302 07/09/1918 De Bijloke meldt aan BG dat ca 500 kg aardappelen 
gestolen is uit het veld aan de Bijlokekaai (diefstal met 
braak)

1 stuk

1303 17/10/1918 Briefwisseling tussen Bijloke en BG over ruimtegebrek 
voor Zivil-Arbeiterafdeling (100 bedden voor 204 pati-
enten), Ongeneesbaren en Dysenteriepatiënten.

6 stukken

1304 12/11/1918 Verslag over een obusinslag op 10/11/1918 op het 
oude hospitaal (doorslag)

1 stuk
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1305 15/11/1918 Eeckhaute François Eugène overlijdt op 14/11/1918 na 
verzorging in de Bijlage als behoeftige. Hij blijkt over 
geld en andere bezittingen te beschikken. BG vraagt 
aan rechtbank om terugbetaling van de verzorgings-
kosten. 

1 stuk

1306 31/05/1917 BG kent de terugbetaling toe van de verzorgingskosten 
(kamer) van mevrouw Lippens Germaine slachtoffer 
van de ramp op de Blaisantvest (3/02/1917). Brief van 
“Hulpverbond voor de slachtoffers van den Oorlog”, 
Nederkouter 8.

4 stukken

1307 31/05/1917 Onenigheid over de aanstelling van de interne Van 
Hulle op de dienst van dr Dumont.

6 stukken

1308 25/05/1917 De pastoor van de Bijloke vraagt een verhoging van de 
stookkostenvergoeding.

2 stukken

1309 25/05/1917 Verzoek van de Vroedkundige School Gent om het 
dagelijks kostgeld der kraamvrouwen te verhogen.

2 stukken

1310 03/05/1917 Overzicht van de in 1916 uitgevoerde heelkundige 
ingrepen (#40) en andere activiteiten op de afdeling 
Urologie.

5 stukken

1311 14/05/1917 De Bijloke meldt dat de zoon van Dr de Bersaques, (of-
ficier observateur en avion) gesneuveld is en afwezig 
zal zijn tot 21/05.

1 stuk

1312 10/05/1917 BG geeft toestemming aan de Bijloke om aan Dupont, 
Sleepstraat 5, (afgezette leerling) zijn persoonlijke voor-
werpen terug te geven.

1313 03/06/1917 BG verhoogt de vergoeding van Mijs (amfitheaterbe-
diende voor de autopsies) die De Smet vervangt. Met 
enkele cijfers over aantal en soorten autopsies.

5 stukken

1314 23/04/1917 Dr A. Fau(t?) stelt zich kandidaat voor de openstaande 
functie van adjunct geneesheer.

1 stuk

1315 19/04/1917 BG gaat niet in op het verzoek van BG Ledeberg om 
tegen gunsttarief röntgenonderzoek uit te voeren. Ze 
dienen zich tot een lokale geneesheer radioloog te 
wenden.

3 stukken

1316 02/04/1917 Brieven van geneesheren Van Imschoot F, Dauwe Fer-
dinand en Beerens Jules met verschillende verzoeken 
(kandidaatstelling, bedanking).

3 stukken

1317 30/03/1917 BG vraagt aan aannemer Coppieters en architect Ver-
eughen om de verzakking in zaal 25 van de Bijloke aan 
te pakken.

2 stukken

1318 29/03/1917 BG gaat akkoord met het voorstel om twee externen 
(Durdurez en De Schryver) tijdelijk de functie van Du-
pont, afwezig, waar te nemen in de apotheek.

3 stukken

1319 26/03/1917 Washokbediende Pauline Roegiers krijgt een dagpensi-
oenvergoeding van 1 fr.

3 stukken
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1320 12/03/1917 Dr Van Imschoot wordt op de hoogte gebracht van de 
verandering van lokaal. De dienst elektra dat een deel 
van de oude bakkerij bezette, komt terug naar het door 
hem gebruikte lokaal. De oude bakkerijlokalen worden 
omgebouwd voor de afdeling anti-schurftbaden.

2 stukken

1321 07/02/1917 De Bijloke attendeert BG op het gebrek aan ligplaatsen 
voor patiënten die zich zeer talrijk aanmelden.

2 stukken

1322 24/05/1917 Krant Vaderland nr. 144, jaargang 29, schrijft over de 
beëindiging van het aftasten van de bezoekers aan de 
patiënten in de Bijloke.

1 stuk

1323 23/04/1911 Franstalig krantenartikel over de laïcisering van de 
ziekenhuizen en godshuizen 

1 stuk

1324 26/06/1915 De Bijloke vraagt aan BG meer “klein personeel”. Op-
somming van de bezetting.

4 stukken

1325 28/05/1915 BG schrijft aan BG Mechelen dat men zich niets meer 
herinnert van een gesprek met hun voorzitter (nauwe-
lijks leesbaar) 

1 stuk

1326 23/06/1915 BG antwoordt aan Comiteit tot hulp en onderrichting 
aan de krijgsverminkten, Bagattenstraat 6, dat enkel de 
voorschriften afgeleverd door Van Cauwenberghe en 
Stella opgesteld op de kaarten van het Comiteit zullen 
uitgevoerd worden door de apotheek van de Bijloke.

5 stukken

1327 04/07/1915 Vertoog van de directeur Bijloke over het beleid tot ver-
mindering van het verbruik van veels en eieren.

4 stukken

1328 09/07/1915 Verschillende verzoeken van artsen en heelkundigen 
(vaak bijwonen van ingrepen)

22 stukken

1329 14/07/1915 Klachtbrief van de Bijloke aan mevrouw Alexandre de 
Hemptinne, voorzitter van het Sous-Comité des Fland-
res du Comité d’aide et d’apprentissage aux Invalides 
de Guerre over de Franse soldaten Jeoffroy Louis en 
Wailly Renaud (dronkenschap en afwezigheid bij nacht) 

2 stukken

1330 15/07/1915 Dr Fredericq vraagt een maand verlof en zal vervangen 
worden door dr Ronsse. Brief De Bijloke aan BG.

2 stukken

1331 09/07/1915 Briefwisseling tussen Bijloke, Caritas (Melle), BG, 
Godshuis Oude Vrouwen, Dr Beyer, over Dhuysser 
Marie, wees, 18 jaar, die bijzondere zorg moet krijgen

5 stukken

1332 23/07/1915 BG schrijft aan Comiteit tot hulp en onderrichting aan 
de krijgsverminkten, Bagattenstraat 6, dat men zich 
moet houden aan de aanvankelijk gemaakte afspraken. 
Bijzonder verzoek in verband met Ysebaert Gustave.

11 stukken

1333 28/07/1915 BG wijst het verzoek van Marcel Erpicum, student 
artsenijbereidkunde, tot het bekomen van een plaats 
als externe.

3 stukken

1334 07/08/1915 BG geeft toestemming voor drie lezingen te geven door 
Louis Fredericq, oorlogsinvalide en student rechten, 
voor de oorlogsinvaliden in de Bijloke.

2 stukken

1335 13/08/1915 BG geeft toestemming aan juffrouw Alexis, tot het bij-
wonen van het ‘klein consult’ (petite visite) van dr Col-
son. In het kader van het diploma van ziekenverzorger.

6 stukken
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1336 24/10/1915 De directeur Bijloke stelt voor om de 1000 fr. die ver-
deeld wordt onder de dienstknechten van de Bijloke, dit 
jaar op een andere manier te verdelen. Hij vraagt 225 
fr. extra.

3 stukken

1337 18/11/1915 De directeur Bijloke vraagt aan BG wat hij moet ant-
woorden op de brief (opeising) in verband met “koper” 
(een stuk) De Dir Bijloke meldt over de overbelasting 
in de waszaal van het Lousbergsgesticht (een stuk) De 
directeur Bijloke meldt aan BG de poging tot zelfmoord 
van Ladrière Jules (°17/09/1843).

1 stuk

1338 17/01/1916 Emile D’Hooge machinebouwer biedt zijn diensten aan 
voor een wasinstallatie met stoom. (een stuk) A. Fornier 
Coupure 173 meldt aan BG dat de offerte voor het her-
stellen van de sterilisatie installatie weldra opgestuurd 
word.

1 stuk

1339 28/01/1916 Verslag over de steeds duurder wordende geneesmid-
delen .

2 stukken

1340 25/02/1916 BG vraagt aan directeur Bijloke om het eventuele saldo 
uit hoofde van de behandeling van mevrouw Marcel 
Mazeman-Noterman, Justus Lipsiusstraat 13, te willen 
doorstorten voor de kosten van behandeling van haar 
kind in de couveuse van het moederhuis (een stuk) De 
directeur Bijloke meldt aan BG dat Van de Steen Pierre 
(Ertvelde 5/08/1833) zelfmoord heeft willen plegen.

1 stuk

1341 15/03/1916 Bundel briefwisseling BG, Gemeentebestuur, directeur 
Bijloke, BG Antwerpen, over de dringende opname van 
arbeidsgewonden. In het kader van een aanpassing 
van het reglement van de Bijloke (art 132)  

26 stukken

1342 09/03/1916 BG Kortrijk vraagt aan BG Gent of zij haar ziekenver-
zorgers, dienstknechten en –meiden verzekerd heeft 
tegen arbeidsongevallen.

2 stukken

1343 02/05/1916 BG schrijft aan de directeur van het Sanitätsdepot dat 
de Bijloke zonder difterieserum zit.

3 stukken

1344 09/05/1916 Advocaat De Vriesere-Remes, horticulteur, Brugse-
steenweg 130, stuurt zijn offerte voor het onderhoud 
van tuingedeelten in de Bijloke. Opsomming van naam 
en adres van tuinbouwers in Gent (Collumbien, De 
Vriesere, De Saegher, De Smet, Hemelsoet, Maenhout, 
Moreels, Vanden Haute, Vermaercke en Wiener) 

2 stukken

1345 26/04/1916 Onderrichting van de Provincie Oost-Vlaanderen over 
de noodzaak om door een razend dier gebeten per-
sonen te laten behandelen in het Pasteurinstituut te 
Brussel.

2 stukken

1346 02/06/1916 BG vraagt na te gaan of er een geschreven overeen-
komst bestaat voor het dienstpersoneel van het Hotel 
de la Poste dat in voorkomend geval van opname in de 
Bijloke ten laste komt van Clément, eigenaar.

1 stuk

1347 08/06/1916 Verslagen over de gebrekkige gezondheidstoestand 
van de arbeidsbevolking in Gent (Nederlandse en 
Franse verslagen).

26 stukken
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1348 22/07/1916 BG antwoordt aan de voorzitter van Zivil-Verwaltung 
für die Provinz Ostflandern dat ze in de Bijloke geen 
bijzondere behandeling kunnen geven aan tuberculose-
patiënten. Naar aanleiding van de Chileense gevange-
ne Santiago Reyes, ‘gemeingefährlicher Taschendieb 
und Hochstabler (=bedrieger, oplichter).

3 stukken

1349 22/08/1916 BG vraagt de plaatsing van een verbindingsdeur tussen 
leerlingenrefter en gang van het kantoor van dr Lie-
vens. (plannetje) 

1 stuk

1350 18/09/1916 De directeur Bijloke stuurt aan BG verslag over de 
behandeling van patiëntenfecaliën in de Bijloke (twee 
stukken)

2 stukken

1351 12/10/1916 Briefwisseling tussen directeur Bijloke, BG, prof Hey-
mans, Dumont, Walton over een nieuwe behandeling 
van Tuberculose met tuberculine.

4 stukken

1352 13/10/1916 BG Bergen vraagt inlichtingen over het religieus perso-
neel in de Bijloke en ouderlingengesticht. 

2 stukken

1353 26/11/1916 Edmond Beier stelt zich bij BG kandidaat als vrijwilliger 
voor de Bijloke (een stuk) Klacht van Roelandt tegen 
interne, Wauters, die niet komt opdagen om een meisje 
met twee gebroken armen te helpen. 

1 stuk

1354 1916 Opsomming van 40 heelkundige ingrepen uitgevoerd 
in 1916 (een stuk) Tabel met overzicht van de dienst 
Heelkunde 1916 (een stuk) De directeur Bijloke vraagt 
wat hij moet doen met het verzoek van dr Schoenfeld, 
professor, en zijn klinisch assistant De Knop .

1 stuk

1355 05/01/1917 The ‘Commission for Relief in Belgium’ kan geen lever-
traan leveren aan de Bijloke.

2 stukken

1356 11/01/1917 BG vraagt aan directeur Bijloke een verslag over de 
ontoereikende voeding van de zieken in de Bijloke, het 
uitblijven van de melklevering door de melkdienst op de 
Ottergemsesteenweg.

7 stukken

1357 25/01/1917 De zusters van de Refuge vragen aan BG om ter voor-
bereiding van de examens voor ziekenverzorgster zij 
twee kinderen uit de Bijloke kunnen krijgen.

2 stukken

1358 27/01/1917 BG schrijft aan het gemeentebestuur dat de oprichting 
van een dienst Tuberculose in het Oudemannenge-
sticht om verscheidene redenen niet doorgegaan is.

2 stukken

1359 30/11/1917 Delecueillerie heeft nooit zijn ontslag als apotheker in 
de Bijloke gegeven. Hij blijkt nu “apotheker der stad en 
godshuizen van Aalst” te zijn. 

3 stukken

1360 20/11/1917 Het verzoek van de interne, Lefebvre, om zich te laten 
vervangen tijdens de wachtdienst, wordt niet ingewilligd 

3 stukken

1361 24/11/1917 De secretaris van BG vraagt aan de bestuurders van 
de Bijloke om de verblijfplaatsen van opgeëiste minder-
jaren op te geven en wil ook meer weten over aan een 
erge oogkwaal lijdende Lammertijn Marie (Koolskamp) 

2 stukken
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1362 05/11/1917 De secretaris van BG vraagt aan D’Hondt Polydoor of 
er nog plaatsen vrij zijn bij de ongeesbaren (Van Cane-
gem). D’Hondt antwoordt dat er in “section Lousbergs 
niets vrij is, in section zaal 35 zijn er drie belegbare 
bedden en daarmee is dan alles stamp vol”. 

2 stukken

1363 03/11/1917 BG schrijft aan directeur Bijloke dat voortaan geen bad-
handdoeken meer gegeven worden aan de gebruikers 
van de openbare baden. Met de bezetter is overeenge-
komen dat de “Heeresangehörigen” hun eigen hand-
doeken moeten meebrengen.

2 stukken

1364 21/10/1917 De directeur Bijloke meldt aan BG dat er ingebroken is 
in de openbare badzaal (een stuk) De directeur Bijloke 
vraagt advies aan de voorzitter van BG in de zaak Wil-
lems, betalende patiënte (een stuk) De directeur Bijloke 
stuurt nog drie namen die toegevoegd moeten worden 
aan een reeds toegestuurde lijst.

1 stuk

1365 15/10/1917 BG besluit Léon Deval, automobielbestuurder, een 
kleine vergoeding te geven voor diensten verleent in de 
Bijloke van 8/08 tot 12/10/1914.

3 stukken

1366 16/10/1917 BG besluit Remy Canepeel een vergoeding toe te 
kennen als bediende gelast met het gereedmaken van 
anatomische preparaten (twee stukken ) BG meldt 
aan Bijloke dat Rogman als intern een buitengewone 
vergoeding van 25 fr. per maand krijgt.

1 stuk

1367 10/10/1917 In een brief aan BG wordt melding gemaakt van de 
herstelling van de vloer van zaal 4 (een stuk) De Vroed-
kundige School dankt BG voor de vrijgeleid die Pauline 
Seresia heeft bekomen om naar haar familie terug te 
keren. (een stuk) De provinciale Geneeskundige Com-
missie van Oost-Vlaanderen dankt BG voor het gebruik 
van een lokaal in de Vroedkundige School voor haar 
zesmaandelijkse zitting.

3 stukken

1368 26/07/1917 Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek van 
Elodie Bollaert. Verzorging van patiënten tijdens vakan-
tie. Gelijke inzet van Frans- en Nederlandstaligen.

4 stukken

1369 20/09/1917 BG geeft toestemming aan Pauline Seresia (Burcht 
Antwerpen) oud-leerlinge van de Vroedkundige School 
om daar te verblijven tot ze een Passierschein heeft 
ontvangen.

2 stukken

1370 06/09/1917 Het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen geeft aan 
zes vrouwen (naam en dorp) toelating tot de Vroedkun-
dige School voor het schooljaar 1917-18.

2 stukken

1371 30/08/1917 Geannuleerde brief van BG aan directeur Bijloke 
waarin sprake van 200 exemplaren met de wijzigingen 
in het Ziekenhuisreglement bestemd voor het medisch 
personeel.

2 stukken

1372 23/08/1917 De provinciale geneeskundige commissie dank BG 
voor het gebruik van een lokaal en medisch materiaal 
voor het examen ziekenverpleging.

1 stuk
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1373 24/08/1917 Schepen Heynderyck gispt in een brief aan BG het feit 
dat de Bijloke aan de familie van het echtpaar Trinquet, 
bij een bombardement gedood in de rue du Bouclier 14, 
de met bloed besmeurde dekens en linnengoed heeft 
teruggegeven. Op z’n minst had de Bijloke ze mogen 
laten wassen.
BG aanvaardt het ontslag van interne Zenner 
(23/08/1917)

2 stukken

1374 09/08/1917 BG vraagt aan directeur Bijloke uitleg over de weigering 
van de conciërge om de familie van de in de Bijloke 
overleden Désiré Raes toe te laten tot de rouwkamer 
voor de aankomst van de lijkwagen.

3 stukken

1375 07/08/1917 BG dringt bij de Bijloke aan op het ontvangen van de 
gevraagde inlichtingen over het gedistilleerd water ge-
leverd door de apotheek van de Bijloke aan apotheker 
Rabau, Vlaanderenstraat.

1 stuk

1376 04/08/1917 BG meldt aan Mortier, provinciaal bouwmeester, dat er 
geen plannen bestaan voor een aanbesteding van wer-
ken in de inrichtingen van de tyfuslijders in de Bijloke.

3 stukken

1377 26/07/1917 BG weigert de toelating van Juliette Van Velthem, stu-
dente geneeskunde universiteit Brussel, om de dienst 
kindergeneeskunde te mogen bijwonen. Geweigerd 
ondanks de aanbevelingsbrief van dr Colson R. 

4 stukken

1378 05/05/1913 Na een mislukt experiment met het laten bijwonen van 
een cursus ambulancier bij het Rode Kruis door het 
dienstpersoneel van de Bijloke, besluit BG om dr Ver-
coullie een minimale basiscursus te laten geven. Het 
eerste experiment mislukte wegens het slechte gedrag 
van het personeel waarbij zelfs de politie aan te pas 
kwam en ze onder begeleiding terug moesten worden 
gebracht naar de Bijloke en voorts wegens de intellec-
tuele onbekwaamheid van deze mensen. Dit initiatief 
startte in 1909.

13 stukken

1379 19/05/1913 De Bijloke stuurt aan BG haar rapport over de oprich-
ting van een inrichting voor ongeneeslijk zieken ter 
vervanging van de beperkte opvang in Molenaarsstraat, 
Lovendegem en Zomergem. 

4 stukken

1380 12/04/1913 Brieven in verband met de organisatie van de afdeling 
tuberculosepatiënten.

11 stukken

1381 11/04/1913 De ex-sanatoriumpatiënt Lambrecht kan de veertien-
daagse reis naar dr Derscheid in Brussel voor een 
inspuiting niet zelf bekostigen.

2 stukken

1382 03/01/1913 BG schrijft aan stadsbestuur over de inrichting van een 
antituberculoseafdeling ter hoogte van het Ouderlingen-
gesticht op de Baertsoenkaai (ontwerpplan 1911).

4 stukken

1383 18/05/1911 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de 
afschaffing van de fouillering van de bezoekers van de 
Bijloke .

3 stukken
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1384 25/03/1907 Brief van BG aan Burgemeester, rapport en mededeling 
over de moord op het pas geboren kind van Mathilde 
De Scheemaecker, die de bevalling verborgen heeft 
kunnen houden in het ziekenhuis. 

11 stukken

1385 Sd. Brief van BG aan de directeur Bijloke over de gewe-
tensvrijheid van de patiënten en de bescherming tegen 
het proselitisme van bepaalde personeelsleden.

2 stukken

1386 05/11/1913 BG en directeur Bijloke beslissen om Marie Cuvelier, 
echtgenote Middelaer Georges, schoonverkoper Veld-
straat in faling, in een afzonderingskamer op te nemen 
ingeval van bijzondere zorgen voor haar ongeneeslijke 
tuberculose (mooi briefhoofd met gezicht op Sint-Jo-
zefsgesticht Augustinessen Tessenderloo)

4 stukken

1387 06/12/1913 BG zal maatregelen nemen om de waterinsijpeling van-
uit de bovenverdieping waar de sterilisatieapparatuur 
van de afdeling Gynaecologie defect is, te verhelpen 
zodat het onderliggende lokaal van Dr De Vriese geen 
last meer heeft van schimmelgeur en afbladderende 
plaaster.

2 stukken

1388 24/01/1911 BG schrijft aan stadsbestuur over klacht van dr Ha-
melinck die vaststelde dat vele behoeftigen zich door 
internen die minder streng zijn buiten de bezoekuren bij 
de geneesheer laten opnemen. 

2 stukken

1389 16/03/1911 De Union médicale vraagt aan BG om een dokter op 
te nemen in de directie van de Bijloke zoals elders 
gebruikelijk.

1 stuk

1390 31/03/1911 Naar aanleiding van een vragenlijst van de onder-
wijsvereniging “Diesterweg”, hulpkas voor behoeftige 
schoolkinderen (Antwerpen), meldt BG dat ze niet 
beschikken over een schoolkolonie of sanatorium (o.a. 
een vragenlijst) 

2 stukken

1391 03/04/1911 BG meldt aan directeur Bijloke dat een Remington 
schrijfmachine mag besteld worden voor de Bijloke.

4 stukken

1392 29/03/1911 BG geeft directeur Bijloke aanbevelingen naar aan-
leiding van de zelfmoord van de 80-jarige Ceuninck 
Joseph, ° Brugge 1831.

3 stukken

1393 29/04/1911 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en politie-
commissaris over Lemahieu Aimé (postbode te Aywail-
le) die ontsnapt is na opname wegens krankzinnigheid.

8 stukken

1394 24/04/1911 Slimbroeck Stéphanie, echtgenote De Decker Alphon-
se, springt uit het raam na een operatie.

2 stukken

1395 05/05/1911 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Société Royale 
médecine publique over ziekenhuisstatistieken waar de 
Gentse Bijlokedokters niet voltallig aan willen deelne-
men.

6 stukken

1396 13/05/1911 BG geeft gunstig advies aan Weldadigheid over de 
vraag van Ferdinand Defevre.

2 stukken

1397 13/05/1911 BG meldt aan Bruggeman, voorzitter van La Libre Pen-
sée (rue Haut Port 7) dat zij zich zullen buigen over zijn 
vraag voor vrijzinnigenhulp.

1 stuk
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1398 26/04/1911 Briefwisseling over Westerlinck Arthur en zijn opname 
in het sanatorium in Ter Hulpen.

5 stukken

1399 12/06/1911 Victorine De Buck werd verzorgd in de Bijloke en zit nu 
voor moord in de gevangenis. De moeder weigert de 
kosten van verzorging terug te betalen. BG oordeelt dat 
dit terecht is omdat zij ten laste van het Parket is.

2 stukken

1400 30/06/1911 Briefwisseling tussen BG, stad Gent, Weldadigheid 
over welke Weldadigheid de kosten van een verblijf in 
een sanatorium in een andere stad moet betalen.

26 stukken

1401 13/07/1911 BG meldt aan directeur Bijloke dat de patiënten in zaal 
25 zich beklagen over een muggen- en vliegenplaag. 
De oorzaak is de hoop beenderen die achter de zaal 
opgestapeld wordt.

1 stuk

1402 23/09/1911 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Welda-
digheid over verscheidene patiënten die ongeneeslijk 
ziek zijn, niet kunnen werken, geen bezittingen en 
onderdak hebben: Pauline Verschichel, Schoonjans 
Polydoor, De Blander Leonard, Seymortier Gustave. 

4 stukken

1403 11/11/1911 BG Bergen vraagt informatie over de dienst “électrothé-
rapie” en “mécanographie”

1404 11/11/1911 De directeur Bijloke stelt aan BG een wijziging van de 
openingsuren van de publieke baden voor, omdat het 
publiek in hoofdzaak bestaat uit ‘burgers’ die niet zeer 
ochtendlijk zijn.

2 stukken

1405 08/03/1911 BG besluit een rondschrijven te sturen aan de genees-
heren van de stad om hen op de hoogte te stellen van 
de toegangstijden tot het ziekenhuis.

6 stukken

1406 25/01/1910 BG schrijft aan de directeur Ouderlingengesticht dat 
het aantal verpleegden 252 blijft waarvan 247 behoef-
tigen en 5 betalende gasten. Sedert de toekenning van 
ouderdomspensioenen zijn de aanvragen gestegen. 

1 stuk

1407 09/11/1910 BG herinnert de directeur Bijloke eraan dat strenger 
toegezien moet worden op de toelating van niet-drin-
gende gevallen.

2 stukken

1408 30/06/1911 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over 
Claeyssens Constant die opgenomen mag worden in 
het blindengesticht zodra een plaats vrij komt. Onder-
tussen mag niet langer in het ziekenhuis verblijven. 
Statistiek over het gemiddelde aantal al dan niet beta-
lende patiënten in de Bijloke tussen 1905 en 1910.

5 stukken

1409 20/01/1912 BG meldt aan BG Bergen dat zij geen inwonende art-
sen verbonden aan het ziekenhuis hebben. 

2 stukken

1410 27/02/1912 De onderdirecteur Bijloke brengt verslag uit over de 
zedenfeiten gepleegd door twee stokers op twee in 
afzondering geplaatste vrouwen.

4 stukken

1411 18/03/1912 Briefwisseling tussen BG, dr Willems en Bijloke over 
het onttrekken van te opereren patiënten aan de moge-
lijkheid om ze in een leslokaal te opereren.

6 stukken
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1412 19/03/1912 Briefwisseling tussen BG en BG Antwerpen over gratis 
medische en chirurgische consultaties voor behoeftige 
patiënten die niet hoeven opgenomen te worden (o.a. 
een met gedeeltelijk weggescheurde tekst)

2 stukken

1413 29/03/1912 Dr Stas, tandartsenij, heeft zich enkel bij de directeur 
Bijloke ziek gemeld. BG vraagt uitleg.

8 stukken

1414 01/04/1912 BG Doornik wil van BG Gent vernemen of zij een af-
zonderlijke gynaecologische afdeling hebben. 

1415 11/04/1912 BG geeft toestemming voor de aankoop van een met 
glas afgedekt mededelingenbordje op te hangen in de 
zal van de internen.

2 stukken

1416 04/05/1912 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Weldadigheid over 
de opname van Van Cleven Philippe en Pierre Carnoy.

13 stukken

1417 04/05/1912 BG schrijft aan het stadsbestuur over de zeer slechte 
kwaliteit van het water voor de publieke baden.

3 stukken

1418 10/05/1912 Bijloke meldt aan BG een werkongeval waarbij Mathilde 
Voets hand in een stoomkalander terechtkomt.

2 stukken

1419 02/07/1912 De directeur Bijloke meldt dat hij geen lijst met de door 
dr Gommaerts behandelde patiënten kan voorleggen 
omdat bij op forfait basis werkt.

1 stuk

1420 03/07/1912 De directeur Bijloke meldt aan BG dat dr Coninck zijn 
klacht niet mondeling kan komen bevestigen op de 
Bijloke. De klacht betrof fout informatie die over een 
patiënt (Catherine Semeese) werd verstrekt.

2 stukken

1421 04/07/1912 Briefwisseling tussen BG, Dir Bijloke en Het Volk, dat 
een artikel “Ziekenbeulen” had laten verschijnen naar 
aanleiding van de weigering van patiënten die veel te 
laat van het verkiezingslokaal zijn teruggekeerd.

7 stukken

1422 11/07/1912 Peeters-Notebaert (koloniale waren: briefhoofd) vraagt 
aan BG het aantal patiënten in de verschillende instel-
lingen. Indien het feest van de geniesoldaten (sapeurs-
éclaireurs) niet doorgaat, dan willen ze de 600 kippen, 
1200 broodjes en 1200 bierflesjes aan hen bezorgen.

3 stukken

1423 15/07/1912 De directeur Bijloke vraagt aan BG om de administra-
teur-inspecteur van de Universiteit te willen aanspreken 
om er voor te zorgen dat de honden die als proefdieren 
in het Rommelaere instituut worden gebruikt niet meer 
dag en nacht de rust van de patiënten verstoren. 

2 stukken

1424 25/07/1912 Briefwisseling om de bedden in de kinderafdeling te 
vervangen door de aseptische van het type Lambotte in 
het kader van de voltooiing van de verbouwing.

5 stukken

1425 29/07/1912 De directeur Bijloke reageert bij BG op een artikel in de 
Gazette van Gent van 27/07/1912 waarin aangeklaagd 
wordt dat de familie van een overledene op het stad-
huis moet vaststellen dat men daar nog niet de verkla-
ring van overlijden heeft ontvangen.

2 stukken

1426 29/07/1912 Briefwisselingen en rapporten over het slechte gedrag 
en de zelfmoordpoging van Seron Théophile.

20 stukken
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1427 06/08/1912 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en stadsbestuur over 
de ruimingdienst die het aal van de Bijloke gewoon 
overgieten in de riolering.

3 stukken

1428 06/08/1912 De directeur Bijloke beklaagt zich bij BG over het over-
matige verbruik van water in de publieke baden van 
365 liter per bad.

2 stukken

1429 26/08/1912 Brief van BG aan Dr De Nobele na melding door direc-
teur Bijloke dat dr De Nobele onaangekondigd afwezig 
was en een patiënt die uit Ronse gekomen was niet het 
röntgenonderzoek kon krijgen.

2 stukken

1430 07/10/1912 BG stuurt het antwoord van Dr De Nobele aan BG 
Blankenberge over de aankoop van röntgenapparatuur.

4 stukken

1431 15/10/1912 BG geeft aan dr De Nobele de toestemming om de 
röntgenapparatuur te herstellen.

11 stukken

1432 28/10/1912 Briefwisseling tussen dr Dumont, directeur Bijloke en 
BG over de toelating van patiënten en het onvertogen 
woordgebruik van de directeur Bijloke. 

14 stukken

1433 29/11/1912 BG gaat ermee akkoord dat Standaert Schellaert 
(meeuwstraat 14, herberg Belle Vue Meulestedeplaats) 
het bedrag van de verzekeringspremie mag behouden 
wegens de schulden gemaakt tijdens de ziekte van zijn 
vrouw.

8 stukken

1434 13/12/1912 De Conseil général des hospices & secours de Bruxel-
les wil weten hoe BG Gent het aan boord legt om te 
weten te komen of ze met een echte behoeftige of toch 
nog voldoende gegoede persoon te doen hebben.

2 stukken

1435 14/12/1912 BG meldt aan de directeur Bijloke dat ze nog geen 
maatregelen hebben getroffen voor de reorganisatie 
van het tandheelkundig consult.

1 stuk

1436 03/12/1912 BG stuurt de directeur Bijloke enkele aanbevelingen 
over het correct adresseren van interne en externe post 

1 stuk

1437 28/12/1912 BG antwoordt aan directeur Bijloke over de problema-
tiek van het tekort aan bedden in bepaalde zalen en 
leegstaande in andere.

4 stukken

1438 30/12/1912 BG staat toe dat een overlijdensverklaring wordt afgele-
verd voor Pauline Bennesteker.

2 stukken

1439 22/09/1911 Brief van directeur Bijloke aan BG over het niet opne-
men van Pierre Van Hecke.

7 stukken

1440 26/07/1912 Rapport over het overbrengen van de Van Caeneghem 
blinden naar de Lousbergkaai instelling.

9 stukken

1441 22/05/1912 Rapport aan BG op verzoek van de provinciale afdeling 
van de Belgische liga tegen Tuberculose.

19 stukken

1442 20/11/1912 Brief van BG aan Antituberculose liga over een even-
tuele afstand van Van Caeneghemgebouw aan de stad 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruikt 
wordt voor een antituberculose-instelling.

4 stukken

1443 23/01/1907 BG aan Weldadigheid over het melden van behoeftigen 
zonder woonst, werk of onbekwaam tot werken (ge-
scheurd) 

1 stuk
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1444 23/06/1911 BG besluit dat de kinderen die mogen vertrekken voor 
een kuur in het sanatorium te Bredene, niet meer 
hoeven te worden opgenomen in de Bijloke waar ze 
volgens Dr Bertha Devriese het risico op infecties lopen 

6 stukken

1445 26/10/1910 BG besluit aan aanleiding van de klacht van dr Dumont 
over overbevolkte vrouwenzaal om 4 supplementaire 
bedden daar toe te staan en de overige mogen op de 
gang gezet (drie stukken)

3 stukken

1446 18/01/1911 Briefwisseling over het overlijden van Vanden Broecke 
Anna die men niet in het ziekenhuis heeft willen opne-
men.

12 stukken

1447 04/01/1913 BG meldt aan Antituberculoseliga dat ze hun brief aan 
het gemeentebestuur hebben gestuurd.

1 stuk

1448 22/01/1913 BG besluit om 60 fr. toe te kennen aan de badzaalhel-
pers die in het expo jaar 1913 harder hebben moeten 
werken. Hun salaris bedroeg 156 fr. De directeur Bij-
loke had 100 fr. voorgesteld.

4 stukken

1449 24/02/1913 BG gaat akkoord met het aanwerven van vijf zusters 
voor het ouderlingengesticht 

5 stukken

1450 28/02/1913 Het Sanatorium populaire de Magnée Fléron meldt dat 
zij geen patiënten uit andere provincies kunnen aan-
vaarden

1 stuk

1451 20/02/1913 BG Antwerpen vraagt inlichtingen over de salarissen, 
voorwaarden, voordelen en lasten voor het genees-
kundig personeel, diensturen, ter beschikking gesteld 
materieel, dienstduur

2 stukken

1452 26/03/1913 De stadssecretaris meldt dat de plantsoendienst bereid 
is het onderhoudscontract te hernieuwen tegen 6500 fr. 

1 stuk

1453 04/03/1913 BG schrijft aan de directeur Bijloke dat de patiënten in 
de infirmerieën van het Ouderlingengesticht alle dagen 
bezoek mogen blijven ontvangen van hun familie

1 stuk

1454 1910 Bouw van een paviljoen voor tuberculeuzen en onge-
neeslijk zieken. Beschrijving van het project en voor-
waarden van aanbesteding

6 stukken

1455 31/03/1913 BG vraagt aan de directeur Bijloke om de waarschu-
wing voor het kille water in het publieke bad te willen 
verwijderen

1 stuk

1456 21/04/1913 De directeur Bijloke meldt aan BG de zelfmoord van 
Elegeert Séraphin-Maurice (°1894)

4 stukken

1457 28/04/1913 BG meldt BG Ieper dat er geen extra kosten worden 
aangerekend ingeval van een röntgenonderzoek

2 stukken

1458 06/05/1913 De directeur Bijloke handhaaft zijn verzoek voor een 
bijkomende adjunct geneesheer 

1 stuk

1459 15/05/1913 BG Laken vraagt inlichtingen over de salarissen, voor-
waarden, voordelen en lasten voor het geneeskundig 
personeel, verplegers, dienstpersoneel

2 stukken

1460 21/05/1913 BG geeft aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
de gewenste informatie bestemd om een beeld van “de 
gezondheidstoestand des Lands” op te maken

7 stukken
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1461 24/05/1913 BG vraagt aan directeur Bijloke uitleg over de gewei-
gerde opname van een gekwetste. Op de achtbaan, 
scenic railway op de Wereldtentoonstelling deed zich 
een ongeval voor waarbij een persoon gedood wordt. 
De andere gekwetste is een Engelsman die naar de 
Bijloke wordt gevoerd waar men een voetverstuiking 
vaststelt. Hij wordt niet opgenomen waarna onder ver-
wensingen van de autobestuurder de gekwetste naar 
de Lievin De Winnestraat wordt gevoerd

2 stukken

1462 28/05/1913 Poging tot zelfmoord van Marie De Graeve (°Wetteren 
1887) 
Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over het 
schillen van de aardappelen

4 stukken

1463 09/07/1913 BG geeft aan dr Robert Colson de toestemming om het 
consult van dr De Bersaques bij te wonen in 1913 

3 stukken

1464 21/06/1913 BG legt aan BG Blankenberge uit dat ze geen subsi-
dies kunnen vragen voor een eigen röntgeninstallatie 
omdat een deel van de Bijloke patiënten gebruik kun-
nen maken van de installatie van de universiteit

2 stukken

1465 26/06/1913 De Bijloke meldt dat ten onrechte de verblijfskosten van 
Jean De Clercq werden geclaimd omdat het BG secre-
tariaat niet op de hoogte was van zijn overlijden

3 stukken

1466 23/07/1913 Klacht naar aanleiding van de bouw van een rouwka-
pel voor mevrouw Emilie Van Renterghem. Briefhoofd 
van begrafenisondernemer J. Raes, Hoogpoort 32, “Au 
dernier Souvenir” 

2 stukken

1467 25/07/1913 BG Leuven vraagt informatie over de indeling van de 
geneeskundige en heelkundige diensten

2 stukken

1468 05/08/1913 BG Anderlecht vraagt inlichtingen over de salarissen, 
voorwaarden, van het geneeskundig personeel

2 stukken

1469 26/08/1913 BG Doornik vraagt inlichtingen over het rookverbod in 
het ziekenhuis.

2 stukken

1470 08/09/1913 Wegens geldtekort op de begroting voor het onderhoud 
van tuberculosepatiënten in sanatoria vraagt het col-
lege uitleg over de geboekte resultaten met die verblij-
ven

3 stukken

1471 11/10/1913 BG stelt de tarieven van de verzorgingsdag vast gel-
dend vanaf 1/11/1913

3 stukken

1472 18/10/1913 Klacht en verslag over het bezoekregime van het ou-
derlingengesticht

6 stukken

1473 02/01/1914 BG geeft de tarieven op van de salarissen van de direc-
teuren en bedienden (zoals telefoniste) van de zieken-
huizen

1 stuk

1474 03/01/1914 Zelfmoordpoging van Bénoit Auguste 2 stukken
1475 07/01/1914 BG Antwerpen geeft de salarissen op van de directeur 

en het dienstpersoneel
1 stuk

1476 07/01/1914 BG Brussel geeft de salarissen op van de directeuren 
en het dienstpersoneel

1 stuk
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1477 10/01/1914 Brief van directeur Bijloke aan BG over de lange afwe-
zigheid van dr De Wulf, assistant vrouwenkliniek, en 
zijn vervanging door dr Gombert, de oude vroedkun-
dige assistent van dr Daels.

1 stuk

1478 12/01/1914 BG Antwerpen wil een kopie van het arrest van het 
Hof van Beroep te Gent over de aansprakelijkheid van 
een geneesheer bij de behandeling van een betalende 
patiënt

1 stuk

1479 12/01/1914 Rapport naar aanleiding van de publicatie van een ar-
tikel “Lamentable scène de rue” in La Flandre Libérale 
waarin Leonard Goossens (°Lokeren 1846) als slacht-
offer wordt opgevoerd

3 stukken

1480 14/01/1914 Brief aan BG Brussel in antwoord op hun vragen over 
hulpverlening, ziekenverzorgers en huispersoneel, hun 
vakantiedagen en vervanging, … (10 vragen)

5 stukken

1481 07/01/1914 Brief aan BG Leuven in antwoord op hun vraag over 
de gratis consulten en de artsen en apotheken voor 
behoeftigen

3 stukken

1482 17/01/1914 Brief aan BG Sint-Gilles (Brussel) in antwoord op hun 
vraag over het gemiddeld aantal zieken in behandeling 
en de jaarkost van de medicatie en verbandmateriaal

2 stukken

1483 22/01/1914 BG meldt aan de Bijloke dat de tuinier voortaan 3,50 fr. 
en de hulptuinieren 3,20 fr. ontvangen als salaris 

1 stuk

1484 10/02/1914 BG antwoordt aan BG Brugge over het merk (Lion), 
de kostprijs (500 fr.) en het onderhoud (La Nutricia te 
Laken) van de couveuses in gebruik in de Bijloke. 

3 stukken

1485 28/02/1914 BG schrijft aan de directeur Bijloke dat de dagprijs voor 
de met tyfus besmette familie Mekerle (?) uit De Pinte 
verzorgd zal worden tegen 4 fr. per dag. De gemeenten 
Gentbrugge, Ledeberg, Sint-Amandsberg, Drongen, 
Wondelgem en Mariakerke het maximum tarief zoals 
voor vreemdelingen ten bedrage van 5 fr. per dag 
betalen

1 stuk

1486 04/03/1914 BG schrijft aan weduwe De Smet-De Bruyn dat zij 
voorlopig als bewaakster van het sterfhuisdepot in de 
Bijloke is aangesteld. Zij mag geen diensten aanbieden 
aan de familie van de overledenen

1 stuk

1487 18/03/1914 BG antwoordt aan BG Verviers dat de door de politie 
gevolgde prostituees besmet met syfilis in aparte loka-
len worden behandeld. Deze zullen eerlang aangepast 
worden. 

2 stukken

1488 27/03/1914 BG meldt aan BG Etterbeek dat zij geen gebruik maken 
van een verrijdbare elektrisch-medische tafel voor en-
doscopie, cauterisering, warme lucht, … 

2 stukken

1489 04/04/1914 Bedankingsbrief ondertekend door de bedienden, kler-
ken en werknemers van de Bijloke naar aanleiding van 
een gevoelige loonsverhoging

1 stuk
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1490 04/04/1914 BG schrijft aan dr Fredericq dat zij het voorschrijven 
van de siroop Tannel niet kunnen goedkeuren. De voor-
keur moet gegeven worden aan in de apotheek van de 
Bijloke gemaakte preparaten. 

2 stukken

1491 08/04/1914 De directeur Bijloke meldt aan BG dat het hen toege-
stuurde plan voor de nieuwe groep operatiekamers 
door de dr Willems, Claeys en Champon zijn aanvaard. 

1 stuk

1492 18/04/1914 BG antwoordt op de brief van weduwe De Muynck dat 
zij haar geen gratificatie of onderhoudspensioen kun-
nen toekennen 

3 stukken

1493 20/04/1914 Brief van de directeur Bijloke aan BG over een ko-
mende publicatie van de Société des Architectes de la 
Flandre oriëntale over de wedstrijd voor een tuberculo-
zenpaviljoen. 

1 stuk

1494 23/04/1914 BG vraagt aan de directeur Bijloke een gedetailleerd 
verslag van het aantal zieken

1 stuk

1495 06/05/1914 Het gemeentebestuur meldt aan BG dat er geen tege-
moetkoming van de Stad voor de Openbare badinstel-
ling nodig is. 

1 stuk

1496 18/05/1914 De directeur Bijloke stuurt aan BG een verkleinde foto-
afbeelding van de gezichten op het Hospitaal die op de 
Wereldtentoonstelling van 1913 de Grand Prix hebben 
ontvangen (geen foto’s)

1 stuk

1497 18/05/1914 De directeur Bijloke meldt dat de “collectebus voor de 
Armen” 358,94 fr. bevatte (een stuk). Brief van 20/04 
met de sleutel van de collectebus 

1 stuk

1498 22/05/1914 BG antwoordt op een aantal vragen van BG Hoei in 
verband met de openbare badinstelling

3 stukken

1499 13/06/1914 Briefwisseling in verband met het vrijafnemen door art-
sen. BG wenst dat dit tijdig gemeld wordt en in vervan-
ging voorzien wordt (drie stukken)

3 stukken

1500 08/07/1914 IN het bijvoegsel van het Laatste Nieuws staat een arti-
kel over de miskenning van het Nederlands in de Open-
bare Badinstelling. Dit ontlokt aan de directeur Bijlok 
een sarcastische opmerking gericht aan BG waarin hij 
Nederlands en Frans water voorstelt (één krantenblad)

2 stukken

1501 10/07/1914 BG antwoordt aan directeur Bijloke dat zij kennis neemt 
van de geplande afwezigheden van de artsen Vernieu-
we, Fredericq en Claeys

7 stukken

1502 11/07/1914 BG antwoordt op de brief van het Min Justitie dat 
reageert op een vraag van de Ministre de Suède te 
Brussel over de kostprijs van de geneesmiddelen en de 
kortingen verleend aan hulpverlenende instellingen

2 stukken

1503 03/08/1914 BG keurt de aanvraag van dr De Busscher voor één 
maand vrijaf goed 

3 stukken

1504 11/08/1914 BG vraagt aan BG Brussel welke vergoeding men 
mag verwachten voor de behandeling van gekwetste 
soldaten 

2 stukken
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1505 17/08/1914 BG dankt graaf Dorsan Goethals, Volderstraat 16, voor 
het terbeschikkingstellen van zijn kasteel te Vurste voor 
opname van gekwetste soldaten 

2 stukken

1506 12/08/1914 BG antwoordt aan de Gemeentelijke school voor 
geestelijk gehandicapten in de Guinardstraat 15, die op 
10/09/1914 opent, dat zij niet kan akkoord gaan dat de 
school de gekwetsten die daar zijn ondergebracht, zou 
willen overplaatsen naar het weeshuis op de Godshui-
zenlaan

2 stukken

1507 18/09/1914 BG meldt aan Bijloke dat het afleveren van een me-
disch certificaat aan een verzekeringsinstelling of parti-
culier onderhevig is aan een taks van 2 fr. De toestem-
ming voor de vermelding van de ziekte moet aan de 
patiënt of de familie vooraf gevraagd worden. Briefwis-
seling rond de weigering van Dr Dumont om dergelijke 
stukken te tekenen 

14 stukken

1508 18/09/1914 De directeur Bijloke meldt aan BG dat hij bezoek heeft 
gekregen van de afgevaardigde van de Duitse Hoofd-
geneesheer, dr Reiss, met het oog op de controle van 
de gekwetste militairen. Enkel met zijn toestemming 
mogen ze het ziekenhuis verlaten

1 stuk

1509 07/11/1914 BG besluit om de aflevering van farmaceutische speci-
aliteiten stop te zetten

1 stuk

1510 17/11/1914 De directeur Bijloke meldt aan BG dat hij de Duitse 
overheid op de hoogte heeft gebracht dat drie militairen 
(Jean VIley Vorst, Barbier Georges, Sint-Joost-ten-
Noode en de Congolese zwarte Flanga Jacques) uit 
de Bijloke ontsnapt zijn waar ze verzorgd werden voor 
roodvonk

1 stuk

1511 26/01/1915 Smeekbrief van mevr. L. Delecoeuillerie-Huys, Vlaan-
derenstraat 14, die stervende is en de hervatting van 
de werkzaamheden van haar man, apotheker, bepleit. 

3 stukken

1512 06/02/1915 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en de artsen 
over de afschaffing van kalfsvlees in de Bijloke

7 stukken

1513 16/02/1915 De directeur Bijloke meldt aan BG dat er thans 30 
tyfusgevallen zijn waardoor hij zaal 8 (dermatologie-
mannen) nu gebruikt voor de tyfusgevallen (mannen) 

1 stuk

1514 13/03/1915 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en College over de 
gasvoorziening voor de met gas opgewarmde strijkij-
zers van de waszaal van de Bijloke 

4 stukken

1515 20/03/1915 Briefwisseling tussen BG, ingenieur, Gasdienst (Bor-
luutstraat 20) en College over de slechte kwaliteit van 
de cokes gebruikt voor de centrale van de Bijloke. 
Daardoor is de sterilisatie van het Leiewater niet meer 
toereikend. Er wordt geen Franse of Engelse steen-
kool meer geleverd. Het gas wordt met steenkool 
gemaakt en de kwaliteit van de cokes is afhankelijk 
van de gedistilleerde steenkool. De gasdienst betwijfelt 
de bewering dat het water onvoldoende kan worden 
gesteriliseerd. 

4 stukken
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1516 10/05/1915 BG geeft aan directeur Bijloke de toestemming om na 
bekomen toestemming van de Duitse overheid een 
privé telefoonlijn aan te leggen naar het Van Caene-
gemgesticht

1 stuk

1517 12/05/1915 BG schrijft aan de aalmoezenier van de Bijloke dat ze 
een aantal stukken uit het archief te zijner beschikking 
stellen (kazuifels, ...) 

1 stuk

1518 25/05/1915 Waelbrouck C. dankt BG voor de genoten opleiding op 
de afdeling pediatrie

1 stuk

1519 28/02/1913 De orde van de Broeders van Liefde heeft besloten om 
de broeders uit het Van Caeneghemgesticht weg te 
halen. De patiënten zouden naar het Lousbergsgesticht 
overgeplaatst worden – samen met de patiënten van 
de Laurentius fundatie. Een deel van het Van Caeneg-
hemgesticht zou gebruikt worden voor een antitubercu-
loselaboratorium. 

11 stukken

1520 26/03/1913 Briefwisseling over de inrichting van een kinderhospi-
taal op verzoek van de société des crèches gantoises, 
verzoek van Bertha De Vriese, voorzitter van medische 
commissie voor het kinderhospitaal, om de inrichting te 
verbeteren, oprichting van een ziekenhuis voor onge-
neeslijk zieken, kinderziekenhuis en meisjesweeshuis 
op de BG terreinen aan de Ottergemsesteenweg, 
ouderlingengesticht vervangen door tuberculosezieken-
huis, (met plan van quartier pour maladies contagieu-
ses)

15 stukken

1521 03/01/1906 Krant Vooruit met artikel over een zekere Hennevaert 
die bij zijn ontslag uit het ziekenhuis wegens ongenees-
lijk ziek hardhandig door de knechten is aangepakt 
(een krant)

1 stuk

1522 02/12/1913 Krant La Flandre Libérale: artikel over herinrichting Sint 
Pieters Aygem (kort) (een krant)

1 stuk

1523 15/09/1904 Journal de Gand van 8/09/1904 over de ongezondheid 
van de Bijloke (un hôpital qui n’autres mérites que son 
antiquité), het plan om in vervanging van de gesloten 
openbare baden een kinderziekenhuis voor besmette-
lijke zieken, oprichting van tuberculose ziekenhuis en...” 
Puis la Commission le (le rapport) remise avec respect 
dans un tiroir “ met antwoord van G. Waelbrouck-Rolin. 

3 stukken

1524 04/01/1907 BG schrijft aan directeur Bijloke over het medisch ge-
heim van de geneesheren in verband met het verstrek-
ken van informatie over aandoeningen

3 stukken

1525 31/01/1913 Briefwisseling over de oprichting van een kinderzieken-
huis. In een lange brief wordt onder andere de ge-
schiedenis van het Gents kinderziekenhuis (Sint Jan in 
d’Olie, 1834-1871) vermeld en het vervolg in de Bijloke. 

12 stukken

1526 08/10/1908 Uiteenzetting over de noodzaak tot het oprichten van 
een verpleegstersschool

6 stukken
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1527 15/03/1906 Brief over de nood aan een commissie die zich buigt 
over alles wat te maken heeft met tuberculose en de 
strijd ertegen

1 stuk

1528 12/06/1824 Bekendmaking van de aantal geestelijken van de R.K. 
eredienst die per provincie toegelaten worden in de 
geautoriseerde verenigingen

13 stukken

1529 07/10/1796 Wet die de burgerlijke godshuizen in het genot laat van 
hun goederen en de manier regelt waarop ze bestierd 
worden 

1 stuk

1530 10/09/1804 Besluit van de prefect waarbij de zuster van de Bijloke 
gratis geneesmiddelen van de stad mogen bekomen 
voor gebruik “ter verlichting van de lijdende mensheid” 

2 stukken

1531 18/11/1917 Kommandantur (von Wick) aan Stad Gent, BG aan 
Schepen van Onderwijs Gent, directeur Bijloke in ver-
band met de hospitalisering van de opgeëisten. Allerlei 
voorstellen: gebruik van de school in de Kortrijksestraat 
voor de ouderlingen, stichten van een bijvoeglijk hospi-
taal voor opgeëisten. De ongeneesbaren mogen in de 
school in de Kortrijksestraat ondergebracht tot op het 
eind van de vakantie.  

9 stukken

1532 08/12/1917 BG geeft ontheffing aan directeur Bijloke voor het be-
drag dat gestolen werd in de nacht van 20-21/10/1917. 
Het gaat om inkomsten van de Openbare Baden

2 stukken

1533 14/12/1917 BG stelt Tytgat aan voor de dienst der zieke opgeëisten 
in het van Caenegemgesticht. 

1 stuk

1534 18/12/1917 De vroedkundige school meldt aan BG dat Clara Liviau, 
ondermeesteres-vroedvrouw, wegens ziekte haar func-
tie opzegt. 

1 stuk

1535 28/12/1917 Briefwisseling over het ontslag van dr Schonfeld 4 stukken
1536 28/12/1917 Des Mares dingt naar functie in de interne apothekerij 3 stukken
1537 28/12/1917 Mevrouw De Keghel wordt aangesteld als apotheker in 

de Bijloke.
1 stuk

1538 23/07/1917 De overste van de Bijlokezusters stuurt het zesmaan-
delijks overzicht en dank voor de ontvangen steun 

1 stuk

1539 19/07/1917 BG geeft geen gunstig gevolg aan een verzoek van het 
Bijloke huishoudpersoneel

1 stuk

1540 13/07/1917 De Provinciale geneeskundige commissie stuurt aan 
BG de tabel der schikking voor den toekomende zittijd 
der examens ((met tabel) 

4 stukken

1541 12/07/1917 Toekenning door BG van een toeslag van 6 fr. per 
maand aan de barbier voor scheerzeep gedurende de 
oorlogsperiode

4 stukken

1542 07/07/1917 Dossier betreffende het overlijden van Alidore Oppeel, 
15 jaar, die door een dokter uit Deinze ’s nachts is 
binnengebracht en aangaf dat het om een verzworen 
blindedarmontsteking ging. De interne met wachtdienst, 
Zenner, laat na om een chirurg erbij te halen. Strafon-
derzoek met lijkschouwing. (stukken in NL, FR en DU)

25 stukken
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1543 28/06/1917 Benoeming van Clara Livian van Ruyen als onder-
meesteres vroedvrouw voorlopig voor de duur van 6 
maanden. Vertrokken op 1/11/1917

2 stukken

1544 27/06/1917 School voor vroedvrouwen, informatie te verstrekken 
aan de voorzitter van het Burgerlijk Beheer der Provin-
cie Oost-Vlaanderen

2 stukken

1545 20/06/1917 Begeleidende brief van BG aan College B&S over toe-
zending van beraadslaging over de artsen en chirurgen 
van de Bijloke en van twee bijvoegsels bij het regle-
ment

1 stuk

1546 02/06/1917 Hulpverbond voor slachtoffers van den Oorlog (Neder-
kouter 8) bevestigt ontvangst van BG brief en dankt 
voor de korting toegekend aan de familie Lippens naar 
aanleiding van de opname wegens de “catastrophe du 
3 Février dernier” 

1 stuk

1547 13/02/1919 BG antwoordt aan College van B&S dat de oprichting 
van een afdeling voor tuberculozen op de Godshuizen-
laan twijfelachtig blijft

2 stukken

1548 15/02/1919 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over het 
maken van foto’s op een ziekenzaal. Ondanks vraag 
van de patiënten verbiedt BG dit.

4 stukken

1549 06/03/1919 Briefwisseling over het verstrekken van geneesmidde-
len voor oorlogsinvaliden. Niet meer in de Bijloke maar 
nu in het militair hospitaal

2 stukken

1550 28/02/1919 De directeur Bijloke vraagt aan BG of dr Collumbien 
de lila’s verder moet onderhouden of de Bijloke het zelf 
moet doen 

2 stukken

1551 21/03/1919 De gezusters Faucon, Maisières (Bergen), solliciteren 
voor een functie als verpleegster in de Bijloke

2 stukken

1552 28/03/1919 Briefwisseling tussen BG en Bijloke/Lousbergs over de 
salarissen van personeel

3 stukken

1553 11/04/1919 Dossier over de bevoorrechte schuldvordering van BG 
op de bezittingen van François Eeckhoute, overleden. 

9 stukken

1554 02/05/1919 Briefwisseling tussen BG en generaal Meilis (inspecteur 
du service de Santé) over eventuele demonteerbare 
lazaretten

6 stukken

1555 06/05/1919 Instituut voor ongeneeslijk zieken (Molenaarsstraat) 
aan Wijkcommissaris (9e) over de weigering door de 
Bijloke om Pierre De Wulf, schipper en lijdend aan een 
aangezichtskanker, op te nemen

3 stukken

1556 28/07/1919 Dossier over een brief van Parent Leon (°Brussel 
1863), die een onderhoud heeft aangevraagd. De man 
lijdt aan achtervolgingswaan

4 stukken

1557 28/04/1919 Enkele opmerkingen over de wasserij en het linnen-
goed

2 stukken
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1558 31/05/1919 BG vraagt aan de directeur van de Bijloke om bij de 
dienst bevoorrading van het leger enkele kisten à 25-30 
flessen champagne (Moët & Chandon) te bestellen. Dit 
geneesmiddel wordt regelmatig verstrekt aan Bijlokepa-
tiënten. 

1 stuk

1559 13/05/1919 Vastlegging van enkele Bijloketarieven 2 stukken
1560 14/05/1919 Gelet op de gestegen levensduurte wordt het pensioen 

van weduwe Van Camp verhoogd van 30 op 45 fr. per 
maand. 

2 stukken

1561 05/06/1919 Antwoord van BG op enquête van de provincie in het 
verlengde van de vraag van de Min Justitie over de 
verplichte hulpverlening aan behoeftige zieken. 

9 stukken

1562 05/06/1919 twee briefontwerpen van BG gericht aan college B&S 
over genomen beslissingen (geen bijvoegsels) 

2 stukken

1563 05/07/1919 De provincie vraagt aan BG informatie over de studie-
kostprijs aan de vroedvrouwenschool en de subsidieta-
rieven die de provincie of de school verleent 

1 stuk

1564 25/07/1919 Brief van directeur Bijloke aan BG over de administra-
tieve moeilijkheden bij het plaatsen van ongeneeslijk 
zieken

2 stukken

1565 28/07/1919 Goedkeuring van de vakantieperiodes aangevraagd 
door dr Fredericq en apotheek Cools

4 stukken

1566 18/04/1919 Briefwisseling over de samenstelling van de Medische 
Dienst

21 stukken

1567 05/08/1919 Brief van directeur Bijloke aan BG over de vraag van 
externe leerlingen De Vos, Herman, Sobry, Van Nueten 
en Verhelst om tijdens de vakantie te mogen blijven 
eten in de Bijloke. Maaltijden in de stad zijn te duur. 

2 stukken

1568 30/07/1919 Vermeirre, commissaris, vraagt opnieuw vakantie aan, 
wat de directeur Bijloke niet wenst toe te kennen. BG 
steunt deze weigering (twee stukken)

2 stukken

1569 18/08/1919 BG van directeur Bijloke aan BG en politiecommissaris 
over de geplande diefstal van ¾ kg boterhammen en 
een gewassen laken door Maebe Ivon

2 stukken

1570 10/10/1919 Directeur Bijloke vraagt aan BG of hij het diploma 
toegekend door de Internationale Jaarbeurs 1913 mag 
laten inkaderen en ophangen in de Bijloke

1 stuk

1571 22/10/1919 BG meldt aan Weldadigheid dat zij het honorarium van 
de geneesheren in de Bijloke verhoogd heeft met 60 
% sinds 1/01/1919. Zonder onderscheid tussen vast 
aangestelde artsen en adjuncten bedraagt het honora-
rium 1600 fr. 

2 stukken

1572 29/10/1919 Mevrouw Hebbregt, Française gehuwd met Belg, 
vraagt een functie als hulpapotheker. BG weigert

2 stukken

1573 12/11/1919 BG Brussel vraagt of het BG personeel gratis medische 
hulp krijgt, hoe de artsen in voorkomend geval betaald 
worden, of deze aan huis komen, wie de kandidaten 
medewerkers onderzoekt 

2 stukken



BG 12: Hospitaal De Bijloke

1574 14/11/1919 De directeur Bijloke geeft aan BG een overzicht van 
de situatie op het stuk van wandluizen (punaises) in de 
verschillende afdelingen en hun bestrijding

4 stukken

1575 26/11/1919 Directeur Bijloke antwoordt aan BG dat er geen enkele 
ruimte beschikbaar is om er een operatiekamer voor dr 
Beyer in te richten 

1 stuk

1576 ../11/1919 Rouwbrieven van zuster Maria Josepha= VIrginie Van 
Damme; Maria Hubertina= Florence Lambert; Marie 
Catherine= Jeanne Broos; Marie Cornelie= Marie Ma-
thilde Maes 

4 stukken

1577 08/01/1920 BG vraagt aan directeur Bijloke de stand van zaken van 
de waterverwarming voor de Openbare Baden

1 stuk

1578 11/02/1920 Directeur Bijloke meldt aan BG het verdwijnen van een 
linnen bedlaken: verdacht worden Schepens, (Lostraat) 
die die dag vertrokken is en Désiré Wieme, patiënt en 
recidivist (Diefstal) 

1 stuk

1579 12/02/1920 Onderzoek inkomenssituatie van de familie Boesman 
François, Lentestraat 53, om de opnamekosten te 
bepalen 

4 stukken

1580 26/02/1920 Incident tussen dr Verbrugghen en dr De Waele over 
het al dan niet afzonderlijk plaatsen van tuberculeuze 
patiënten

2 stukken

1581 08/03/1920 BG Luik vraagt informatie over de organisatie van de 
wachtdienst artsenijbereidkunde

1 stuk

1582 15/03/1920 BG bepleit bij de provinciegouverneur de inrichting van 
een intergemeentelijke instelling voor tuberculosepati-
enten 

1 stuk

1583 10/04/1920 Cools, hoofdapotheker, meldt aan BG dat hulpapothe-
ker Matthijs slechts 534 fr. heeft ontvangen als verlo-
ning voor het 1e trimester 

1 stuk

1584 16/04/1920 Lijst van het universiteitspersoneel dat in de Bijloke 
mag vertoeven (vuil stuk)

3 stukken

1585 25/04/1920 Brieven van personeel aan BG waarin zij uitgebreid 
bedankt worden voor de loonsverhoging

6 stukken

1586 29/04/1920 Dr Paul Walton, chirurg, Charles De Kerkovelaan 33, 
krijgt Robert Colson als assistent toegewezen. 

1587 06/05/1920 Dr De Waele gaat niet akkoord met het voorstel om zijn 
afdeling te delen

2 stukken

1588 22/05/1920 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en dr Van 
Cauwenberghe over de tourbeurten in de afdeling 
kinderchirurgie

4 stukken

1589 15/06/1920 Mevrouw dr Clevers, Keizervest 20, biedt zich aan als 
arts voor functie in Meisjesweeshuis

1 stuk

1590 07/07/1920 Dr S. Fredericq, A. De Cock, J. Vernieuwen worden 
door het stadsbestuur voor een volgende periode van 5 
jaar aangesteld

2 stukken
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1591 15/07/1920 BG meldt aan directeur Bijloke dat Durdurez, interne, 
geen ontslagpremie kan krijgen maar dat wel zijn verlo-
ning volledig moet toegekend worden. Wegens te laat 
binnenkomen ’s avonds wou de directeur Bijloke hem 
een maand loon inhouden

5 stukken

1592 16/07/1920 Briefwisseling met informatie over de dagligprijzen in 
Gent, Luik, Bergen, Antwerpen, Leuven, Brugge, 

10 stukken

1593 15/07/1920 Jean De Vos, interne, biedt zijn ontslag aan wegens 
oproeping door de militaire overheid. Hij krijgt geen 
ontslag premie en de garantie wordt niet terugbetaald. 

3 stukken

1594 23/07/1920 Directeur Bijloke meldt aan BG dat hij een brief waarbij 
Oscar Burrinck aangebracht wordt wegens veelvuldige 
diefstal van linnengoed, matrassen enz in de Bijloke, 
aan de procureur heeft doorgestuurd. 

3 stukken

1595 29/07/1920 BG Luik vraagt inlichtingen over de vergoeding van 
diensthoofden (artsen en chirurgen) en hun assistenten

3 stukken

1596 12/08/1920 Op 20 maart vraagt De Feyter Paul, interne artsenijbe-
reidkunde, zijn ontslag. Directeur Bijloke gaat hiermee 
akkoord op 26/03. Op 3/04 meldt directeur Bijloke aan 
BG dat de Feyter verdacht wordt van cocaïnesmok-
kel en door de politie is ondervraagd. Op 9/08 neemt 
De Feyter de dienst van de apotheek waar tijdens de 
vakantie van L. Cools. 

5 stukken

1597 12/08/1920 Joseph Delva, Honoré Verhelst en Gustave Van Nueten 
behalen hun diploma als arts en krijgen eervol ontslag 
als interne en teruggave van de garantie

7 stukken

1598 20/07/1920 Oscar Watté, aalmoezenier van de Bijloke, wordt 
pastoor op H. Kerst en vervangen door Walters Joseph 
François (°Kruishoutem 4/10/1878) als aalmoezenier

2 stukken

1599 17/08/1920 De Gouverneur meldt aan BG dat Van Thienen Anna 
Opdorp, Dujardin Anna Beveren-Waes, De Keukeleire 
Marie Gent als leerling vroedvrouw zijn aanvaard en 
ze een document moeten ondertekenen waarin be-
paald wordt dat ze gedurende een bepaalde termijn als 
vroedvrouw in de provincie moeten werken

1 stuk

1600 25/08/1920 Bedankingsbrief aan BG vanwege de commissie die 
het examen voor verpleger afneemt. Voor gebruik van 
een lokaal.

1 stuk

1601 09/09/1920 Bouchard Achille, is van een ladder gevallen bij het 
plukken van fruit en heeft daarbij het rechterbeen ge-
broken. Melding door directeur Bijloke aan BG

1 stuk

1602 07/07/1920 Familiedossier Van Laere Judith, uxor Boucqué Alfons, 
Herfststraat 7, in verband met opname. Dokters attest 
opgemaakt door Bertha Vercoullie-De Vriese

6 stukken

1603 29/09/1920 BG meldt aan B&Schepenen dat de Bijloke beschikt 
over een schurftbestrijdingsdienst die 4 dagen per dag 
baden aanbiedt naar rata van 5 baden voor mannen en 
4 baden voor vrouwen

1 stuk
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1604 27/09/1920 BG meldt dat zij een kopie toestuurt aan de directeur 
Bijloke die aan alle artsen van het ziekenhuis over de 
vakantiedagen is gestuurd (geen bijvoegsel)

1 stuk

1605 07/10/1920 BG meldt aan mevrouw Cools hoofdapotheker van de 
Bijloke dat de vergoeding voor haar vervanger van 10 
fr. op 20 per dag is gebracht

2 stukken

1606 07/10/1920 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Frans 
De Potter, externe, dienstdoende als interne, over zijn 
ontslag “zonder meer” of “eervol” 

4 stukken

1607 14/10/1920 Joseph De Schryver, interne, krijgt eervol ontslag en 
een uittredingsvergoeding en teruggave van de waar-
borg

3 stukken

1608 14/10/1920  Jeanne Sylva, interne, krijgt eervol ontslag 3 stukken
1609 15/10/1920 Briefwisseling tussen d’Alcantara burgemeester 

Lembeke, De Bast en BG over een voorstel tot samen-
werking met de Bijloke. In de regio Eeklo zouden een 
aantal gemeenten hun patiënten met besmettelijke 
ziekten naar de Bijloke willen sturen

5 stukken

1610 26/10/1920 BG Brussel vraagt inlichtingen over het statuut van de 
interne studenten geneeskunde in het kader van onder-
zoek ter verbetering van hun situatie

2 stukken

1611 29/10/1920 Briefwisseling tussen BG en architect Ach. Marchand 
over de verbouwing van de oude machinezaal. Op het 
plan voor de verbouwing van het oudemannenhuis tot 
een tuberculosesanatorium wordt negatief geantwoord. 

10 stukken

1612 02/11/1920 De directeur Bijloke meldt aan BG dat hij de commis-
saris een onderzoek heeft laten uitvoeren naar een ver-
dwenen som van 7000 fr., eigendom van een gewezen 
knecht die thans verzorgd wordt in de Bijloke en welke 
was opgeborgen in een koffer op de knechtenslaapzaal

1 stuk

1613 18/11/1920 De stadsdienst meldt aan BG die doorstuurt naar 
directeur Bijloke de prijzen toegepast in de openbare 
badhuizen Van Eyck en Tolhuis

2 stukken

1614 1920 Lege omslag getiteld ‘Paviljoen voor tuberculozen’ 1 stuk
1615 08/11/1920 BG en directeur Bijloke gaan in op de vraag van Louis 

De Jode, afgestudeerd als geneesheer, om hem eervol 
ontslag te geven

3 stukken

1616 25/11/1920 BG verleent ontslag aan de als arts afgestudeerde in-
ternen Berthe May, Corneille Heymans, René Lobry en 
aan interne-apotheker Paul Van Coppenolle (Heymans 
was awarded the Nobel Prize for Physiology or Medi-
cine in 1938 for showing how blood pressure and the 
oxygen content of the blood are measured by the body 
and transmitted to the brain. Heymans married Berthe 
May, an ophthalmologist, in 1929 and had four children. 
He died in Knokke from a stroke.)

9 stukken

1617 26/11/1920 BG antwoordt negatief op het verzoek van mevrouw 
Cools, hoofdapotheker, om afzonderlijk honorarium te 
krijgen op door het Rijk betaalde medicatie (venerische 
ziekten) 

7 stukken



BG 12: Hospitaal De Bijloke

1618 12/11/1920 Overeenkomst tussen BG en de administratie Commis-
sie van de Gevangenissen van Gent met betrekking tot 
gevangenen die een dringend en belangrijke chirurgi-
sche ingreep nodig hebben

4 stukken

1619 02/12/1920 Directeur Bijloke meldt aan BG dat juffrouw M. De Mun-
ter, verpleegster, met toestemming van het diensthoofd 
werkzaam is in de OK’s van dr Walton en dr Fredericq. 
Ook juffrouw Van Damme, verpleegster, werkt in de 
OK’s van dr De Busscher

2 stukken

1620 16/12/1920 Directeur Bijloke meldt aan BG dat opnieuw een per-
soon zich opgetrokken heeft aan een venstertje van het 
openbare badhuis van de Bijloke. een baadster heeft 
zich daarover beklaagd

1 stuk

1621 16/12/1920 BG gaat akkoord met het voorstel van de artsen om 
een veralgemeend systeem van steekkaarten/Ordners 
te gebruiken voor de ziektegeschiedenis van de patiën-
ten (anamnese)

1622 16/03/1921 Christine Chrétien mag van BG een jubilarisvergoeding 
van 150 fr. ontvangen voor 25 dienst als linnengoedver-
zorgster

2 stukken

1623 29/03/1921 BG vraagt aan directeur Bijloke om de goederen die 
tijdens de oorlog geleend zijn aan de Bijloke terug te 
bezorgen aan het Werk der gezonde lucht te Bredene 

5 stukken

1624 09/04/1921 BG geeft eervol ontslag aan de interne- apotheker, 
Gombault

3 stukken

1625 14/04/1921 Wegens diefstal van de bezittingen van patiënte Bay-
ens Anna gaat BG ermee akkoord dat ze vergoed wordt

3 stukken

1626 19/04/1921 Directeur Bijloke meldt aan BG dat drie arbeiders ge-
wond werden bij de instorting van de stelling waarop ze 
werkten

5 stukken

1627 01/03/1921 Vragenlijst afkomstig van BG Anderlecht 2 stukken
1628 15/03/1921 BG verleent eervol ontslag aan Julien De Buck, interne 3 stukken
1629 27/03/1921 De Vroedkundige School Gent dankt BG voor de toe-

kenning van een bijkomende toeslag wegens levens-
duurte

1 stuk

1630 28/06/1921 Verslag van de vergadering van 28 juni 1921 van de 
Commission provinciale pour l’érection de santoria 
antituberculeux. 

3 stukken

1631 04/07/1921 Verslag van de directeur Bijloke over het wangedrag 
van Haelwyck, interne. 

3 stukken

1632 03/07/1921 Dossier van Commissie aan directeur Materniteit in 
verband met de aanvaarding van Dresselaers Lia Clara 
(Heist op de Berg) als vroedvrouw na het vertrek van 
ondermeesteres Helena Van Volsem 

10 stukken

1633 09/07/1921 Brief van Provinciale medische Commissie aan BG 
in verband met aanvraag tot gebruik van het audito-
rium voor de examens voor Verplegers, idem brief dd 
16/02/1921

4 stukken
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1634 02/08/1921 Ontslagbrief van Leon Beuselinck als interne artsenij-
bereidkunde

3 stukken

1635 04/08/1921 Ontslagbrief van Van Cauteren Georges als interne 
(geneeskunde) 

3 stukken

1636 23/09/1921 Ontslagaanvraag van Paul Van Houtte als externe, 
dienstdoende als interne 

3 stukken

1637 06/07/1921 Briefwisseling over de bedreiging dat de voedsters de 
toegezonden kostgangers, François Hoste, Maurice De 
Keukelaere, Camille Manesse, Guillaume Seriacop en 
inspecteur Joseph Van Houdt niet meer tegen het tarief 
van 2,50 fr. per dag willen houden. 

12 stukken

1638 18/10/1921 Briefwisseling met overzichten van de kostprijs boek-
jaar 1920 in ziekenhuis, materniteit, jongensweeshuis 

6 stukken

1639 21/10/1921 Briefwisseling tussen directeur Bijloke, BG en overste 
Zusters over de aanvaarding van Anastasia Strobbe als 
ziekenzuster in opvolging van de overledene Eugenie 
Bauwens

2 stukken

1640 04/11/1921 BG eist recht van antwoord in de krant De Gentenaar 
in verband met een artikel over de prijsstijgingen in de 
Bijloke (met krantartikel)

2 stukken

1641 19/10/1921 BG stemt in met ontslagaanvraag van Robert Eyck-
mans, interne

3 stukken

1642 28/10/1921 Brief van Bond Moyson aan BG in verband met de 
kostprijs in de Bijloke aangerekend aan hun leden uit 
de verwoeste gebieden buiten Gent

3 stukken

1643 18/04/1921 BG stemt in met ontslagaanvraag van Aimé Haelewyck, 
Edmond Lansweert, René Marteau, François Van der 
Mynsbrugge. Verslag vergadering Bijloke geneesheren 
dd 7/11/1921

11 stukken

1644 06/01/1921 Overlijdens bericht van Marie Léonie Huycke, zuster 
Marie Félicité, 69 jaar

2 stukken

1645 23/06/1921 Besluit van BG om het aantal bedden voor ongenees-
lijk zieken te verhogen van 55 naar 60 en brief dd 
17/01/1921 idem verhoging van 49 naar 55

2 stukken

1646 30/11/1921 Dossier in verband met onterecht toekennen van kruk-
ken aan Gustave Maes

8 stukken

1647 22/12/1921 Dossier in verband met De Dobbelaere Hippolyte die 
vrijwillig het ziekenhuis heeft verlaten tijdens zijn vervel-
ling (scarlatineuze desquamatie) 

7 stukken

1648 23/09/1920 Dossier over de installatie van elektrische leidingen 
voor verlichting in de Openbare Baden. 

8 stukken

1649 18/01/1921 BG antwoordt aan BG Antwerpen in verband met de tijd 
die artsen moeten besteden aan hun patiënten

3 stukken

1650 25/01/1921 Antwoorden van BG Antwerpen en Bergen op vraag 
van BG Gent over de lonen van de artsen daar

2 stukken

1651 18/02/1921 BG spreekt brief van directeur Bijloke dat de overste 
van de congregatie een kom bouillon ’s ochtends voor 
de leerling vroedvrouwen zou gevraagd hebben tegen 
0,28 fr. 

3 stukken
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1652 28/02/1921 Dr Walton chirurg, Charles de Kerchovelaan 7, neemt 
vakantie van 15/02 tot 15/03

2 stukken

1653 18/02/1921 BG stemt in met ontslagaanvraag van Numa Henneaux 3 stukken
1654 14/02/1921 BG stemt in op vraag van directeur Bijloke om zoals bij 

Leon De Smet (zie BG12, Doos 14/1, nr. 107), interne 
artsenijbereidkunde, ook bij de internen artsenijbereid-
kunde (zoals al het geval bij die van geneeskunde) 
50% van hun salaris in te houden als borg voor de 
goede uitvoering van hun opdracht tot zij het diploma 
van apotheker hebben behaald

2 stukken

1655 24/02/1921 Dossier Leon De Smet, externe artsenijbereidkunde 7 stukken
1656 24/02/1921 BG meldt aan directeur Bijloke en Materniteit dat dr 

Ronsse twee weken afwezig zal zijn vanaf 24/02

1657 02/03/1921 BG vraagt aan directeur Bijloke om de nodige gege-
vens in te vullen op de ouderdomspensioenaanvragen 
van ongeneeslijk zieken

1 stuk

1658 11/03/1921 Briefwisseling over radiumbehandelingen in de afdeling 
van dr Fredericq, gynaecoloog, zoals reeds profes-
sor Daels aan de universiteit uitvoert. Maison Rhemda 
(Parijs) heeft enkele gratis stalen geleverd

4 stukken

1659 24/03/1921 BG gaat akkoord met het voorstel van de directeur 
Bijloke om een inventaris bij te houden van het medisch 
instrumentarium en het aanbrengen van een nummer 
op de instrumenten

3 stukken

1660 07/05/1921 Geschillendossier in verband met de verborgen gebre-
ken aan de verticale warmwaterstookketel geleverd in 
1919 door Ateliers Mahy Frères (Wondelgem) 

17 stukken

1661 01/01/1922 Dienstregeling Bijloke chirurgen en urologen. 1 stuk
1662 07/01/1922 Brief van de Belgische werkliedenpartij en syndicale 

kommissie Landelijke centrale der arbeiders van open-
bare diensten van België (Vrijdagmarkt Gent) aan BG 
in verband met klachten over onvoldoende personeel in 
het ‘waschhuis‘ en verlofdagen die moeten opgenomen 
worden in geval van werkverlet door ziekte. 

3 stukken

1663 27/01/1922 Antwoord van BG op verzoek van de gouverneur om 
400 bedden ter beschikking van de provincie te hou-
den. Negatief antwoord

6 stukken

1664 27/01/1922 BG vraagt aan dr Vercouillie informatie over de nieuwe 
behandelingsmethode voor schurftigen (creoline als 
ontsmettingsmiddel) bedacht door dr Minne

4 stukken

1665 27/01/1922 Verslag over de dienstregeling voor chirurgie (m/v) 4 stukken
1666 09/02/1922 Mevrouw Heymans-May, oud-interne, vraagt toestem-

ming om op de oogafdeling van dr Claeys te mogen 
aanwezig zijn 

3 stukken

1667 25/02/1922 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de 
aankoop van een “Roto” kopieermachine (stencils) 

3 stukken

1668 16/03/1922 BG klaagt bij de burgemeester op verzoek van de 
directeur Bijloke over de gebrekkige toevoer van water 
op drukke bezoekdagen in het badhuis

3 stukken
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1669 27/04/1922 Albert Seynaeve (Lovendegem) mag naar het Sint-
Antoniusgesticht te Leuven overgebracht worden 

3 stukken

1670 21/04/1922 Vrijstelling van betaling van 15 fr. onderhoudsgeld voor 
dochter Angèle Dobbelaere, 18 jaar ongeneeslijk ziek, 
fa August Dobbelaere

3 stukken

1671 04/07/1922 Antwoorden van de geneesheren op de vragen van het 
Min Justitie in verband met aan drankmisbruik te wijten 
ziekten (NL formulieren met meerderheid aan Franse 
antwoorden) 

28 stukken

1672 07/08/1922 De directeur Bijloke antwoordt aan BG op de vraag 
van BG Brussel over het niet-verplichte inenten van het 
personeel op de dienst Tyfus

3 stukken

1673 21/09/1922 Het ministerie van justitie vraagt op verzoek van de Be. 
vertegenwoordiging in Bulgarije of de BG ziekenhuizen 
Russische verpleegsters kunnen inzetten die voorheen 
verbonden waren aan Russische militaire eenheden en 
geen werk vinden in Bulgarije (In 1922 verloor het Witte 
Leger van het Rode Sovjetleger) 

3 stukken

1674 12/09/1922 Briefwisseling naar aanleiding van een tramongeval op 
de Nederkouter, waarbij verscheidene slachtoffers vie-
len die dringend naar de Bijloke dienden overgebracht 
te worden. Blijkt evenwel dat het telefoonnummer niet 
in het telefoonboek staat. 

11 stukken

1675 29/06/1922 BG geeft eervol ontslag aan Marcel Focke, interne en 
aanvaardt Thomas Borgers (Oostende) als interne op 
de apotheek van de Bijloke

5 stukken

1676 07/07/1922 Blieck Maurice (Ieper °1889) moet opgenomen worden 
in een instelling voor ongeneeslijk zieken. Verslag over 
nutteloze reis van Gent naar Ieper

2 stukken

1677 07/07/1922 BG wordt door Provincie op de hoogte gebracht van de 
aanvaarding van 4 leerling-vroedvrouwen De Schamp-
helaere Irene, Van Vooren Yvonne, Petit Louise Bertha, 
De Waegeneer Louise. 

2 stukken

1678 22/07/1922 BG geeft eervol ontslag aan Marguerite Clevers, Arthur 
Wauters, Arthur De Bruycker

7 stukken

1679 08/08/1922 BG schrijft aan de toevluchtshuizen te Brugge en te 
Hoogstraeten over de opname in Gent van 18 ouderlin-
gen of zieken 

2 stukken

1680 02/09/1922 Briefwisseling over het besluit om Verhegge Rosalie 

1681 17/11/1922 Den directeur Godshuis te Zomergem vraagt aan de 
inspectie of De Ridder Benoit zijn pensioen ten bedrage 
van 20 fr./maand mag ontvangen en of de andere ou-
dere bewoners aan wie nog geen pensioen is toege-
kend 1 fr. per week (tabakgeld) mogen ontvangen. 

4 stukken

1682 27/09/1922 De directeur Bijloke meldt aan BG dat mevrouw Bertha 
Vercoullie en dr Joseph Vercouillie van 8/10/1922 tot 
3/11/1922 met vakantie gaan en vervangen worden 
door dr Moreels en Vlaeyen. 

2 stukken
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1683 12/10/1922 De directeur Bijloke vraagt aan BG om een pensioen 
toe te kennen aan François Geluck, wasser, 72 jaar en 
24 ½ dienstjaren met een laatste loon ten bedrage van 
12,10 fr. dag. Korte beschrijving van het alcoholpro-
bleem van Geluck. BG kent hem een pensioen van 1fr 
per dag toe.

5 stukken

1684 09/11/1922 Rosalie Verhegge, wees, is opgenomen in het Gesticht 
St Benoit te Lovendegem? Korte opsomming van de 
verblijfplaatsen waar ze onderdak kreeg. 

2 stukken

1685 03/11/1922 De directeur Bijloke vraagt aan BG toekenning van 
eervol ontslag aan Henry Van den Abeele, die op 
15/10/1922 zijn apothekersdiploma kreeg. 

3 stukken

1686 28/12/1922 BG gaat ermee akkoord dat de verzekeringspremie van 
Verstichel Jean, overleden, aan de familie mag toege-
kend worden vermits “La Lousiane” de kosten van zijn 
verblijf heeft betaald

3 stukken

1687 23/12/1922 Verbintenis (1) Paul Patijn, drukkersgast, verbindt 
zich 360 fr. per jaar te betalen voor het onderhoud 
van Mathilde Huys (°Gent 1870) in het gesticht voor 
Ongeneesbaren (Molenaarsstraat); (2) Henri De 
Scheerder, fabriekwerker, verbindt zich 360 fr. per jaar 
te betalen voor het onderhoud van Eugenie Van den 
Berghe (°Gent); (3) Michel Van Wanseel, diamantslij-
per Thaliestraat 35 Gent, verbindt zich 360 fr. per jaar 
te betalen voor het onderhoud van Marie De Craene 
(°Lotenhulle 1865) 

3 stukken

1688 20/10/1922 BG Kortrijk vraagt aan BG Gent informatie over de 
bezoldiging van het medisch personeel Op 14/06/1922 
vraagt BG Kortrijk informatie over de opnamevoorwaar-
den

2 stukken

1689 22/05/1922 Brief van Nationaal Werk der Kindsheid (Gouverne-
mentstraat 26) met klacht over de slechte opname van 
Van Twembeke, zwangere armlastige vrouw, uit Eeklo. 
BG verdedigt zich met te verwijzen naar het reglement 
dat niet 100% nagekomen was

2 stukken

1690 23/05/1922 Het Gentse College vraagt aan BG informatie over 
Seynaeve Albert Germain die in het gesticht te Loven-
degem werd geplaatst

3 stukken

1691 31/05/1922 BG Doornik vraagt of de behoeftigen in het gesticht 
voor Ongeneesbaren op bepaalde dagen mogen 
uitgaan. In het kladantwoord staat dat mannen 1x per 
week naar buiten mogen en vrouwen 1x per veertien 
dagen – daarna staat er dat ze in private instellingen 
worden opgenomen

2 stukken

1692 08/06/1922 BG geeft toestemming voor de aankoop van een pan-
tostaat ad 1000 fr. voor de afdeling van dr Beyer

1 stuk

1693 20/06/1922 Het Godshuis van Lovendegem vraagt om de epilepti-
sche Van Hulle Virginie over te plaatsen naar het Asile 
St Benoit te Lokeren waar ze onderwijs zou kunnen 
volgen

2 stukken
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1694 30/11/1920 Beschrijving van het paviljoen voor Tuberculosepatiën-
ten

1 stuk

1695 19/03/1923 BG gaat akkoord met het voorstel van de directeur Bij-
loke voor het plaatsen van een visum door de directeur 
Bijloke op alle apotheekaanvragen voor personeelsle-
den

2 stukken

1696 08/03/1923 BG zal Prosper Van de Velde, kruidenmenger (tisanier), 
feliciteren met zijn 35-jarig dienstverband. Hij ontvangt 
een maandloon als extra gratificatie

2 stukken

1697 06/12/1922 BG ontwerpt een brief aan een reeks niet genoemde 
artsen waarin aanbevolen wordt dat bij dringende door-
verwijzing een voorlopige diagnose wordt meegegeven

1 stuk

1698 12/04/1923 BG Brussel vraagt inlichtingen over een zevental 
punten: consultvoorwaarden, exclusieve toegang voor 
stadsbewoners, voorwaarden en controle op al dan niet 
gratis consult/verzorging, terugbetaling van gezonds-
heidsbaden, röntgenonderzoek voorwaarden en beta-
ling, idem voor labanalyses

5 stukken

1699 30/04/1923 Dossier van Madeleine Seynaeve 48 stukken
1700 10/01/1923 Smeekbede van Boekmeyer Gustaaf die weggestuurd 

is. Hij schrijft “… een weinig te wijten aan de nieuw-
jaarsdagen. …Ik had mij vergeten en bedronken was, 
dat voor gevolg had dit ik mijnen dienst verzuimd had..

1 stuk

1701 08/12/1923 Callaert Virginie wordt doorgestuurd naar Lovendegem 1 stuk
1702 23/07/1923 Toekenning van eervol ontslag aan Marcel Schotte, Au-

gustin Ladon, Jean Constant Janssen, Joseph Remou-
champs, Leon Bauwens, Hilaire De Waele

14 stukken

1703 06/10/1925 Zelfmoord van Marie Van Ghyseghem (wonende Wet-
teren-Kwatrecht). Is op consult gekomen bij dr Verbeek 
en heeft verklaard dat ze pas een maand gehuwd was. 
Dat haar man achterdochtig zou worden als ze zou 
bevallen. Ze wenste daarom een vroegtijdige bevalling. 
Er is haar uitgelegd dat ze diende te betalen, wat ze 
niet kon … 

3 stukken

1704 07/08/1923 Philips Constant, minus habens, neemt een bed in het 
ziekenhuis in beslag. Omdat hij gezond is, dient hij 
doorgestuurd naar een asiel

1 stuk

1705 08/08/1923 Dossier over Dekeukeleire Maurice (°Gent 1892) ge-
plaatst te Geel en wegens zinneloosheid gecolloceerd 
Brief College en Brief BG

2 stukken

1706 01/09/1923 BG beschikt over 88 plaatsen voor ongeneesbaren in 
de Molenaarsstraat. Wegens de indexstijging bedraagt 
het nieuwe tarief 8fr/dag

2 stukken

1707 14/09/1923 De secretaris van het gesticht te Zomergem meldt de 
laattijdige toezending van de brevetten van D’Hont 
Polydore en Coppens Theophile. Tevens meldt hij dat 
Van Poucke Rosalie door een oogarts (oculiste) dient 
onderzocht te worden en daarom zou moeten gehospi-
taliseerd blijven.

1 stuk
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1708 14/09/1923 BG schrijft aan mevrouw Georges Barbanson-Smol 
(Koekelberg) dat haar vader Edouard Smol in het 
gesticht voor ongeneesbaren is opgenomen en dat de 
kosten 400 fr. per jaar bedragen

1 stuk

1709 14/09/1923 BG meldt aan directeur Bijloke dat Van Beuk Alois gelet 
op de aard van zijn aandoening die constant toezicht 
vereist niet in een gesticht voor ongeneesbaren kan 
worden opgenomen. Daarom wordt hij geweigerd

1 stuk

1710 24/09/1923 BG antwoordt aan de gouverneur dat Leonie Maerten, 
ziekenverpleegsters, geen toestemming krijgt om stage 
te lopen in de Bijloke. Ze heeft haar studie te Brussel 
niet afgewerkt en zij is niet in bezit van een diploma 
Tropische Ziekten. Zij hoopt naar Congo te kunnen 
vertrekken « … pour pouvoir collaborer à l’oeuvre civi-
latrice du Congo-Belge » 

7 stukken

1711 05/10/1923 BG vraagt de directeur Bijloke en het jongensweeshuis 
om de leden die in 1924 in aanmerking kunnen komen 
voor een loonsverhoging

1 stuk

1712 12/10/1923 BG geeft eervol ontslag aan Emile Derom en Limbor J. 
als interne

5 stukken

1713 18/10/1923 BG antwoordt aan directeur Bijloke dat Lievin Harmel 
zich mag aanbieden voor overbrenging naar de instel-
ling voor ongeneesbaren

1 stuk

1714 26/10/1923 Dossier over Vermeulen Armand, leurder, °Izegem 
1872, die in aanmerking komt voor opname in het 
gesticht voor ongeneesbaren (Van Caneghem) maar 
dat weigert en vraagt om hulp te genieten en geld te 
bekomen om te mogen voortleuren

5 stukken

1715 26/10/1923 BG meldt aan directeur Bijloke dat Du Booman Marin 
opgenomen mag worden in de instelling voor onge-
neesbaren in de Molenaarstraat

1 stuk

1716 10/11/1923 BG vraagt aan notaris Flamme te Zwijnaarde om te 
melden of Sophie Colleman, weduwe Guillaume Van 
Hoecke, inderdaad over enig kapitaal beschikt

2 stukken

1717 07/11/1923 BG meldt aan de directeur Bijloke dat De Leu François, 
°Roubaix 1858 wever, mag opgenomen worden in de 
afdeling Ongeneesbaren zaal 35

12 stukken

1718 07/11/1923 BG meldt aan de directeur Bijloke dat Colijn Victor 
°Gent 1854, wegens seniliteit in Lovendegem mag 
worden opgenomen

4 stukken

1719 20/11/1923 Hospices et Secours de la ville de Bruxelles vraagt aan 
BG een lijst met de namen van autopsie-instrumenten 
en of deze dienst beschikt over een fotoapparaat 
(eventueel stereoscopisch) BG antwoordt dat de Bijloke 
niet over een dienst lijkschouwing beschikt

3 stukken

1720 28/11/1923 Dossier over De Valckenaere Martha, ° Vinderhoute 
1904. Zij mag in het Sint-Benedictus instituut te Loken 
blijven en de instelling ontvangt daarvoor 1,50 fr. per 
dag

15 stukken
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1721 28/11/1923 Jacoba van de Kreke (Terneuzen) vraagt om in aan-
merking te komen als leerling verpleegster in de Bijloke

1 stuk

1722 04/12/1923 BG vraagt aan de directeur van Office de la Prévoyan-
ce sociale te Brussel of Knors Jean (° Antwerpen 1862) 
of deze arbeidgehandicapte na opname in het godshuis 
nog verder een vergoeding van Secours aux Inaptes 
kan blijven ontvangen

2 stukken

1723 06/12/1923 BG keurt het ontslag van Antoine Bouckaert als externe 
leerling goed

3 stukken

1724 21/12/1923 BG geeft de tarieven aan de directeur Bijloke door voor 
Gentenaars en Vreemdelingen voor 1924

5 stukken

1725 24/07/1923 De directrice van de instelling te Lovendegem stuurt de 
ID-kaart van Bilkijn Henri door naar de Bijloke

1 stuk

1726 17/05/1923 BG bestemt Danneels Jean Baptiste, ° Nazareth 1947, 
voor de instelling te Lovendegem

3 stukken

1727 24/12/1923 BG geeft eervol ontslag aan Borgers Tommy als interne 
apothekerleerling

3 stukken

1728 20/06/1923 BG beslist over de loonsverhoging voor drie aalmoeze-
niers van Bijloke en Guislain

1 stuk

1729 26/05/1923 BG schrijft aan het gemeentebestuur dat ze van oor-
deel is dat de kosten van verblijf in het hospitaal voor 
brandweermannen ten laste komt van de stad omdat 
de onderhoudskosten van brandweermannen deel uit 
maken van hun loonpakket

3 stukken

1730 09/06/1923 BG kent 1505 fr. toe aan de Bijloke wegens fouten in 
de boekhouding 

3 stukken

1731 11/06/1923 Na een eerste zelfmoordpoging door verdrinking in de 
Coupure, slaagt Emile Rombaut in zijn tweede poging 
door zich te storten op de stenen trappen van het Van 
Caenegeminstituut

1 stuk

1732 28/06/1923 BG geeft eervol ontslag aan Van der Borght Armand en 
Lucien als internen

5 stukken

1733 02/07/1923 BG meldt aan de Bijloke dat Blondeel Henri, ° Oos-
terzele 1858, weigert opgenomen te worden in een 
instelling voor ongeneesbaren en door zijn familie zal 
worden teruggenomen

5 stukken

1734 10/12/1923 BG besluit Elodie De Rudder, 18 jaar, terug te geven 
aan haar ouders, haar broer Guillaume zal in het wees-
huis blijven tot het einde van zijn schoolplicht

3 stukken

1735 10/12/1923 Dossier over De Bruyne Jeanne (epilepsie) in een 
instelling moet worden geplaatst

5 stukken

1736 12/12/1923 BG geeft eervol ontslag aan Verscheure Cyrille, als 
externe

2 stukken

1737 08/01/1924 De directeur Bijloke schrijft aan BG dat de zoon 
D’Hanis de huissleutel van Edmond D’Hanis, bewaker, 
heeft teruggebracht

1 stuk
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1738 09/01/1924 BG schrijft aan directeur Bijloke dat Uyttendaele Domi-
nique mag opgenomen worden in zaal 35 (ongenees-
baren)

2 stukken

1739 10/01/1924 BG stelt dat Everaert Barbara, Achtermuide 46 win-
kelierster, behoeftig is en gratis verzorgd wordt in de 
Bijloke ondanks de lasterlijke aangifte dat zij 65 000 
fr. op de bank zou hebben staan en eigenaarsters van 
een huis in de Vorkstraat 67.

7 stukken

1740 11/01/1924 BG verwijst Antheunis Jacques door naar zaal 35 3 stukken
1741 11/01/1924 BG verwijst Vanderstraeten Charles door naar Loven-

degem
2 stukken

1742 11/01/1924 BG verwijst Van der Gucht Emile door naar Lovende-
gem

2 stukken

1743 11/01/1924 BG verwijst Roegiers Leonie door naar Lovendegem 1 stuk
1744 31/01/1924 BG gaat niet in op het voorstel van dr De Nobele, 

radioloog, om zijn medewerker een kleine vergoeding 
te geven

2 stukken

1745 29/02/1924 BG schrijft aan de directeur Bijloke dat Famelaer 
Gustave wegens zijn achtervolgingswaan zin in een in-
stelling voor “petits mentaux” (collocatie) moet worden 
opgenomen

8 stukken

1746 13/03/1924 BG schrijft aan directeur Bijloke dat Waegeneire Henri 
bestemd is voor zaal 35

1 stuk

1747 26/03/1924 BG antwoordt aan directeur Molenaarstraat dat ze zo 
min mogelijk personen naar de Molenaarstraat zullen 
sturen wegens de kostprijs

2 stukken

1748 28/03/1924 BG verwijst Lagrou Edmond naar een instelling voor 
ongeneesbaren

1 stuk

1749 07/04/1924 BG schrijft aan directeur Molenaarstraat dat Hendrickze 
Pauline, ° Roubaix, niet ten laste komt van de stad 
Gent

1 stuk

1750 10/04/1924 BG schrijft aan directeur Bijloke dat Vormezeele Donat 
naar Zomergem wordt doorgestuurd

2 stukken

1751 10/04/1924 Van Heddeghem, directeur Bijloke, vraagt om officieel 
aangesteld te worden om de door hem in inrichtingen 
geplaatste personen te mogen gaan bezoeken

1 stuk

1752 17/04/1924 BG geeft toestemming aan Cools (Apotheek Bijloke) 
om afwezig te zijn tijdens de paasdagen

2 stukken

1753 11/05/1924 De directrice van Lovendegem vraagt gegevens op 
over Vermoens Jeanne. Tweede brief met dezelfde 
vraag 

2 stukken

1754 24/05/1924 De directeur Bijloke stuurt drie brieven aan BG: 1) de 
goede werking van het nieuwe controlesysteem 2) 
herstelling van de goederenlift in de wasplaats 3) de 
afzetting in de warmwaterleiding die verergerd is sinds 
de wijziging van waterleverancier.

3 stukken

1755 30/05/1924 BG meldt aan directeur Bijloke dat dr Remouchamps 
vier weken afwezig zal zijn

2 stukken
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1756 26/06/1924 BG meldt aan directeur Bijloke dat Volkaert Edouard 
wegens arbeidsongeschiktheid de erfenis van 9000 fr. 
geheel opgeleefd heeft

5 stukken

1757 26/06/1924 BG verwijst Primo Eléonore door naar Lovendegem 1 stuk
1758 12/07/1924 BG onderstreept bij de directeur Bijloke dat de vei-

ligheidseisen strikt moeten worden nagekomen naar 
aanleiding van de zelfmoordpoging van Bakimer Wolf, 
Poolse student ° Krzemenecz 1903 

3 stukken

1759 12/07/1924 De burgemeester van Middelburg vraagt om in geval 
van een besmettelijke epidemie patiënten zonder meer 
worden opgenomen

3 stukken

1760 01/08/1924 De directeur Bijloke vraagt of het geld mag geboekt 
worden dat Marie Jooris betaalt in het kader van de 
vergoeding voor het gestolen linnengoed

2 stukken

1761 27/08/1924 BG verwijst Braecke Edouard door naar de Molenaar-
straat

2 stukken

1762 10/09/1924 De directeur Bijloke rapporteert bij BG over de tempe-
ratuur van het warm water

1 stuk

1763 18/09/1924 BG meldt aan directeur Bijloke dat de verblijfskosten 
van mevrouw Ryckbosch-Vormezeel Clémence, 8 fr. 
per dag bedragen. De verhoging is het gevolg van de 
vaststelling dat de overledene een eerste klas begrafe-
nis (incl. kostenstaat) heeft gekregen

5 stukken

1764 10/09/1924 De directeur Bijloke stelt dat er een taks geheven wordt 
als een lijkkist van de Bijloke naar de kerk wordt ge-
bracht door het personeel van de stad. De Bijloke heeft 
een vrijstelling indien dit vervoer naar de kerk zonder 
stadspersoneel gebeurt. Soms helpt een bediende 
van de Bijloke de knecht van het klooster. De directeur 
Bijloke vindt dat dit een activiteit is voor een specifieke 
godsdienst. BG antwoordt dat de bediende fatsoenlijk 
gekleed moet zijn

2 stukken

1765 18/09/1924 Dossier over de prijs van de publieke baden. 19 stukken
1766 24/09/1924 De directeur Bijloke stuurt een koperen horloge met 

ketting terug aan BG na het overlijden van Polydore 
Claeys

1 stuk

1767 25/09/1924 BG besluit het loon van de kassierster in het badhuis 
aan te passen aan de stijging van de levensduurte

3 stukken

1768 29/12/1924 De directeur Bijloke meldt dat Slock Désiré een onbe-
handelbare hernia heeft. BG stuurt hem naar Lovende-
gem

2 stukken

1769 08/01/1925 BG vraagt aan advocaat Schrevel te Sint Anna Brugge 
wat het bedrag is dat Suzanne Thuysbaert ontvangt uit 
de nalatenschap van Thuysbaert - De Schepper overle-
den te Moerbeke

2 stukken
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1770 15/01/1925 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Prof F. 
Daels over materiaal dat toebehoort aan de universiteit 
en overdragen dient te worden [twee tafeltjes en col-
lectie verkleinde bekkens van Leboucq] 

3 stukken

1771 22/01/1925 Briefwisseling tussen BG, directeur Bijloke en Keppens 
over de plaatsing van Keppens François in zaal 35. 

6 stukken

1772 30/01/1925 Briefwisseling over de door de stad Gent gewenste 
oprichting van een lagere school voor kinderen met 
tinea capitis (teigneux) op hoek van Godshuizenlaan. 
Vermelding dat de aandoening met röntgen behandeld 
werd. (plan) 

9 stukken

1773 30/01/1925 BG meldt aan directeur Bijloke, hospitaal en moe-
derhuis dat er zonder uitdrukkelijke toestemming van 
BG geen Sinterklaas- of Kerstmisfeest mag ingericht 
worden

1 stuk

1774 09/02/1925 BG vraagt aan directeur Morel en Verbeke fabriek of 
het pensioen ten bedrage van 14 fr./week doorbetaald 
wordt aan Bauwens Charles tijdens zijn opname in het 
ziekenhuis

1 stuk

1775 16/02/1925 BG meldt aan directeur Bijloke dat de ongeneeslijke 
zieke Jacquart Edgard (°1870) naar Lovendegem mag

3 stukken

1776 12/03/1925 BG meldt aan directeur Bijloke dat de ongeneeslijke 
zieke Pollée Blondine naar de Molenaarstraat mag 
worden gestuurd

3 stukken

1777 12/03/1925 BG meldt aan dr R. Marteau (Congostraat) dat er geen 
enkele vacante plaats voor handen is in het ziekenhuis

2 stukken

1778 16/03/1925 BG meldt dat Van Damme Lievin (°Wetteren 1854) 
geplaatst mag worden op zaal 35 zodra een plaats 
vrijkomt. Ongeneeslijk ziek tabes dorsalis. 

3 stukken

1779 17/03/1925 De directeur Bijloke stuurt aan BG een metalen uur-
werk dat toebehoorde aan Chemay Adolphe (+1923) 
wiens lichaam niet is opgevraagd door de familie

1 stuk

1780 20/03/1925 BG beklaagt zich bij directeur Bijloke erover dat be-
paalde zieken zich een bril laten voorschrijven, zoals bij 
een patiënt wiens voorvoet geamputeerd moet worden 
en zich een bril laat voorschrijven

1 stuk

1781 20/03/1925 BG geeft geen gunstig gevolg aan het verzoek van 
directeur Bijloke en van mevrouw Henri Van Troeyen-
Mortier (Visserij) voor het gratis verblijf van haar man in 
de Molenaarstraat

4 stukken

1782 02/04/1925 Dr Sugg stelt voor om ook andere vaccins aan te ma-
ken

3 stukken

1783 02/04/1925 In aansluiting op het verslag van de diensthoofden ge-
neesheren Bijloke wordt Georges De Mulder als interne 
aanvaard

3 stukken

1784 23/04/1925 BG gaat akkoord met de gevraagde loonsverhoging 
voor de barbier Arsène Thuét Ghijs, 384 Dender-
mondsesteenweg

4 stukken
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1785 23/04/1925 BG gaat er mee akkoord dat Rosalie De Moerloose een 
premie van 150 fr. ontvangt naar aanleiding van haar 
25-jarig dienstverband

2 stukken

1786 23/04/1925 BG licht de directeur Bijloke en overste vroedvrouwen 
in over het nieuw barema voor behoeftigen

3 stukken

1787 24/04/1925 De directeur Bijloke vraagt aan BG de enkele jaren 
geleden opgemaakte inventaris van de stukken uit de 
onderwijscollectie van de universiteit

1 stuk

1788 14/05/1925 BG besluit dat Roelandt Thérèse (80 j) opgenomen kan 
worden in de Molenaarsstraat. Kosten te betalen door 
de kleindochter van haar zuster

5 stukken

1789 14/05/1925 BG besluit dat Van de Casteele Rosalie (°1869) opge-
nomen kan worden in de Molenaarsstraat. 

3 stukken

1790 22/05/1925 BG schrijft aan directeur Bijloke dat Thomas Yagnevitch 
( 3e docent Geneeskunde) als waarnemer op de dienst 
urologie mag aanwezig zijn 

6 stukken

1791 25/05/1925 BG besluit dat Impens Philomène (°Ledeberg 1848) 
opgenomen kan worden in de Molenaarsstraat. 

3 stukken

1792 25/05/1925 BG besluit dat Heene Bernardine opgenomen kan wor-
den in Bredene.

6 stukken

1793 04/06/1925 BG besluit dat Geeraert Emile opgenomen kan worden 
in zaal 35.

3 stukken

1794 15/06/1925 BG besluit dat Bouverie Marie opgenomen kan worden 
in de Molenaarsstraat.

4 stukken

1795 20/06/1925 BG meldt aan de overste van het Bijloke kloosters dat 
de vergoeding van de zuster op 2500 fr. is gebracht

3 stukken

1796 22/06/1925 BG gaat ermee akkoord dat dr Fredericq om gezond-
heidsredenen vakantie neemt tot oktober en vervangen 
wordt op gynaecologie door dr Ronsse

3 stukken

1797 08/07/1925 De directeur Bijloke schrijft aan BG dat Irma T’Jampens 
een kind ter wereld heeft gebracht dat ’s anderdaags 
dood naast de moeder is gevonden. Tijdens de weeën 
gebruikte ze grove taal en uitte ze bedreigingen tegen 
het kind en zichzelf. Dr Daels bracht het parket hiervan 
op de hoogte

1 stuk

1798 10/07/1925 BG besluit dat Vormezeele Louis opgenomen kan wor-
den in Lovendegem. 

1 stuk

1799 10/07/1925 BG besluit dat Van der Meiren Sophie opgenomen kan 
worden in Lovendegem. 

2 stukken

1800 10/07/1925 BG besluit dat Everaert Barbe opgenomen kan worden 
in Lovendegem.

4 stukken

1801 16/07/1925 BG besluit dat Van der Meiren Sophie opgenomen kan 
worden in de Molenaarstraat. 

3 stukken

1802 18/07/1925 BG gaat ermee akkoord dat Tevel Rubinstein, genees-
kundestudent, als waarnemer aanwezig is op de dienst 
van dr De Waele

3 stukken

1803 07/08/1925 BG besluit dat Wyckaert Anna (borstkanker) opgeno-
men kan worden in de Molenaarstraat. 

3 stukken
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1804 07/08/1925 BG geeft directeur Bijloke inlichtingen over de toe-
gangscontrole in het moederhuis

2 stukken

1805 25/08/1925 BG besluit dat Mareels Marcel opgenomen kan worden 
in zaal 3. 

4 stukken

1806 29/08/1925 BG stuurt aan de overste van het moederhuis de lijst 
met de door de provincie geselecteerde leerling vroed-
vrouwen

2 stukken

1807 29/08/1925 BG gaat ermee akkoord dat de directeur Bijloke de 
twee armlastige vrouwen in het naaiatelier aan het werk 
stelt tegen 5fr per dag + voeding en levensduurtever-
goeding

2 stukken

1808 09/09/1925 De landelijke centrale der Arbeiders in Openbare 
Diensten klaagt aan dat het werkliedenpersoneel van 
de Bijloke niets ontvangen heeft als voorschot op de 
perequatie

1 stuk

1809 25/09/1924 BG legt aan dr Beyer uit hoe zij de bestelling van urolo-
gisch materiaal zouden uitvoeren

2 stukken

1810 02/10/1924 BG besluit een extra vergoeding te betalen aan drie 
bedienden

4 stukken

1811 24/10/1924 BG meldt aan directeur Bijloke dat zaal 24 gebruikt zal 
worden voor het quarantaine houden van de uitbestede 
weeskinderen die terugkeren

1 stuk

1812 14/11/1924 BG besluit dat Blanchard Georges opgenomen kan 
worden in Zomergem. 

4 stukken

1813 14/11/1924 BG besluit dat Van der Meiren Sophie opgenomen kan 
worden in Zomergem.

2 stukken

1814 07/10/1924 Karel Van Hille zal betalen voor het onderhoud van 
Romanie Vallaeys (°Lampernisse 1854) 

1 stuk

1815 14/11/1924 BG besluit dat Zanetta Mathilde opgenomen kan wor-
den in de Molenaarstraat

3 stukken

1816 20/11/1924 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de 
opname van De Smet Marie-Jeanne (hersentumor) in 
de instelling in de Molenaarstraat. 

3 stukken

1817 21/11/1924 Briefwisseling tussen BG, directeur gasfabriek en de 
directeur Bijloke, die meldt dat er onvoldoende gasdruk 
voorhanden is

2 stukken

1818 02/12/1924 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
vraag van De Maertelaere Auguste, (°Rijsel 1858) om 
opgenomen te worden in Lousbergsgesticht. Wordt 
geweigerd. 

2 stukken

1819 04/12/1924 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
verlamde Verpaele Leonie (°Bassevelde 1852). Ze mag 
opgenomen in de Molenaarstraat

2 stukken

1820 11/12/1924 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Normandie, Jean Baptiste in het gesticht 
te Lovendegem

2 stukken
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1821 22/12/1924 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Holvoet Eugène (°1870) in een instelling. 
Betrokkene wil terug naar huis

3 stukken

1822 23/12/1924 De Provincieraad heeft “eene reeks voorstellen aan-
genomen om de opbeuring te bewerken der vrouwen 
welke van ontucht leven en om de ontucht te keer te 
gaan) en wenst te vernemen hoe zijn verpleegd wor-
den, al dan niet afgezonderd worden of in aanraking 
komen met andere zieken aan wie zij tot bederf zouden 
kunnen dienen”. De directeur Bijloke antwoordt dat 
het regime niet meer zo streng als vroeger en dat ze 
dezelfde medische behandeling als voeding krijgen als 
andere patiënten. Ze bevinden zich wel in een afzon-
derlijke afdeling (nr. 32) en mogen vrij brieven versturen 
en bezoek ontvangen

4 stukken

1823 13/09/1925 BG meldt aan directeur Bijloke dat zondag 13/09 het 
congres van de gemeenteraadsleden van Oost-Vlaan-
deren een bezoek brengt aan de Bijloke

1 stuk

1824 11/09/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Luyts Edouard in de instelling te Zomer-
gem

3 stukken

1825 11/09/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Verpoest Bernard, 68 jaar) in zaal 35

2 stukken

1826 11/09/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Van den Berghe Jean (°1863) in zaal 35

3 stukken

1827 10/09/1925 BG stuurt aan Borgers Thomas, rue de Savoie 100, 
Brussel, een certificaat dat bevestigt dat hij apotheker 
stagiair was van 16/07/1922 tot 1/06/1923

2 stukken

1828 14/09/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over het 
vervoer van Tollenaere Charles (°Ardooie 1850) naar 
Roeselare

4 stukken

1829 29/09/1925 Naar aanleiding van de zelfmoord van Marie Van 
Gyseghem (Wetteren Kwatrecht) vraagt BG aan de 
directeur van het moederhuis om welke redenen deze 
8-maanden zwangere vrouw niet werd opgenomen 
toen ze zich aanmeldde

1 stuk

1830 05/10/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
val met femurkopbreuk van Van Imschoot Séraphine 
(Gent 1845) 

2 stukken

1831 03/10/1925 Advocaat Léonce Lagae, Coupure 131, vraagt in naam 
van zijn cliënte Refuge de Marie om bij de gemeente 
Roeselare te interveniëren tot betaling van de kosten 
voor de verzorging van Madeleine De Witte uit Ruise-
lede

1 stuk

1832 01/11/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Persijn Marie in de Molenaarstraat

1 stuk

1833 23/12/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Van Hyfte Clémence in de instelling te 
Lovendegem.

1 stuk
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1834 30/12/1925 Briefwisseling tussen directeur Bijloke en BG over de 
plaatsing van Hoste Frans in Geel.

7 stukken

1835 30/12/1925 Briefwisseling tussen Zusters van Liefde en BG over de 
verhoging van de dagverplegingkost in de instelling te 
Lovendegem 

1836 18/09/1903 Briefwisseling tussen Weldadigheid en BG over het 
verstrekken van kledij door Weldadigheid aan kinderen 
die voor verder herstel naar het sanatorium te Bredene 
worden gestuurd 

2 stukken

1837 27/12/1904 Briefwisseling en onderzoek naar aanleiding van een 
artikel in de Vooruit van 7/12/1904 over het onbetame-
lijke gedrag van een ziekenzuster. (met krant)

7 stukken

1838 27/11/1899 Briefwisseling naar aanleiding van Sinterklaasfeest: BG 
stelt 50 fr. ter beschikking en de juffrouw H. Cornélia 
schenkt in naam van het Institut de Kerchove 25 pop-
pen voor de zieke kinderen. 

1839 27/11/1899 BG ontvangt instructies in verband met de opname en 
het vertrek van buitenlanders in cq uit de godshuizen 
conform de instructies van het Ministerie van Justitie, 
dienst Openbare Veiligheid. 

1840 30/10/1899 Het verzoek om Franz Delmelle, Geldmunt 39, Gent 
toe te staan de consulten van dokter Stas bij te wonen, 
wordt afgewezen. 

1841 02/08/1899 De Rycke Palmyre wordt niet opgenomen in de Bijloke.

1842 19/06/1899 De minister der Spoorwegen vraagt inlichtingen over 
de aandoening en het verblijf in de Bijloke van Maurus 
Jean-Joseph, gepensioneerd hoofdwachter te Dender-
monde.

1843 20/05/1899 Op de gemeenteraad werd beweerd dat er te weinig 
bedden voorhanden zijn in de Bijloke. BG weerlegt dat. 
Personen die zich aanmelden voor opname, krijgen als 
ze niet in aanmerking komen te horen dat er geen bed 
beschikbaar is.

1844 29/09/1899 De Bijloke meldt aan BG dat Scholler Marie, opgeno-
men ter controle in de afdeling geslachtsziekten, in een 
wagen aangepast voor besmettelijke zieken, is afge-
voerd naar het ziekenhuis.

1845 18/07/1899 Twee brieven 18/07 en 13/03: Waelbrouck wordt aan-
geschreven met de vraag om de brieven op te sporen 
die gericht waren aan de directeur Bijloke over het ver-
bod voor de zusters patiënten te verplichten te bidden 
voor het eten. Voorts moet dokter Frederic terechtge-
wezen worden op zijn afwezigheid op de dienst zonder 
aangevraagd verlof. De aalmoezenier van de Bijloke 
wijst de voorzitter van BG erop dat vereremerkingen 
aan zusters niet zonder de toestemming van hun over-
sten mag gebeuren.
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1846 01/07/1899 Overzicht met namenlijst, geboorteplaats en -datum 
van het religieus personeel (#71) in de Bijloke. Brief 
8/04/1899 waarin akkoord gegaan wordt met de pensi-
onering van een aantal niet vernoemde religieuzen.

1847 21/06/1899 Auguste De Coker uit Eeklo doet afstand van de be-
trekking als hulpapotheker.

1848 07/03/1899 De Bijloke meldt aan BG dat de knecht Hofman Emile, 
20 jaar, met tyfeuze koorts zelfmoord gepleegd heeft 
door wurging.

1849 03/03/1899 Dokter Sugg dankt BG voor zijn aanstelling als direc-
teur van de afdeling microscopisch en bacteriologisch 
onderzoek.

1850 27/02/1899 Lijst met overzicht (naam en adres) van de prostituees 
met syfilis in 1898 opgenomen in de Bijloke.

1851 18/02/1899 Briefwisseling over de oppensioenstelling van zuster 
Marie Verstichel en de nood aan meer verpleegzusters 
in bepaalde afdelingen.

1852 23/02/1899 De directeur van het weeshuis schrijft over de voor- en 
nadelen van de hoeve “t Eychem” te Eychem bij Ap-
pelterre en de instelling te Nazareth waar zwakzinnige 
kinderen enige tijd kunnen doorbrengen.

1853 09/02/1899 BG antwoordt op de vraag van BG Verviers met betrek-
king tot de opname van patiënten met tyfus en ftisis in 
al dan niet geïsoleerde afdelingen. Enkel pokken en 
kroep worden in geïsoleerde afdelingen opgenomen.

1854 03/02/1899 Arthur Mys vraagt aan BG een gratificatie van 250 fr. 
per jaar voor zijn assistentie bij de lijkschouwingen. 

1855 25/01/1899 Overzicht met namenlijst, van het religieus personeel 
(#58) in 1899 in de Bijloke. Lijst met tewerkstelling per 
afdeling.

1856 20/01/1899 Klacht van de Union Médicale de Gand over allerlei 
misstanden in de Bijloke, vooral te lage aanrekening 
verblijfskosten in verhouding tot inkomen. 

1857 09/12/1901 BG schrijft aan directeur Bijloke dat patiënten slechts 
opgenomen mogen worden met een bewijs van hun 
behoeftigheid cfr art 125 van het reglement. 

1858 18/04/1900 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en Bond Moyson over 
Van de Casteele François die enkele keren is opgeno-
men in het ziekenhuis.

1859 24/04/1900 BG stelt aan de directeur Bijloke voor om de aan 
bezoekers uitgedeelde kaartjes waarop “agonisant/ster-
vende” staat, te vervangen door de vermelding “urgent/
dringend”.

1860 01/05/1900 Briefwisseling tussen BG en directeur Bijloke over de 
kwaliteit van het brood. Lijst met gegevens over aantal 
en gewicht van het brood (warm/koud).

1861 30/06/1900 Overzicht met namenlijst, van het religieus personeel 
(#70) in 1900.
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1862 21/08/1900 De Société anonyme Les Moulins de Deynze meldt aan 
BG de aanvraag van een bakkersjongen in de Bijloke 
die een vergoeding vraagt voor de bewaarde zakken. 

1863 06/09/1900 BG schrijft aan de directeur Bijloke dat ongeschikt 
water wordt gebruikt voor het vullen van de reservoirs 
op de zolders.

1864 17/09/1900 Briefwisseling tussen BG en stadsbestuur naar aan-
leiding van anonieme brief van Emile De Vogelaere 
op briefpapier van de Algemene Werkersbond over de 
opname in het ziekenhuis van ongeneeslijk zieken.

1865 28/09/1900 BG stuurt aan de gemeenteraad een verzoek tot kre-
dietverstrekking voor de röntgenapparatuur ten bedra-
ge van 5000 fr.

1866 28/11/1900 De directeur Bijloke vraagt enkele dagen vrijaf om fami-
liezaken te Brussel te kunnen afdoen.

1867 28/12/1900 BG antwoordt aan de ULB in verband met de benoe-
ming van de internen en externen zoals geregeld bij art 
33 van het reglement. 

1868 27/07/1900 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en notaris Fobe over 
het sterfhuis Thérèse Walger (°Gent 1848).

1869 17/12/1900 Stukje geschiedenis van de verzorging van kinderen 
onder 10 jaar en zwakzinnige kinderen (vanaf 1834-
1871 door zusters in Sint Janshospitaal enz.) 

1870 28/01/1900 BG antwoordt op de vraag van BG Bergen in verband 
met de bijzondere instructies aan het personeel in ver-
band met de opname van zieken. 

1871 17/02/1900 Lijst met 9 namen van syfilitische prostituees die be-
handeld werden in de Bijloke in 1899.

1872 19/02/1900 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en gemeenteraad 
over de kostenafdoening voor het desinfecteren van 
de wagens gebruikt voor het vervoer van besmettelijke 
zieken. 

1873 17/03/1900 Briefwisseling tussen BG, gemeenteraad en Bijloke 
over de toepassing van de wet dd 27/11/1891 op de 
Openbare Bijstand en de gratis medische bijstand.

1874 28/03/1900 Briefwisseling tussen BG, Bijloke en stadsbestuur over 
de verwisseling van de lijken van Cyrille Vander Vinck 
en Oscar David. 

1875 31/10/1901 Nieuw reglement voor de openbare baden op de Bijlo-
kekaai (zonder reglement). Ontwerp organisatie van het 
badhuis op de Bijlokekaai.

1876 02/11/1901 Het ministerie van Financiën vraagt aan BG hoeveel de 
directeur van de Bijloke, de heer Hillenberg, verdient.

1877 16/11/1901 De directeur Bijloke vraagt 50 fr. voor het jaarlijkse Sin-
terklaasfeest van de opgenomen kinderen. 

1878 11/10/1901 De Union Wallonne et Cercle Libéral Wallon schenken 
100 fr. voor toekenning aan de pupillen die excelleer-
den in de Franse taal. 
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1879 23/09/1901 BG vraagt aan de directeur Bijloke om de jaarlijkse 
lijst van de arbeidsongevallen die behandeld worden 
volgens een bepaald schema op te maken. Met lijst (3 
namen) van de arbeidsongevalpatiënten in 1902 (sic).

1880 20/11/1901 De directeur Bijloke schrijft dat het uitreiken van de 11 
u maaltijd aan tafels in de gang voor niet-bedlegerige 
patiënten een succes is. Hij vraagt 12 nieuwe tafels en 
24 banken voor de andere gangen. 

1881 24/12/1901 BG vraagt aan BG Leuven, Brugge, Luik, Antwerpen 
en Brussel over de (minimum) leeftijd waarop kinderen 
worden opgenomen, met name of kinderen onder de 1 
jaar opgenomen worden.

1882 20/12/1901 BG meldt aan BG Brussel dat er geen bezoekdag is om 
patiënten te bezoeken. Art 123 van het gemeenteregle-
ment bepaalt dat ouders op zondag van 11 tot 12 uur 
en op donderdag van drie tot vier uur op bezoek mogen 
komen. Iedere zieke krijgt bij opname twee kaarten 
die hij geeft aan de personen die hem mogen komen 
bezoeken.

1883 27/12/1901 De directeur Bijloke vraagt aan BG drie dagen vrij. Hij 
zal vervangen worden door Gaspar Katz, commissaris.

1884 1901 Overzicht van de patiënten die meer dan een jaar 
(1901) opgenomen zijn. (naam, adres, geboortedatum, 
in/uit, overlijden, aandoening)

1885 12/08/1901 Verslag van de plaatsvervangende directeur Bijloke 
over de patiënt die tijdens een schermutseling met zijn 
maîtresse een steekwonde had opgelopen en bij het 
bezoek van deze vrouw een bruuske beweging heeft 
gemaakt waardoor een ader is gescheurd. 

1886 02/08/1901 BG staat wegens gezondheidsproblemen vakantie toe 
aan de directeur Bijloke die vervangen zal worden door 
Gaspar Katz, commissaris.

1887 12/07/1901 Lijst met de religieuzen die in de Bijloke dienstbaar zijn. 
(#68)

1888 11/07/1901 BG vraagt aan de directeur Bijloke om geen niet-Gente-
naars meer op te nemen tenzij in uiterste nood.

1889 27/06/1901 Dossier Rosalie Lavoor (Hengstdijk) die als betalende 
patiënt slechts één maand heeft betaald. 

1890 11/06/1901 BG meldt aan het armbestuur van Bassevelde dat on-
geneeslijk zieken niet opgenomen worden in de Bijloke. 
Zij moeten zich richten tot kanunnik Roelandt, Mole-
naarstraat, Gent.

1891 10/05/1901 Dossier Jean De Smet, strontraper, die met een 
ontwrichte arm meer dan moest wachten om geanes-
theseerd te worden omdat hij zogenaamd niet nuchter 
was.
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1892 07/03/1901 BG draagt aan de directeur Bijloke op dat bij opname 
aan de patiënt duidelijk gevraagd wordt of hij al door 
een liefdadigheidsinstelling ondersteund werd en hoe-
lang. Pas na drie jaar verblijf in een gemeente verkrijgt 
men het recht om er gratis behandeld te worden bij 
behoeftigheid.

1893 07/02/1901 BG staat aan de directeur Bijloke toe dat een vleessnij-
machine mag worden aangekocht.

1894 02/02/1901 BG condoleert de directeur Bijloke, Hillenberg, bij het 
overlijden van diens vrouw. 

1895 20/11/1901 BG legt aan de artsen van de Bijloke uit hoe de opna-
me in het sanatorium van Bredene verloopt. 

1896 28/10/1902 Katz schrijft dat hij aan BG het verslag van de vergade-
ring over de Instelling voor tuberculoze- en rachitispati-
enten opstuurt. (verslag ontbreekt)

1897 30/09/1902 De Union Médicale de Gand, syndicat professionnel, 
schrijft aan BG dat heel wat betalende patiënten te 
welstellend zijn om in aanmerking te komen voor deze 
goedkope behandeling. BG antwoordt uitgebreid. 

1898 20/03/1903 Resultatenrekening van het Badhuis, periode 1/11/1901 
– 31/12/1902.

1899 1902 Lijst met de religieuzen die in de Bijloke dienstbaar zijn 
2 halfjaar 1902. (#73)

1900 31/12/1902 BG antwoordt aan BG Leuven over de vraag of er 
bijbetaald wordt voor verbandmateriaal (catgut, crins 
de Florence (paardenhaar) ...) in overeenstemming met 
het betrokken KB.

1901 08/12/1902 BG meldt aan directeur Bijloke dat afgesproken is dat 
patiënten, van wie de gemeente de onderhoudskosten 
draagt, niet zonder toestemming van de betrokken arts 
mogen worden weggehaald uit het ziekenhuis.

1902 31/12/1902 BG schrijft aan de directeur Bijloke dat er voortaan uni-
form betaald wordt door alle patiënten die hun verblijf 
zelf betalen, ongeacht de duur van hun verblijf.

1903 13/11/1902 Ziekenbeurzenbond Moyson, lokaal Vooruit nr 2, Char-
treuzenstraat 189, schenkt 25 frank voor het Sinter-
klaasfeest der arme zieke kinderen.

1904 23/09/1902 BG schrijft aan de overste van de zusters van de 
Bijloke dat Roberte Bronchart en Scolastique Rommel 
pensioengerechtigd zijn.

1905 14/10/1902 BG geeft aan de directeur Bijloke instructies in verband 
met de toegangskaarten van het Badhuis en vraagt om 
een van de chauffeurs aan te duiden die het gebruik 
van de stookinstallatie bij Pante en Masquelier moet 
gaan leren.

1906 29/08/1902 BG geeft aan de zustergemeenschap van de Bijloke 
de toestemming om op hun kosten te zorgen voor een 
verwarmingsinstallatie in de kerk van de Bijloke.
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1907 26/08/1902 De procureur generaal schrijft aan BG dat een telefoon-
installatie in de collegezaal chirurgie niet verantwoord 
is. Het parket en de politie telefoneren te weinig met 
deze zaal. 

1908 25/08/1902 In het raam van het opmaken van het budget voor de 
kosten van syfilisbehandeling in de Bijloke vraagt het 
gemeentebestuur om per halfjaar een overzicht van de 
uitgaven voor vrouwen met syfilis toe te sturen.

1909 17/07/1902 BG Namen vraagt exemplaren van de formulieren die 
aan het bed van een patiënt worden opgehangen, van 
het reglement van het hospitaal en vraagt inlichtingen 
over het aantal bezoekers dat bij een patiënt mag en 
over de kostprijs aangerekend aan de gemeenten die 
patiënten sturen.

1910 16/05/1902 Dossier Eckhardt Edmond (Brussel) die niet opgeno-
men werd in de Bijloke. 

1911 15/05/1902 Een artikel over de opening van een tuberculoze instel-
ling in Parijs in de krant Le Petit Journal (Paris).

1912 05/05/1902 Het stadsbestuur vraagt aan BG of inderdaad het 
mandaat van waarnemend directeur Katz ten einde is 
gelopen.

1913 30/04/1902 De Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose, Keizer 
Karelstraat 41, roept de hulp in van BG om de patiën-
ten die zij medisch begeleiden op andere vlakken te 
helpen.

1914 22/04/1902 BG kent aan directeur Bijloke, Hillenberg, een loonsver-
hoging van 50 fr. per jaar toe.

1915 28/03/1902 BG kent aan directeur Bijloke, Hillenberg, een gezond-
heidsverlof toe tot 20/04/1902.

1916 21/03/1902 BG antwoordt aan het stadsbestuur op enkele vragen 
in verband met de openingstijden van het openbaar 
bad tijdens de zomer en de winter, het behoud van de 
twee klassen en wachtzaal voor hen die een overlede-
ne komen ophalen voor een begrafenis en de afsluiting 
tussen de marmeren tafels waarop de lijkkisten staan.

1917 15/02/1902 BG antwoordt op de vraag van BG Sint-Gillis in ver-
band met de onderhoudskosten van de lokalen van de 
Bijloke die schommelen tussen 8000 en 10000 fr. BG 
voegt er eveneens een lijst van het Bijlokepersoneel en 
het aantal uren bij. 

1918 04/02/1902 Dossier over met syfilis besmette prostituees: lijst met 
namen, over besmettelijke ziekten zoals tuberculose, 
pokken, difterie.

1919 06/01/1902 Lijst zusters (#68) tewerkgesteld in de Bijloke in de 2e 
jaarhelft van 1901.
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1920 02/01/1902 BG Brussel beschrijft opnamelocaties voor kinderen op 
grond van leeftijd. BG Leuven meldt dat de moeder van 
kinderen onder de 5 jaar bij het kind moeten blijven om 
de nodige zorgen te verstrekken. (antwoord op vraag 
sub nr 1881)

1921 05/06/1892 Het stadsbestuur klaagt bij BG de slechte hygiëne in 
het lijkenhuis aan. 

1922 24/02/1809 Memorie door dokter J. Kluyskens betreffende de 
toestand in de Bijloke en de noodzaak van een nieuw-
bouw. Beschrijving oud gebouw en inrichting (zes vel-
len = 24 pagina’s).

1923 1809 (vermoedelijke datum 1809) Memorie van een gezond-
heidsofficier. Mémoire d’un officier de santé de l’hôpital 
civil adressé à la commission des hospices civils sur la 
nécessité de changer l’hôpital actuel et de l’avantage 
qu’offre à ce sujet la ci-devant Abbaye gericht aan de 
Citoyens Commissaires.

1924 13/04/1838 Kluyskens vestigt opnieuw de aandacht op de nood-
zaak van een nieuw hospitaal.

1925 1839 Stukken strekkende de bouw van een nieuw zieken-
huis voorgesteld door dokter Van Lokeren en Kluys-
kens. (stukken uit 1839 en 1840, Gazette van Gent 
7/05/1841) (Schatting kosten nieuw kanaal 4/10/1839) 

1926 20/04/1840 Stukken met betrekking tot het samenkomen van com-
missies voor de uitbreiding van de Bijloke … Brief van 
augustus 1840 waarin Kluyskens beschuldigd wordt 
de nieuwbouw te gebruiken “eynkelijk tot zijne baat”… 
om “zich alzoo gans meester te maeken en ons te 
dwingen”. (Op achterkant 7 opsommingen tussen 1680 
en 1707 in verband met Cornelis Fonteyne, Adrianus 
Heynsens fs Jans, Joosijne Heynsens, Gillis Ricau, 
Catharina Bridou, rechterkant ontbreekt)

1927 02/03/1841 Stukken met betrekking tot de nieuwbouw Bijloke: uit-
treksel bulletin société médecine de Gand 2/03/1841, 
Le messager de Gand 9/04/1841, brieven dokter Bod-
daert, Kluyskens.

1928 1845 Uitgevoerde werken op kosten van de Overste der 
zusters Cisterciënzerinnen, Bouwen van een nieuwe 
kapittelzaal. Bouwtekeningen in kleur, bestek. 

1929 1859 De werken van verbouwing der doodplaets in het hospi-
taal de Bijloke. (met affiche) 

1930 01/07/1894 Bouwen van een nieuwe vroedkundige school. Kohier 
van lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding. 

1931 01/07/1864 Uitbreiding van de Bijloke Kohier van lasten, voorwaar-
den en openbare aanbesteding.

1932 22/09/1865 Uitbreiding van de Bijloke. Kohier van lasten, voorwaar-
den en openbare aanbesteding. (Affiche: Opbouwings-
Werken van het midden gedeelte der nieuwe gebou-
wen van het Hospitaal de Bijloke) 
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1933 1866 Nieuwe straten, briefwisseling en plannen. (Projet 
d’aménagement des prairies de la Biloque établisse-
ment d’un jardin botanique opgeborgen in lade … in de 
Kaartenzaal) 

1934 26/04/1867 Kohier van lasten, voorwaarden en openbare aanbe-
steding voor het uitvoeren van schrijnwerk. Middenge-
deelte der nieuwe gebouwen.

1935 28/02/1868 Vergrotingswerken aan het Hospitaal De Bijloke. 
Voltooiingwerken van het middengedeelte. Kohier van 
lasten, voorwaarden en openbare aanbesteding.

1936 24/07/1868 Vergrotingswerken aan het Hospitaal De Bijloke. Vol-
tooiingwerken van het middengedeelte. Kohier van las-
ten, voorwaarden en openbare aanbesteding. 3e deel

1937 02/04/1869 Vergrotingswerken aan het Hospitaal De Bijloke. Ver-
grotingswerken. Kohier van lasten, voorwaarden en 
openbare aanbesteding. 4e deel

1938 19/08/1869 Vragen en antwoorden betreffende wie op het idee is 
gekomen om een nieuw hospitaal te bouwen, de studie, 
de beslissing van de administratie, de aanvaarding 
van de plannen door de BG en de goedkeuring door 
de gemeenteraad, de uitgaven, het aantal zieken op 
30/06/1869 en de samenstelling der hospiciën die deel 
uitmaken van het Hospitaal De Bijloke. 

1939 08/10/1869 Bouwen van vier paviljoenen gelijkend op de al be-
staande aan de rechterzijde van het middengedeelte 
van de nieuwbouw Bijloke. Bestek

1940 10/04/1872 Lastenkohier voorwaarden en openbare aanbesteding 
voor het opbouwen van een nieuwe wasserij, alsook 
herstellingen te verrichten in het oud gedeelte van het 
Hospitaal de Bijloke.

1941 17/06/1873 Opbouwwerken van een afsluitingsmuur en ingang voor 
het burgerlijk Hospitaal langs de kant van de Leie, met 
portierswoning. Bijloke. Plannetje

1942 18/04/1876 Plan van het gehele beluik in de Bijloke volgens kadas-
ter.

1943 1876 Beschrijving van het Nieuwe Hospitaal te Gent. Au-
teur Pauli. Exemplaar van krant La Flandre Libérale 
5/02/1903.

1944 14/06/1876 Lastenkohier, voorwaarden en openbare aanbesteding 
voor het opbouwen van een amfitheater voor ontleding.

1945 1894 Prijsofferteaanvraag door BG aan Mahy, Meulestede-
steenweg en Ateliers Charles de la Croix, Bijlokevest 
41, voor bouw van twee ijzeren stookketels voor de 
verwarming van het water van de baden.

1946 Project bouwplan Sanatorium.

1947 13/09/1895 Omheiningsmuur met geveltekening voor gebouwen 
Oude Mannen en Moederhuis. Verandering aan te 
brengen om een ingang voor de Bijloke Abdij te maken. 
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1948 06/09/1897 Herstelling stoomketels. Herinneringsplaten geplaatst 
in den voorgevel van het Hospitaal (Ch. Beelaert, Marie 
de la Montagne, Victoire Vandenberghe en Clémentine 
De Mey) 

1949 06/11/1892 Bouwen van een dodenkamer en lijkendepot. Lastenko-
hier, voorwaarden en openbare aanbesteding. Briefwis-
seling, tekeningen.

1950 22/07/1898 Bouw van nieuwe lokalen op de gelijkvloerse verdie-
ping van de kapel met behoud derzelve op de verdie-
ping. Briefwisseling, plannen kapel, doorsnede, huidige 
toestand, wijzigingen.

1951 11/08/1902 Plannen voorontwerp bouw tuberculosesanatorium 
Bijloke

1952 1902 Inrichten elektrische verlichtingsinstallaties 19/02/1908. 
Plannen, tekeningen apparatuur (lampen), vennoot-
schap L’Electrique Korte Meer, La Flandre Libé-
rale 1905, vertaald uittreksel uit Electrical Engineer 
3/02/1897 over gebruik elektriciteit in zwakzinnigenge-
sticht in Norristown (Penn).

1953 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1954 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1955 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1956 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1957 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).
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1958 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1959 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1960 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1961 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1962 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1963 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1964 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1965 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).
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1966 1902 (Vervolg nummers 1952 t/m 1966) Inrichten elektrische 
verlichtingsinstallaties 19/02/1908. Plannen, tekeningen 
apparatuur (lampen), vennootschap L’Electrique’ Korte 
Meer, La Flandre Libérale 1905, vertaald uittreksel uit 
Electrical Engineer 3/02/1897 over gebruik elektriciteit 
in zwakzinnigengesticht in Norristown (Penn).

1967 01/07/1903 Bijloke: materiaal voor hulp in geval van brand. 

1968 04/07/1904 Bijloke: bouwen van baden in de abdij. Plan

1969 15/10/1904 Bijloke: installatie van elektrische bellen. Brochure Soc. 
An. de Téléphonie privée (bijhuis Veldstraat 7) met 
tekeningen van telefonie, belinstallaties. 

1970 25/02/1905 Bouw van een slaapzaal voor opzichters en knechten, 
evenals van een kinderkwartier. Bestek

1971 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kinder-
kwartier. Plannen en bestek. 

1972 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kinder-
kwartier. Plannen en bestek. 

1973 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kinder-
kwartier. Plannen en bestek. 

1974 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kinder-
kwartier. Plannen en bestek. 

1975 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kin-
derkwartier. Geschil met Pol Hoste, ondernemer van 
openbare werken, rue des Courtiers 7, 

1976 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kin-
derkwartier. Geschil met Pol Hoste, ondernemer van 
openbare werken, rue des Courtiers 7, 

1977 25/02/1905 (Vervolg van nummer 1970) Bouw van een slaapzaal 
voor opzichters en knechten, evenals van een kinder-
kwartier. Geschil met Pol Hoste, ondernemer van open-
bare werken, rue des Courtiers 7. Bevat plannen.

1978 23/01/1905 Bijloke, Bouw van een kleedkamer op de verdieping 
van de gewezen bakkerij. 

1979 1905 Bijloke. Inrichten van een hutje (cabanon) voor gees-
teszieken. Met weefselmonsters. Bevat tekening.

1980 10/08/1906 Bijloke. Plaatsen van een luchtververser. 

1981 1906 Bijloke. Aankoop van twee lessenaars voor Dr. Cham-
pon en Claeys. Bevat tekeningen en ontwerp. 

1982 23/07/1906 Bijloke. Inrichten van het analyselaboratorium van dok-
ter Sugg. Bevat tekeningen.

1983 19/04/1906 Bijloke. Herleggen van de plankenvloeren in de zalen 
17 en 18. 
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1984 19/04/1906 Vervolg van nummer 1983. Bijloke. Herleggen van de 
plankenvloeren in de zalen 17 en 18. Briefwisseling J. 
Tschupp & Brueder (Epinal), Xylogène Charles Roze 
Paris, Henri Schielke Cureghem, E. Monballiu, Kasteel-
llaan Gent. 

1985 25/07/1912 Aanbesteding levering meubelen voor Jongenswees-
huis toegewezen aan Arthur De Meyer, Sint-Amands-
berg met tekening (zie nummers 1985 tot 1989)

1986 25/07/1912 Aanbesteding voor levering meubelen voor Jongens-
weeshuis toegewezen aan Arthur De Meyer, Sint-
Amandsberg met tekening, Offerte Sanitair. (zie num-
mers 1985 tot 1989)

1987 04/07/1907 Bijloke: Levering van kastjes voor veilige opslag van 
giftige producten met tekeningen. (zie nummers 1985 
tot 1989)

1988 13/05/1907 Bijloke: Levering van drie tafelkastjes. (zie nummers 
1985 tot 1989)

1989 13/05/1907 Aanbesteding levering meubelen voor de Bijloke cq 
Jongensweeshuis. (zie nummers 1985 tot 1989)

1990 30/09/1908 Installatie van baden betalende afdeling mannen en 
vrouwen. 

1991 01/06/1908 Bijloke: uitbreiding van de kelder van de apotheek met 
plannen. 

1992 10/10/1910 Aanbesteding voor aanpassingen in de afdeling 
Cholerapatiënten (catalogi Deutsche Barackenbau 
gesellschaft Köln, Christoph & Unmack voor baraques 
Pavillons et maisons démontables, Fletcher, Russell & 
C° Ltd, appareils de cuisine et de chauffage au Gaz ) 
(zie nummers 1992 tot 1995) 

1993 11/08/1911 Aanbesteding voor aanpassingen in de afdeling 
Cholera- en Tuberculosepatiënten. Sanitaire post met 
tekeningen, boekje wetgeving op Cholera 1908 (zie 
nummers 1992 tot 1995)

1994 11/08/1911 Aanbesteding voor aanpassingen in de afdeling 
Cholera- en Tuberculosepatiënten. Sanitaire post met 
tekeningen, boekje wetgeving op Cholera 1908 (zie 
nummers 1992 tot 1995)

1995 15/10/1910 Aanbesteding aanpassing voor de quarantaineafdeling 
besmettelijke ziekten (zie nummers 1992 tot 1995)

1996 07/03/1910 Verzoek tot goedkeuring van de aanbesteding chauf-
fage en luchtverversing.

1997 16/05/1911 Goedkeuring van de aanbesteding chauffage en lucht-
verversing. 

1998 28/04/1911 Voorontwerp sanitaire post oproep tot indienen tekenin-
gen. 
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1999 20/04/1911 Dossier aankoop tijdelijk lazaret op te stellen in de 
moeskruidtuin van de Bijloke. Cataloog, Christoph & 
Unmack voor baraques Pavillons et maisons démon-
tables, wetgeving brochure Maladies pestilentielles 
1910, (In Italië heerste toen cholera) brochures Robert 
Drosten. Brochures (#3) formaline desinfectering Rud. 
A. Hartmann Berlijn, brochures (#2) Zerlegbare trans-
portable Doecker-Bauten ziekenbarakken. (zie num-
mers 1999, 2000 en 2001)

2000 20/04/1911 Dossier aankoop tijdelijk lazaret op te stellen in de 
moeskruidtuin van de Bijloke. Cataloog, Christoph & 
Unmack voor baraques Pavillons et maisons démon-
tables, wetgeving brochure Maladies pestilentielles 
1910, (In Italië heerste toen cholera) brochures Robert 
Drosten. Brochures (#3) formaline desinfectering Rud. 
A. Hartmann Berlijn, brochures (#2) Zerlegbare trans-
portable Doecker-Bauten ziekenbarakken, (zie num-
mers 1999, 2000 en 2001) 

2001 20/04/1911 Dossier aankoop tijdelijk lazaret op te stellen in de 
moeskruidtuin van de Bijloke. Cataloog, Christoph & 
Unmack voor baraques Pavillons et maisons démon-
tables, wetgeving brochure Maladies pestilentielles 
1910, (In Italië heerste toen cholera) brochures Robert 
Drosten. Brochures (#3) formaline desinfectering Rud. 
A. Hartmann Berlijn, brochures (#2) Zerlegbare trans-
portable Doecker-Bauten ziekenbarakken. (zie num-
mers 1999, 2000 en 2001) 

2002 05/10/1910 Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en 
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder 
lastenkohier. (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2003 05/10/1910 Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en 
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder 
lastenkohier. (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2004 05/10/1910 Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en 
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder 
lastenkohier, (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2005 05/10/1910 Bijloke aanbesteding verwarming luchtverversing, en 
wasplaats Rapporten, Inventaris, tekeningen, bijzonder 
lastenkohier, (zie nummers 2002, 2003, 2004, 2005

2006 1911 Bijloke bijzonder lastenkohier afbraak desinfecterings-
gebouw, schrijnwerkerij, kolendepot enz. Bouw was-
plaats met stookketels voor centrale verwarming

2007 1911 Bijloke gebouwen (washok, buanderie) voor de centrale 
verwarming 

2008 1911 Opmeting en bestek met kostenraming voor het project 
Washok en stookplaats.(afgevoerd project)

2009 Bijloke: Centrale verwarming goedgekeurde plannen. 

2010 1911 Bijloke: kostenbeschrijving bouw washok en stookka-
mer voor de centrale verwarming. (zie nummers 2010 
en 2011)
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2011 1911 Bijloke: kostenbeschrijving bouw washok en stookka-
mer voor de centrale verwarming. (zie nummers 2010 
en 2011)

2012 18/03/1912 Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met 
stookkamer voor de centrale verwarming en verbou-
wing moederhuislokalen, Chroniques des travaux 
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2013 18/03/1912 Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met 
stookkamer voor de centrale verwarming en verbou-
wing moederhuislokalen, Chroniques des travaux 
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2014 18/03/1912 Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met 
stookkamer voor de centrale verwarming en verbou-
wing moederhuislokalen, Chroniques des travaux 
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2015 18/03/1912 Bijloke Bijzonder lastenkohier voor bouw washok met 
stookkamer voor de centrale verwarming en verbou-
wing moederhuislokalen, Chroniques des travaux 
publics, 22, 26/03/1911 (zie nummers 2012 tot 2015)

2016 06/03/1912 Bijloke: briefwisseling in verband met bouw washok 
en stookplaats, luchtverversing (zie nummers 2016 en 
2017)

2017 06/03/1912 Bijloke: briefwisseling in verband met bouw washok 
en stookplaats, luchtverversing (zie nummers 2016 en 
2017)

2018 1912 Bijloke: waterbedeling vanuit centraal verwarmingslo-
kaal. (Zie nummers 2018 tot 2020)

2019 25/05/1912 Bijloke: waterbedeling vanuit centraal verwarmingslo-
kaal. Elektriciteitswerken. (Zie nummers 2018 tot 2020)

2020 25/05/1912 Bijloke: waterbedeling vanuit centraal verwarmingslo-
kaal. Elektriciteitswerken.(Zie nummers 2018 tot 2020)

2021 08/05/1911 Bijloke centrale verwarming, luchtverversing, onvoor-
ziene werkzaamheden (zie nummers 2021 tot 2023)

2022 08/05/1911 Bijloke centrale verwarming, luchtverversing, onvoor-
ziene werkzaamheden (blinkmachines voor cols en 
machetten, werkzaamheden) (zie nummers 2021 tot 
2023)

2023 08/05/1911 Bijloke centrale verwarming, luchtverversing, onvoor-
ziene werkzaamheden (foto machine à vapeur Askania 
werkzaamheden) (zie nummers 2021 tot 2023)

2024 25/06/1913 Bijloke: goederenlift (monte-charges) voor waslokaal 
plannen (zie nummers 2024, 2025 en 2026)

2025 25/06/1913 Bijloke: goederenlift (monte-charges) voor waslokaal 
(zie nummers 2024, 2025 en 2026)

2026 25/06/1913 Bijloke: goederenlift (monte-charges) voor waslokaal 
(zie nummers 2024, 2025 en 2026)

2027 10/02/1912 Bijloke: bouw konijnenhokken (plannen) gebruik van 
holle betonblokken (zenderstenen).
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2028 02/06/1912 Bijloke: bouw voor uitbreiding dienst ontologie dokter 
Champon. 

2029 02/09/1913 Bijloke: te leveren meubelen, kast voor Apotheek.

2030 13/02/1914 Bijloke: bouw van een paviljoen voor tuberculosepati-
enten. 

2031 13/02/1914 Bijloke: bouw van een paviljoen voor tuberculosepatiën-
ten. Foto’s van raamwerk en lokalen van onder andere 
Royal Liver Building Birmingham, Epsom College (Ep-
som, Surrey, UK).

2032 1914 Bijloke; Marchand Achille architect: project voor tuber-
culosepaviljoen, Bestek en toelichting bij het project 
(zie nummers 2031 tot 2036)

2033 30/04/1914 Hombrecht Guillaume, architect: project voor tubercu-
losepaviljoen, Bestek en toelichting bij het project (zie 
nummers 2031 tot 2036)

2034 11/05/1914 Vandevoorde O & A architecten: project voor tuberculo-
sepaviljoen, Bestek en toelichting bij het project "AIr et 
Lumière" "Lucht en Licht" (met plaatjes uit publicaties 
over getrapte bouw (rue Vavin), gaanderij enz.) (Zie 
nummers 2031 tot 2036)

2035 30/04/1914 onbekende architect: project voor tuberculosepaviljoen, 
Bestek en toelichting bij het project (Zie nummers 2031 
tot 2036)

2036 18/07/1914 De Geest Camiel, bestek voor inrichting van de slaap-
zaal van de dienstmeiden in de Bijloke op een van de 
zolders van de vrouwenafdeling. (Zie nummers 2031 
tot 2036)

2037 04/11/1915 Observatiekamers, isolatiekamers, verwarming en 
warm water (zie nummers 2037 tot 2040)

2038 23/10/1915 Elektrische verlichting in het ziekenhuis De Bijloke, 
plaatsing toilet, verwarming en verlichting Vincent, S.A. 
(zie nummers 2037 tot 2040)

2039 19/10/1915 Plaatsen van twee trappen in beukenhout met leuning 
beschrijving en tekening. Locatie en inrichting observa-
tiekamers (zie nummers 2037 tot 2040)

2040 20/04/1915 Inrichting observatiekamers in de oude bakkerij. (zie 
nummers 2037 tot 2040)

2041 18/09/1915 Diensten van ingenieur Goossens: Glansstrijkmachine 
(à calandre) over te dragen aan de stad: waterdienst, 
bezoek aan ziekenhuis Brugmann te Jette, bezoek aan 
kolenmijn te Charleroi en glasblazerijen, looneisen door 
vakbonden, elektrische verlichting in Van Caeneghem 
(zie nummers 2041 tot 2045)

2042 18/09/1915 Diensten van ingenieur Goossens: project voor een 
elektriciteits- en verwarmingscentrale, installatie van 
een drijfkracht-, verlichtings-, verwarmings- en venti-
latie-installatie in Jongensweeshuis, reinigen wateraf-
voergracht, onderhoudscontract telefooninstallatie. (zie 
nummers 2041 tot 2045)



2043 22/04/1919 Diensten van ingenieur Goossens: verwarming in het 
klooster: verwarming openbare baden, waterafvoer-
gracht naar Leie, cinematografisch toestel in Jongens-
weeshuis, elektrische installatie in kerk en klooster. (zie 
nummers 2041 tot 2045)

2044 15/02/1917 Diensten van ingenieur Goossens: centrale verwarming 
in ziekenhuis (zie nummers 2041 tot 2045)

2045 30/03/1920 Diensten van ingenieur Goossens: artesische putten, 
verwarming, indeling van de dienst (zie nummers 2040 
tot 2045)

2046 11/09/1912 Diensten van ingenieur Goossens: isolatiekamers, lift, 
herstellingen, rapport over het gebruik van het waslo-
kaal. 
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BG 13: Bijloke Meersen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1888 Bijlokemeersen, plan met kavels met naam 

eigenaar; vermelding van oa De Vledermuis, 
Gentsche Velodroom 29/04/1888

2 1905

1907

1908

Advertentie Baggerwerken Bijlokemeersen, 
aanbesteding in Le Bien public 1/10/1905. 
Opzeg van huur van kavels op Bijlokemeer-
sen per 1/1/1908 door een 15 tal huurders
Opzeg van huur van kavels op Bijlokemeer-
sen per 1/1/1909 door een 8 tal huurders

3 1914 Briefwisseling rond verhuur "ten precairen 
titel" van stuk grond (terrain vague) "tusschen 
de ambachtsschool Carles-Nicaise, Albrecht-
laan en Leie te gebruiken door enige liefheb-
bers van het voetbalspel van de werkende 
klas".

4 1913 Nieuwe straat tusschen de Godshuizenlaan 
en den hoek der kleine Bellevuestraat en 
Coupure (linkeroever) Besluit gemeenteraad, 
provincieraad; uitnodiging om op vergadering 
aanwezig te zijn. 

5 1912 Pacht: Schoenfeld Théodore verbindt zich 
grond gelegen achter Kulderschool te verlaten 
tegen kerstdag 1912 (briefhoofd Schoenfeld 
Hoogpoort 34) 
Pacht: grond (Sectie K, ex n° 955 t4) Gods-
huizenlaan gelegen achter Kulderschool. Te 
verlaten tegen 1/01/1912 door 21 huurders 
(A. Minnaert, A. Matthijs, Theo Schoenfeld, R. 
Speleers, F. De Clercq)

6 1911 J.C. De Leeuw beklaagt zich over de huur-
opzegging (woning) en die ter zelfde tijd de 
beëindiging van zijn werkzaamheid als was-
ser sedert 54 jaar (vader op zoon) "van het 
waschgoed van de Godshuizen" betekent. 
Ödberg P.O. vraagt overname van pacht 
van “petit jardinet sis derrière le Club Nau-
tique” van Duvilers. Wordt niet verlengd na 
1/01/1912
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7 1910 Briefwisseling met Soenen, chef de section, 
ivm “terres qui ont envahies le lit du cours 
d’eau qui assainit l’hôpital de la Biloque". 
Brief ivm weduwe Minnaert over de gevolgen 
van de bouw van de (Albert)brug, het bouwen 
van nieuwe school tegen de reeds bestaande 
Carelsschool, en het uitbaggeren van de 
rivier “tusschen de schieting en de nieuwe 
brug”. De hovingen stonden tot einde maart 
1910 onder water waardoor weduwe Minnaert 
nauwelijks groeten heeft kunnen kweken en 
slechts voor 10 fr heeft verdiend bij een huur-
prijs van 50fr. Briefschrijver vraagt om kwijt-
schelding of vermindering huurprijs van de 
weduwe.
Briefwisseling met Jules Moreels ivm de huur 
van de guinguette de Vleermuis. (plan ont-
breekt!) en de verbreding van de kaai. Waar-
door “les locataires perdent le bénéfice des 
berceaux ou gloriettes qu’ils ont établis devant 
la maison”.

8 1911 Verhuring van de groentenlanden en hovin-
gen in de Bijlokemeersen te Gent dienstjaar 
1908-9, 1909-10 en 1910-11. Namenlijst en 
perceelgrootte. 

9 1873 Geometriek plan van bouwgronden (Sec K 
nrs 960, 956) en voormalige stadsgracht die 
BG van plan is openbaar te verkopen. 31 mei 
1873 (gescheurd document, plan ontbreekt)

10 1882 Verhoging weiden van de Bijloke, contract 
1883; aanleg nieuwe boulevard (Groot-Brit-
tanniëlaan); verscheidene opmetingsplannen 
met vermeldingen van; kanaal van het hos-
pitaal; herberg de Vledermuis (Vleuremuys); 
kleine gebruikers; 1885 met plannetje; brief-
wisseling van o.a medische commissie ivm 
het storten van baggerspecie in de nabijheid 
van Bijloke, jongensweeshuis .. risico van typ-
hus, stagnerend overstromingswater tijdens 
winter (doc. vanaf 1876) 

11 1888 Groentenlanden in de Bijlokemeersen te Gent 
1888&1889; schriftje met namen en woon-
sten der pachters; betalingsbewijzen; lijst der 
pachters
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12 1889 Staat der gebruikers van groentenlanden 
gelegen te Gent in de Bijloke 1889; plannetjes 
(slechte staat), ontvangstbewijzen 

13 1890 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke; metingen, brief-
wisseling

14 1891 Staat der gebruikers van groentenlanden 
gelegen te Gent in de Bijloke 1894; vermeer-
dering der pachtsom van eenige gebruikers in 
de Bijlokemeersen; briefwisseling, met stuk-
ken uit latere jaren.

15 1892 Velodroom; briefwisseling (1892-1904) rond 
de verhuur van grond aan Jan (Joseph) de 
Hemptine (Temsche), en later Casier; over-
eenkomst met plan 31/10/1892;  brieven 
Association athlétique La Gantoise; Vélodro-
me-Gantois, société fondée en 1892 Waar-
schootstraat nr 1; ontwerp contract (zie nr 
18 Delplancke Achille, concierge velodroom 
Godshuizenlaan 54) 

16 1892 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke; briefwisseling ivm 
niet-betalers, plannetjes 

17 1894 Staat der gebruikers van groentenlanden gele-
gen te Gent in de Bijloke 1893&1894; oa brief 
van stadsbestuur ivm typhus op de bouweduwerf 
achter de gemeentelijke schieting veroorzaakt 
door de miasmen en ondraaglijke stank opstijgend 
uit de waterloop langs de schieting. Brief van 
Joseph Coppens (gedomicilieerd rue de la bienfai-
sance 18, Ledeberg) ivm huurverlenging voor zijn 
scheepswerf (chantier de construction de bateaux) 
(1886-1895,1895-  ) voor de gehuurde 35 a. grond 
achter de schieting, nu tegen 200 fr met continu-
ering verbod drank te verkopen, zijn borgen zijn 
Albert Dervaux, advocaat en Raymond Van As-
sche, pleitbezorger. Contract met plan (rose stuk 
op foto 8462)

18 1895 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1894&1895;

19 1896 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1895&1896; 

20 1897 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1896&1897. Brief-
wisseling, klacht Vermassen die slechts zal 
betalen als de brug naar zijn land gemaakt is.
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21 1898 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1897&1898; mapje 
"bail Carels Georges Mathilde, horticulteur" 
Kortrijksesteenweg 111, met plan 

22 1899 Staat der gebruikers van groentenlanden 
gelegen te Gent in de Bijloke 1898&1899; 
38 deurwaarderbetekeningen dat huurder de 
grond moet verlaten.

23 1900 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1899&1900; nota 
3/1/1900 ivm de nieuwe beroepsschool voor 
jongens en opgezegde grond. 

24 1901 Staat der gebruikers van groentenlanden 
gelegen te Gent in de Bijloke 1900&1901; 
klacht van pachters ivm onderlopen van hun 
terrein door de verhoging van de binnenplaats 
van de nieuwe school. Klacht van 5 pachters 
ivm het storten van de as afkomstig van het 
weeshuis. "Une femme malpropre et insolente 
ainsi que sa famille" komen er de as zeven en 
maken er een puinhoop (fumier) van. 

25 1902 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1901&1902; plan 
oude situatie en nieuwe met veldroom; brief-
wisseling oa ivm vraag om geding te beginnen 
tegen De Vos Fernez juwelier Volderstr 24 die 
geen contract heeft en de pacht niet betaald. 

26 1903 8 opzegbrieven aan pachters. Briefwisseling
27 1904 Staat der gebruikers van groentenlanden 

gelegen te Gent in de Bijloke 1903&1904; 33 
opzegbrieven aan pachters 

28 1905 Staat der gebruikers van groentenlanden 
gelegen te Gent in de Bijloke 1904-1905; Brief 
van architect Edmond Leyns, Godshuizenlaan 
15, om een stuk grond te huren langs de dreef 
van het veldroom (met tekening houten afslui-
ting en tribune) vanaf 1/1/1906
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29 1906 Staat der gebruikers van groentenlanden 
gelegen te Gent in de Bijloke 1905&1906; 
brief van Duvilers D, Vrijdagsmarkt 49, ivm 
vergroten van de villa die hij huurt op de Bijlo-
kekaai tussen De Vledermuis, Club nautique 
en wasserij van Jean De leeuw, hij wil ook de 
visvijver (vivier) vergroten. De vergroting zou 
van hout zijn zoals het bestaande gebouw. 

30 1907 Staat der gebruikers van groentenlanden ge-
legen te Gent in de Bijloke 1906&1907; 

31 1922 Lijst der huurders van hovingen in de Bijloke-
meersen 23/12/1922; 

32 1922 Briefwisseling: oa klacht storten afval achter 
Carels; vraag van Berthe Lussie Nieuwland 
55, voor oorlogsschade aan haar chalet ‘Le 
Cottage’ opgericht door Chausteur op grond 
van BG ; brief met gegevens over verhuring 
@1,5fr bebouwde grond, @1 fr onbebouwd, 
grootte totaal 3h50.00, totale opbrengst 
2843,42 fr per jaar, zegge 880 fr per ha.; lijst 
met huurders; brieven met akkoord nieuwe 
huurprijs langs Henleykaai; voorstel huurver-
hogingen aan huurders die te duur onderver-
huren, met lijst huurders, onderverhuurders, 
opbrengst en briefwisseling; 

33 1923 Briefwisseling ivm verhuur gronden; oa brief 
van De Coster G, rue du chantier nr 1, om 
een "abri en briques de cendres" op de ge-
huurde grond te mogen plaatsen (met grond-
plan en tekening gevel). 

34 1924 Ingebonden lijst der verhuring moestuinen en 
hovingen 1919-1920-1921,1922, 1923, 124, 
1926, 1928; briefwisseling oa Ödberg F.O. 
(Papeterie anglaise, Volderstraat) over huur 
op Henleykaai nr 8, verzoek om gedeelte 
van oud huis Vlederhuis bewoond door oude 
juffrouw Moreels te kunnen huren voor zijn 
conciërge; politieverslag ivm groei distels 
Godshuizenlaan, Nonnenmeers, Abdisstr. 
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35 1925 Brief directeur La Biloque, hôpital de Gand, 
met vraag aan BG om in de dreef van de 
'Vleurmuis' de bomen te snoeien en hem het 
gebruik te laten van de lange staken (erwten-
rijst) voor de groentetuin van het Hospitaal; 
brief van Prosper de Smet, rue de la val-
lée 41, wiens huur van 96,75 fr op 322,50 is 
gebracht. Hij vraagt vermindering omdat zijn 
Villa des Roses nooit duur is verhuurd en 
thans leegstaat.

36 1864 Vente des prairies de la Biloque. Résolution 
du (5/04/1867). Brief 30/09/1864 ivm plan 
van de Stad Gent om de Bijloke meersen in 
zes grote blokken te verdelen, artikelsgewijze 
opmerkingen bij dit plan : noodzaak van bouw 
van brug aan Kortrijkse poort … de bouw van 
een aqueduc de la Biloque betrokken bij het 
onder de Bijloke lopende afvoerkanaal, ver-
dere briefwisseling tot 1875 in hoofdzaak over 
opvullen grond (remblai). Brief 24/11/1864 
van Stad Gent met uiteenzetting over de 4 
projecten, ringlaan, brug, 4 binnenstraten, 
aanleg square 15 blz.  Brief 5/04/1867 ivm de 
provinciale toestemming voor de verkoop van 
68 kavels in de Bijlokemeersen ( op Sec K nr 
955 r1 fabrique à colle). Brief 19/01/1869 : 23 
eigenaars van kavels op de laan en veste van 
de Bijloke willen er langs gebouwen optrek-
ken en vragen dat het opvullen van de laan, 
bestrating en aanleg riolering. BG sluit zich 
aan omdat dit de waarde van hun eigendom-
men sterk zal verhogen. Brief 12/05/1870: 5 
eigenaars uit de buurt verzetten zich tegen 
het verlenen van een bouwvergunning aan 
Boterdaele, architect en aannemer, voor de 
bouw van een beluik met 33 woningen.  Brief 
12/11/1877 ivm het verzet tegen het plan van 
Soenen, Akkerghemstraat, om een cité ouvri-
ère, arbeidersbeluik, op te richten op een stuk 
grond langs de schieting. Op minder dan 300 
m. staan er reeds die van Boterdaele, Bureau, 
Leonard & Leonard, Van den Bossche enz en 
vormen een gevaar voor de gezondheid 
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37 1872 Feesten van september 1872 te Gent. . Kleur-
tekening van de “cantine royale”. Vraag dd 
16/06/1872 van Ferdinand Grootaert, pape-
gaaistr nr 11, om huur van een stuk grond 
voor het tijdelijk optrekken van een houten 
keet voor de verkoop van drank tijdens de 
septemberfeestenVraag van Coppieters voor 
toelating aan J.B. Heye, hotelier, rue royale 
nr 15, om in het nieuwe weeshuis in aanbouw 
een “beau café dans la salle des travailleurs” 
in te richten voor de “Rifleman anglais” die in 
september op tegenbezoek komen en die hen 
2 jaar ervoor zeer goed ontvangen hebben. 
Brief van 19/10/1972 ivm de brand in het bur-
gerlijk hospitaal op 4/07. Pauli wijt dit aan een 
constructiefout. Brief 6/06/1972 van Charles 
Colpaert en Charles De Smedt, Brusselstraat 
nr 5, met verzoek toelating tot oprichten van 
een paviljoen tijdens de fêtes de tir internati-
onal in september 71. Kaartje met plaatsing 
van de drankgelegenheden tegen het nieuw 
Weeshuis. Tekening van een paviljoen met 
Engelse vlaggen. Vraag dd 4/06/1872 van we-
duwe Vergracht, Bijlokelaan 12 bis, concierge 
en cafetière van de “tir actuel de la garde ci-
vique” om een bar open te houden tijdens de 
feesten. Brief dd 11/06/1872 van C.C. Blom-
maert om op een terrein van 12 breed x 18 
diep drank en eten te mogen serveren. Brief 
dd 30/05/1872 van Leopold Van Denhulle, Re-
colletenplein 5, café de Lelie, vraagt in huur 
stuk grond “om er tijdens de feesten een tinte 
op te slagen tot het houden van koffijhuys”, 
met Tekening. Brief dd 10/06/1872 van Pol. 
Goetgeluck, place du commerce 14,  vraagt 
in huur stuk grond van 5 breed en 4 diep voor 
de oprichting van kiosk voor de verkoop van 
sigaren. Met Tekening. DSC09528
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38 1901 Boulevard Courbe. Nouvelles rues sur la 
rive gauche de la Lys. 10/02/1909 plan gé-
néral des nouvelles voies de communicaion 
à établir sur les terrains des Hospices Civils 
situés entre La Lys et le Boulevard des Hos-
pices. 16/01/1913 Bernard Spaelaan Plan 
ouverture d’une rue entre le Bd des Hospices 
et l’angle de la Coupure et la petite rue de 
Belle vue,. 31/3/1917 projet d’aménagement 
des carrefours à réaliser aux deux extrémités 
du Pont Albert . Plan s.d. plan des embran-
chements se déversant dans le fossé derrière 
l’Orphelinant. 

39 1901 Plan Verandering van het kwartier van Gent 
«Aygem» met inzicht tot het bouwen der 
nieuwe spoorwegstatie, onteigeningsplan 
15/06/1901. Twee stukken.

40 1912 Verkavelingsplan der gronden gelegen Meer-
schstraat, Alberchtlaan, voetweg nr 65 en 
Albrechtkaai. 28/06/1912

41 1911 Lastkohier nr 1267, metingstaat en bestek 
betreffende het bouwen van een brugsken in 
de Bijlokemeersen, over den waterloop, nr 
959 u2 van het kadaster. Met plan ligging en 
tekeningen brugsken

42 Sd Plan blauwdruk van geprojecteerde Groot-
Brittanniëlaan, ligging oude en nieuwe Leie, 
velodroom, schieting tir communal, 

43 Sd Kadasterplan kwartier Aaigem, velodroom, 
molen, geprojecteerde Leieloop, Weeshuis, 
Loostraat, buurtweg 68, Ganzendrieschstraat 
weg nr 5, Vinkstraat enz. 

44 1899 Plan kwartier tussen Godshuizenlaan en 
Spoorweg, veldweg 69, Parkplaats, bijvoegsel 
van brief van College van 13/06/1899

45 1916 Plan langwerpig, loop oude en nieuwe Leie, 
kadasternummers, onteigeningen. 

46 1912 Afbraak van het huis J.C. De Leeuw-Breugel-
mans, wasser. Huis Henleykaai nr 4. Briefwis-
seling, offertes van de aannemers afbraak 
Bruno Termont, Oscar Dhaemer, Jules Neiryn-
ck, Leo Dhaemers, De Witte Emiel, Leopold 
De Muynck, Edm De Laender, pauwstraat 10, 
Aannemingsvoorwaarden met plannetje.
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47 1896 Kruidtuin, voornemen tot oprichten van een 
-. Inhoudsopgave van dossiertje; plannetjes, 
krantenartikelen ...

48 1890 Cession de terrains pour la rectification du 
cours de la Lys en amont du pont de la mater-
nité. Kadasterplan 1891. Onteigeningsaffiche 
1901, plannetjes (DSC09532)

49 1899 Brief van Stad Gent dd 13/06/1899 ivm de 
verwezenlijking van een laan tussen de Kor-
trijksesteenweg en Godshuizenlaan. Antwoord 
van BG dd 13/07/1899

50 1901 Brief dd 28/10/1901 over de aanpassing van 
de wijk Aaigem. Met plan 1901, en antwoord 
van BG dd 23/10/1901 en antwoord van de 
Stad dd 3/01/1902 (inv. nr 6,10,11, 12)

51 1901 ONTBREEKT vlg inventaris = 10/11/1901 ont-
werp voor het openen van straten in de Bijlo-
kemeersen + kopie van de instemming van de 
stad met dit plan. [oud nr (7)-8] 

52 1901 Verslag van de inspecteur der goederen van 
de burgerlijke godshuizen te Gent over het 
project om een laan te trekken over de Bijlo-
kemeersen, inrichting van een vaste brug over 
de Leie en een kaai van 12 m langs beide 
oevers, dd 14/11/1901

53 1902 Brief van de stad m.b.t. verscheidene punten 
over grondafstand, nieuwe straten en school 
Carels (invent nr 13)

54 1904 Brief van de stad over de opening nieuwe 
straten (invent nr 14)

55 1904 Brief van BG over ontruiming van gronden 
(invent nr 15)

56 1904 Herinneringsschrijven vorige brief (invent nr 
16)

57 1904 Herinneringsschrijven vorige brief (invent nr 
17)

58 1904 Herinneringsschrijven vorige brief (invent nr 
18) 12/10/1904

59 1904 Brief aan ingenieur Soenen 11/12/19004 (in-
vent nr 19)

60 1904 Brief van de stad nopens verwisseling van 
grond met plan van ontwerp (invent nr 20) 
16/12/1904
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61 1904 Brief aan De Wilde voor verkoop van bomen 
aan het Velodroom 17/12/1904 (invent nr 21)

62 1903 Onderzoek de commodo et incommodo Dron-
gen 13/11/1903 (inv. nr 22)

63 1904 Akkoord van de stad Gent om geen bestra-
tingskosten te eisen voor de gronden langs 
de Leie bij kosteloze afstand. (invent nr 23) 
23/12/1904

64 1904 Akkoord van BG 28/12/1904 (inv. nr 24)
65 1905 Brief van BG aan stad Gent 25/10/1905 (inv. 

nr 25)
66 1905 Herinnering brief van 25/10/1905 (inv. nr 26)
67 1907 Brief van Stad Gent met bericht dat de werken 

aan de nieuwe brug zullen aangevat worden 
31/07/1907 (inv. nr 27)

68 1907 Brief van BG aan de stad met bericht dat de 
gronden beschikbaar zijn. 2/08/1907 (inv. nr 
28)

69 1908 Brief van stad aan BG over opvullingsgrond 
met plan 16/12/1908 (inv. nr 29)

70 1908 Verslag van de inspecteur der goederen 
18/12/1908 (inv. nr 30)

71 1908 Pachtafstand door weduwe Jan Moreels (ver-
moedelijk de Vledermuis) 19/12/1908 (inv. nr 
31)

72 1909 Handeling over ophoogen van gronden 
2/10/1909 (inv. nr 32)

73 1909 Akkoordbevinding met schrijven van 
16/12/1909 (inv. nr 33)

74 1911 Brief van de stad ivm bijkomende grondaf-
stand 6/2/1911 (inv. nr 34)

75 1911 Verslag van de Inspecteur der goederen over 
de bijzondere voorwaarden in zake overwel-
ven van de beek en voorwaarden van de Club 
Nautique 14/02/19110 (inv. nr 35)

76 1911 Brief van BG aan stad zoals in voorgaand 
verslag. 28/02/1911 (inv. nr 36)

77 1911 Vraag van de stad tot terugsturen van bepaal-
de stukken 1/3/1911 (inv. nr 37)

78 1911 Terugsturen van gevraagde stukken 3/3/1911 
(inv. nr 38)
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79 1911 Bijkomende conventie bij ruilingsakte – tege-
moetkoming in wegeniswerken ten bedrage 
van 57.229,50 fr 3/3/1911 (inv. nr 39)

80 1911 De Stad Gent vraagt definitief akkoord 
20/7/1911 (inv. nr 40)

81 1911 Verslag van de Inspecteur der Goederen 
inzake overwelving der beek en niet in bezit 
nemen van grond door Club nautique voor 
1/4/1915 ;dd25/07/1911 (inv. nr 41)

82 1911 Ontwerp van beraadslaging met plan der ont-
worpen ruiling 4/8/1911 (inv. nr 42)

83 1911 Begeleidingsbrief der stukken ter goedkeuring 
toegezonden 9/8/1911 (inv. nr 43)

84 1911 Vraag van BG over datum van verlijden akte 
10/11/1911 (inv. nr 44)

85 1911 Brief aan de stad  inzake de voorwaarden 
voor Club Nautique 24/11/1911 (inv. nr 45)

86 1911 Verslag van de inspecteur der goederen (inv. 
nr 46)

87 1911 Verslag van de Inspecteur der Goederen over 
de grond van de Club Nautique die in de ont-
eigening vallen 14/12/1911 (inv. nr 47)

88 1912 Herinnering beraadslaging van 4-8-1911 (inv. 
nr 48)

89 1912 Herinnering brief 6/5/1912 (inv. nr 49)
90 1912 Antwoord van de stad – ruiling nog niet goed-

gekeurd 27/07/1912 (inv. nr 50)
91 1912 Kopie van een brief van Bruggen en Wegen 

7/10/1912 (inv. nr 52)
92 1912 Brief van stadsbestuur 7/10/1912 (inv. nr 52)
93 1912 Beraadslaging van BG 11/10/1912 (inv. nr 53)
94 1912 Begeleidend schrijven bij voornoemde be-

raadslaging 14/10/1912 (inv. nr 54)
95 1913 Vraag tot bekomen van kopie van de akte 

5/2/19136 (inv. nr 55)
96 1913 Vraag goedgekeurde beraadslaging dd 

11/10/1912 (inv. nr 56 30/06/1913)
97 1913 Vraag aan de stad over definitieve rooilijn der 

nieuwe straten 30/06/1913 (inv. nr 57) 
98 1913 Ontvangst ruilingsakte ter ondertekening juli 

1913 (inv. nr 58)
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99 1913 Mandaat van 57.229,50 fr art. 7 buitengewone 
uitgaven 4/7/19136 (inv. nr 59)

100 1913 De stad meldt geen exemplaar van de be-
raadslaging te kunnen sturen 3/7/1913 (inv. nr 
60)

101 1913 Getekende akte teruggestuurd 19/7/1913 (inv. 
nr 61)

102 1913 Brief mbt betaling van  57.229,50 fr 
28/06/1913 (inv. nr 62)

103 1913 Kopie van de ruilingsakte 28/6/1913 (inv. nr 
63)

104 1913 Kopie beraadslaging van de Gemeenteraad 
28/06/1913 (inv. nr 64)

105 1913 Kopie beraadslaging BG 28/06/1913 (inv. nr 
65)

106 1913 Kopie KB van 27/5/1913 28/06/1913 (inv. nr 
66)

107 1913 Exemplaar ruilakte met aangehecht plan on-
dertekend door beide partijen 28/6/1913 (inv. 
nr 47)

108 1914 Herinnering van 30 juni ivm de te openen stra-
ten 5/2/1914 (inv. nr 68)

109 1914 Melding van ontvangst door de stad van de 
akten 10/02/1914 (inv. nr 69)

110 1916 Begeleidend schrijven bij exemplaar van rui-
lakte 21/6/1916 (inv. nr 70)

111 1916 Bericht aan de stad dat de voorwaarden 
van de Club Nautique tot 1 jan 1918 lopen 
13/9/1916 (inv. nr 71)

112 1917 De stad stemt toe in de stilzwijgende voortzet-
ting van de voorwaarden van de Club Nau-
tique in het licht van de uitgestelde werken. 
(inv. nr 72

113 Inventarissen
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1685-1714 Schenkingsakten aan het Godshuis Sint-Jan-

ten-Dulle
2 stukken

2 1812-1920 Stukken betreffende wet- en regelgeving rond 
verlaten en gevonden kinderen

1 pak

3 1841-1871 Briefwisseling betreffende het bestuur, het 
beheer en de sluiting van het Sint-Janshospi-
taal en het Tehuis voor gevonden en verlaten 
kinderen

1 omslag

4 1842-1847 Dossier betreffende de uitbreiding van het 
Sint-Janshospitaal en het Tehuis voor gevon-
den en verlaten kinderen

1 omslag

5 1849 Rapport van de commissie belast met het 
onderzoek naar de eventuele afschaffing van 
de vondelingenschuif in Gent

1 stuk

6 1858 Verslag betreffende de toestand van de verla-
ten en gevonden kinderen

1 stuk

7 1858 Verslag betreffende de mortaliteit in het Gods-
huis Sint-Jan bij de gevonden en verlaten 
kinderen

1 stuk

8 1859-1860 Dossier betreffende de aanduiding van me-
disch personeel in het Sint-Janshospitaal

1 omslag

9 1862 Dossier betreffende de rogatoire commissie 
ingesteld in 1862 

1 omslag

10 14 okt. 1868 Rapport van de dokters Dumont en De Moer-
loose betreffende de toestand in het Sint-
Janshospitaal en het tehuis voor verlaten 
kinderen en de positieve gevolgen van een 
eventuele verplaatsing van het tehuis

11 1891-1905 Staat betreffende de mortaliteit onder de ge-
vonden en verlaten kinderen

1 stuk

12 1900 Verslag betreffende de verlaten kinderen ge-
plaatst bij leden van de familie van de moeder 
in de stad Gent

1 stuk

13-22. Jaarverslagen van de “Inspection des enfants trouvés et abandonnés”. 1871-
1878, 1910, 1920. 10 omslagen
13 1871
14 1872
15 1873
16 1874
17 1875
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18 1876
19 1877
20 1878
21 1910
22 1920
23-62 Algemene briefwisseling betreffende gevonden en verlaten kinderen. 1831-
1925.
23 1831-1849
24 1850-1854
25 1855-1860
26 1861-1865
27 1866-1870
28 1871-1875
29 1876-1880
30 1881
31 1882
32 1883
33 1884
34 1885
35 1886
36 1887
37 1888
38 1889
39 1890
40 1891
41 1892
42 1893
43 1894
44 1895
45 1896
46 1897
47 1898
48 1899
49 1900
50 1901
51 1902
52 1903
53 1904
54 1905
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55 1906
56 1907
57 1908
58 1909
59 1910
60 1911
61 1912
62 1913-1923
63-98. Staten en briefwisseling betreffende de vaststelling van het onderhoudsgeld 
voor de gevonden en verlaten kinderen. 1856-1904.
63 1856
64 1857
65 1858
66 1860
67 1861
68 1862
69 1863
70 1864
71 1865
72 1866 Staat ontbreekt
73 1867 Staat ontbreekt
74 1868
75 1869
76 1870
77 1871
78 1872
79 1873
80 1874
81 1875
82 1876
83 1877
84 1878
85 1879
86 1880
87 1881
88 1882
89 1883
90 1884
91 1885
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92 1886
93 1887
94 1888
95 1889
96 1891
97 1899
98 1904
99 1901 Verslag betreffende het voorstel voor verho-

ging van de toelagen voor kinderen geplaatst 
op het platteland

1 omslag

100-110. Staten en briefwisseling betreffende de vaststelling van het onderhoudsgeld 
voor patiënten in het Sint-Janshospitaal. 1856-1904.
100 1861
101 1862
102 1863
103 1864
104 1865
105 1866
106 1867
107 1868
108 1869
109 1870
110 1871
111 1888 Overzicht van de onderhoudskosten per ge-

meente voor de gevonden en verlaten kinde-
ren

1 stuk

112-141. Staten van onderhoudskosten voor verlaten kinderen en vondelingen. 1862-
1928
112 1862-1870
113 1881
114 1884
115 1885
116 1887
117 1888
118 1890
119 1906 Enkel vierde kwartaal is bewaard. Bevatten 

ook de staten van onderhoudskosten voor 
ouderen geplaatst op het platteland.

120 1907
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121 1908
122 1909
123 1910
124 1911
125 1912
126 1913
127 1914
128 1915
129 1916
130 1917
131 1918
132 1919
133 1920
134 1921
135 1922
136 1923
137 1924
138 1925
139 1926
140 1927
141 1928
142 S.d. Lijst van de verlaten kinderen en weeskinde-

ren geplaatst door het Bureel van Weldadig-
heid van Gent

1 stuk

143 1802-1864 Samenvattende staat van de gevonden en 
verlaten kinderen opgevangen door de Com-
missie der Burgerlijke Godshuizen van Gent

1 stuk

144 1829-1858 Samenvattende staat van de gevonden en 
verlaten kinderen opgevangen door de Com-
missie der Burgerlijke Godshuizen van Gent

1 stuk

145 1844 Staat van het aantal geplaatste kinderen op 
25 juni 1844 per gemeente

1 stuk

146 1852 Staat van de vondelingen en verlaten kinde-
ren opgenomen en overleden tussen 1 januari 
en 17 december 1852. 

1 stuk

147 1857-1863 Staat van de gevonden en verlaten kinderen 1 stuk
148 1871 Staat van de zieke kinderen getransfereerd 

van het Sint-Janshospitaal naar De Bijloke op 
26 juni 1871. 

1 stuk
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149 1845-1859 Staat betreffende de bevolkingsevolutie van 
het Sint-Janshospitaal.

150 1845-1858 Staat betreffende de bevolkingsevolutie van 
het Sint-Janshospitaal.

151-158. Staten van de kinderen geplaatst op het platteland, afkomstig van de “Ser-
vice de l’inspection des enfants trouvés et abandonnés”. 1871-1878.
151 1871
152 1872
153 1873
154 1874
155 1875
156 1876
157 1877
158 1878
159-166. Algemene staten van de kinderen, afkomstig van de “Service de l’inspection 
des enfants trouvés et abandonnés”. 1871-1878.
159 1871
160 1872
161 1873
162 1874
163 1875
164 1876
165 1877
166 1878
167 1877 Naamstaat van de gevonden en verlaten 

kinderen met onderstandwoonst in Gent, op 1 
jan 1877

1 stuk

168 1888 Naamstaat van de gevonden en verlaten kin-
deren ten laste van de Commissie van Bur-
gerlijke Godshuizen en van andere gemeen-
ten, op 31 maart 1888. 

2 stukken

169 1912-1911 Staat van de verlaten en gesteunde kinderen 
(van 1 dag tot 14 jaar), op 31 dec. 1912. 1911

1 stuk

170 1917 Naamstaat van de verlaten kinderen 1 stuk
171 1919 Lijst van de verlaten kinderen 1 stuk
172 1920 Lijst van de weeskinderen en verlaten kinde-

ren
1 stuk
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Werken en beheer gebouwen
173 1827-1862 Briefwisseling betreffende werken en her-

stellingen aan het Sint-Janshospitaal en het 
Tehuis voor gevonden en verlaten kinderen

1 omslag

174 1854-1859 Dossier betreffende de bouw van een nieuwe 
droogplaats

1 omslag

175 1872-1893 Stukken betreffende het verhuren van de ge-
bouwen van het gewezen Sint-Janshospitaal

1 omslag

Stukken betreffende vondelingen en verlaten kinderen
176 Jaar VII Stukken betreffende verlaten en gevonden 

kinderen gedurende het Jaar VII. 
1 omslag

177 Jaar VIII Stukken betreffende verlaten en gevonden 
kinderen gedurende het Jaar VIII. 

1 omslag

178-226. Geboorteuittreksels van de gevonden en verlaten kinderen. Jaar VII-1830
178 Jaar VII
179 Jaar VIII
180 Jaar XII folio’s 113-152
181 Jaar XIII vondelingen 153-189
182 1806 vondelingen 200-253
183 1ste trimester 

1807
vondelingen 254-265

184 2de trimester 
1807

 vondelingen 266-273

185 3de trimester 
1807

 vondelingen 274-284

186 4de trimester 
1807

vondelingen 285-293

187 1ste trimester 
1808

 vondelingen 294-311

188 2de trimester 
1808

vondelingen 312-327

189 3de trimester 
1808

vondelingen 328-339

190 4de trimester 
1808

vondelingen 340-355

191 1ste trimester 
1809

vondelingen 355-370

192 3de trimester 
1809

vondelingen 384-394

193 4de trimester 
1809

vondelingen 395-410
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194 1ste trimester 
1810

vondelingen 411-429

195 2de trimester 
1810

vondelingen 430-448

196 3de trimester 
1810

vondelingen 449-472

197 4de trimester 
1810

vondelingen 473-481

198 1ste trimester 
1811

vondelingen 482-504

199 2de trimester 
1811 

vondelingen 505-522

200 3de trimester 
1811

vondelingen 523-541

201 4de trimester 
1811

vondelingen 542-561

202 1ste-3de tri-
mester 1813 

vondelingen 660-739

203 1ste trimester 
1814 

vondelingen 771-803

204 2de trimester 
1814

 vondelingen 804-833

205 3de trimester 
1814

vondelingen 834-859

206 4de trimester 
1814

vondelingen 860-888

207 1ste trimester 
1815 

vondelingen 889-916

208 2de trimester 
1815

vondelingen 917-947

209 3de trimester 
1815

vondelingen 948-967

210 4de trimester 
1815 

vondelingen 968-995

211 1ste trimester 
1816 

vondelingen 996-1025

212 2de trimester 
1816

vondelingen 1026-1046

213 3de trimester 
1816

vondelingen 1047-1066
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214 4de trimester 
1816 

vondelingen 1067-1088

215 1ste trimester 
1817

vondelingen 1089-1119

216 2de trimester 
1817

vondelingen 1120-1165

217 2de semester 
1817

vondelingen 1166-1222

218 1ste trimester 
1818 

vondelingen 1223-1249. 1224 en 1225 is een 
tweeling

219 2de trimester 
1818 

vondelingen 1250-1277

220 2de semester 
1818

 vondelingen 1278-1317

221 1819 vondelingen 1318-1406
222 1820 vondelingen 1407-1549
223 1821 vondelingen 1550-1670
224 1822 vondelingen 1671-1789
225 1829 vondelingen 2525-2646
226 1830 vondelingen 2647-2763
227 4de trimester 

1808
Aanvaardingsbrieven voor verlaten kinderen

228-280. Dossiers van verlaten kinderen, bijgehouden door inspecteur Nové.
228 1890-1916 Baetsleer Palmyre
229  1902-1916 Berneel Raymond (3094)
230 1903-1916 Braeckman Albert (3134)
231 1903-1916 Braeckman Germaine
232 1896-1916 Braem Rudolf (3065) 
233 1902-1916 Callens Jan (3092)
234 1902-1916 Caternant Desiré (2943)
235 1905-1906 Constant Julie (3157)
236 1905-1916 Costales Constance
237 1902-1906 Creve Jozef (3032)
238 1902-1916 De Coeyer Clementina (2936)
239 1902-1907 De Coster Marie (3103)
240 1903-1906 De Doncker Jozef (3142)
241 1906-1916 De Deyne Valentine 
242 1902-1905 De Ley Georges (3099)
243 1903-1905 De Mets Adrienne
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244 1902-1904 De Meulemeester Georges (2971)
245 1902-1906 De Neve Gustaaf (3088)
246 1904-1906 De Neve Madeleine (3150)
247 1902-1905 De Pauw Leopold (3083)
248 1904-1905 De Petter Louis (3147)
249 1902-1904 De Schepper Georges (2961)
250 1902-1904 De Wispelaere Martha (3042)
251 1902-1916 D’haenens Georges (3107)
252 1902-1916 Fosselle Joseph
253 1903-1905 Ghouy Henri (3062)
254 1900-1905 Hellebuyck Marie (3036)
255 1904-1906 Hilereau Simonne (3148)
256 1900-1906 Hoste Marcel (3151)
257 1902-1905 Mattheeuws Cesar
258 1902-1905 Mortier Jan Firmin (3060)
259 1904-1906. Satyn Emma. Bevat een foto.
260 1904-1905 Sette Marie (3112)
261 1900-1906 Slabbaert Rachel (3085)
262 1901-1905 Staelens Maurice (3109)
263 1905-1906 Stanepe Philomène (3013)
264 1902-1905 Steyaert Julie
265 1905-1906 Pepers Alphonse (3118)
266 1902-1905 Priem Joseph (2978)
267 1902-1903 Puleston Maria (3001)
268 1905 Raveel Isidoor (3160)
269 1904-1905 Raveel Polydore (3156) Bevat een foto.
270 1902-1916 Van Branteghem Pauline (3127)
271 1900-1916 Van Cleemputte Leonie (3071)
272 1905-1916 Van Hecke Emile (2948)
273 1902-1916 Van Hecke Maurice (2947)
274 1904-1905 Van Lancker Marcel (3153)
275 1900-1906 Van Loo Rachel (3049)
276 1885-1888 Gustave Vercauteren
277 1901-1916 Vercruysse Julienne (3111)
278 1904-1906 Vernaeve Sidonie (2879)
279 1897-1905 Versompel Oscar (2965)
280 1900-1906 Vestibule Camille (2996)
281 1858-1860 Betaalbewijzen betreffende vondelingen en 

verlaten kinderen
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282 1906 Inlichtingenstaten betreffende schoolgedrag 
van de geplaatste kinderen

1 omslag

283 1893-1899 Inspectieverslagen van de toestand van de 
geplaatste kinderen

1 omslag

284 1905 Inspectieverslagen van de toestand van de 
geplaatste kinderen

1 omslag

285 1914 Verklaringen van de gemeentebesturen dat de 
door de Commissie geplaatste kinderen goed 
behandeld en verzorgd worden

1 omslag

286 19de eeuw Losse stukken betreffende verlaten kinderen
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1823 - 1842 Register “Naemlijst der Vondelingen en Ver-

laetene Kinderen 31 december 1823 – 31 
december 1842

1 deel

2 Register Alfabetische index op de registers 
van de vondelingen (sluit inhoudelijk aan bij BG 16 
vondelingen, register zelf zit in BG15)

1 deel

3 1799-1821 Register “Liste Alphabétique de tous les en-
fants exposés, delaissés et abandonés depuis 
l’installation de l’hospice de Gand – Teme-
riés ou décédés jusqu’au premier septembre 
1821”. Alfabetische lijst van de verlaten kinde-
ren en vondelingen, afgestaan of overleden 
vanaf de oprichting van de Commissie tot 1 
september 1821.
(bevat eveneens een alfabetische lijst van de gemeen-
ten waar de verlaten kinderen werden opgenomen, 
vanaf de oprichting van de Commissie tot 1 september 
1821)

1 deel

4 1852-1862 Register Bestemming van de vondelingen, 
nummers 5887-7084
(bevat een lijst op folionummer van de vondelingen 
met de geboortedatum, datum van opname, naam en 
eventuele opmerkingen betreffende de vondeling. Bij 
de opmerkingen staat meestal de overlijdensdatum en 
in sommige gevallen de gemeente waar het kind werd 
opgevangen.) (sluit inhoudelijk aan bij BG16 vondelin-
gen, register zelf zit in BG15)

1 deel

5 1787 – 1799 Register “Enfans abandonnés. Livre A”, 2 juli 
1787 – 11 juni 1799

1 deel

6 1796 – 1809 Register “Enfans Délaissés Livre B”, 22 au-
gustus 1796 – 14 januari 1809

1 deel

7-22 Registers van inschrijving van de verlaten kinderen  1799 – 1940 // 16 delen
7 1799-1814 27 december 1799 – 13 januari 1814 

nummers 1-188
1 deel

8 1814-1817 23 januari 1814 – 10 mei 1817 
nummers 189-332

1 deel

9 1817-1819 13 mei 1817 – 23 december 1819 
nummers 333-552

1 deel

10 1819-1833 23 december 1819 – 21 oktober 1833  
nummers 553-814

1 deel

11 1833-1839 4 november 1833 – 12 februari 1839 
nummers 815-1046

1 deel
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12 1839-1844 16 februari 1839 – 7 november 1844 
nummers 1047-1269

1 deel

13 1844-1848 11 november 1844 – 18 februari 1848 
nummers 1270-1500

1 deel

14 1848-1853 18 februari 1848 – 6 januari 1853 
nummers 1501-1722

1 deel

15 1853-1858 16 januari 1853 – 5 juli 1858 
nummers 1723-1955

1 deel

16 1858-1864 10 september 1858 – 22 juni 1864  
nummers 1956-2182

1 deel

17 1864-1872 11 juli 1864 – 7 februari 1872 
nummers 2183-2419

1 deel

18 1872-1879 9 februari 1872 – 24 oktober 1879 
nummers 2420-2654

1 deel

19 1879-1890 25 oktober 1879 – 31 januari 1890 
nummers 2655-2909

1 deel

20 1890-1905 7 maart 1890 – 21 januari 1905 
nummers 2910-3159

1 deel

21 1905-1923 19 mei 1905 – 7 maart 1923 
nummers 3160-3407

1 deel

22 1923-1940 21 februari 1923 – 23 oktober 1940 
nummers 3408-3465 (vanaf 10 maart 1925 bevat 
het register zowel verlaten kinderen als vondelingen)

1 deel

23 Register begrotingen en uitgaven betreffende 
vondelingen en verlaten kinderen

1 deel

24 Register Woonplaats van de vondelingen en 
de verlaten kinderen
(bevat alfabetisch per gemeente een lijst van de kinde-
ren. Per kind is aangeduid of het gaat om een verlaten 
kind of over een vondeling)

1 deel

25 1902-1929 Register Mutatie van de verlaten kinderen. 1 
februari 1902 – 4 januari 1929

1 deel
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 – 32. Registers van inschrijving van de vondelingen
Deze registers zijn gedigitaliseerd en kunnen geraadpleegd worden via www.ocmwgent.be/archief
Bijhorend bij deze registers zijn van sommige vondelingen objecten opgenomen in onze kunstcollectie: 
stofjes van kledij van vondelingen, herkenningstekens en briefjes. 
Deze zijn terug te vinden via www.erfgoedinzicht.be, op naam van de vondeling.
1791 – 1922 // 32 delen
1 1791-1805 3 oktober 1791 – 18 september 1805 

nummers 1-188
1 deel

2 1805-1809 20 september 1805 – 28 april 1809  
nummers 189-376

1 deel

3 1809-1811 5 mei 1809 – 18 augustus 1811 
nummers 377-548
In dit register staan vooraan 27 verlaten kin-
deren (vermoedelijk) van rond 1800.

1 deel

4 1811-1813 30 oktober 1811 – 19 april 1813 
nummers 549-686

1 deel

4/B 1805-1813 Register Inschrijving van de vondelingen. 11 
oktober 1805 – 14 april 1813 
nummers 190-684
(bevat aanvullingen op de registers BG16/2, 3 en 4)

1 deel

5 1813-1814 21 april 1813 – 1 oktober 1814 
nummers 687-860

1 deel

6 1814-1817 5 oktober 1814 – 20 januari 1817  
nummers 861-1092

1 deel

7 1817-1819 28 januari 1817 – 24 april 1819 
nummers 1093-1350

1 deel

8 1819-1821 3 mei 1819 – 29 juni 1821 
nummers 1351-1614

1 deel

9 1821-1823 2 juli 1821 – 4 juli 1823 
nummers 1615-1878

1 deel

10 1823-1825 5 juli 1823 – 18 april 1825 
nummers 1879-2077

1 deel

11 1825-1827 18 april 1825 – 5 juni 1827 
nummers 2078-2310

1 deel

12 1827-1829 6 juni 1827 – 7 februari 1829 
nummers 2311-2543

1 deel

13 1829-1830 9 februari 1829 – 28 oktober 1830 
nummers 2544-2778

1 deel

14 1830-1832 1 november 1830 – 9 maart 1832 
nummers 2779-3011

1 deel

15 1832-1833 14 maart 1832 – 22 juli 1833 
nummers 3012-3240

1 deel
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16 1833-1836 24 juli 1833 – 11 december 1836 
nummers 3241-3471

1 deel

17 1834-1836 12 december 1834 – 11 maart 1836 
nummers 3472-3704

1 deel

18 1836-1838 30 maart 1836 – 5 februari 1838 
nummers 3705-3937

1 deel

19 1838-1839 6 februari 1838 – 26 december 1839 
nummers 3938-4169

1 deel

20 1840-1841 2 januari 1840 – 29 december 1841 
nummers 4170-4397

1 deel

21 1842-1843 7 januari 1842 – 19 november 1843 
nummers 4398-4631

1 deel

22 1843-1845 19 november 1843 – 3 april 1845 
nummers 4632-4864

1 deel

23 1845-1846 3 april 1845 – 8 november 1846 
nummers 4865-5100

1 deel

24 1846-1848 10 november 1846 – 13 juli 1848 
nummers 5101-5338

1 deel

25 1848-1850 17 juli 1848 – 2 juni 1850 
nummers 5339-5571

1 deel

26 1850-1852 4 juni 1850 – 30 maart 1852 
nummers 5572-5805

1 deel

27 1852-1853 1 april 1852 – 5 december 1853 
nummers 5806-6034

1 deel

28 1853-1855 8 december 1853 – 13 november 1855 
nummers 6035-6266

1 deel

29 1855-1857 22 november 1855 – 16 oktober 1857 
nummers 6267-6512

1 deel

30 1857-1859 21 november 1857 – 29 oktober 1859 
nummers 6513-6754

1 deel

31 1859-1861 31 oktober 1859 – 14 december 1861 
nummers 6755-7000

1 deel

32 1861-1922 18 december 1861 – 30 december 1922 
nummers 7001-7183

1 deel

33 Register Alfabetische index op de registers 
van de vondelingen (terug te vinden in BG15 nr.2)

1 deel

34 1852 – 1862 Register Bestemming van de vondelingen, 
nummers 5887-7084
(bevat een lijst op folionummer van de vondelingen 
met de geboortedatum, datum van opname, naam en 
eventuele opmerkingen betreffende de vondeling. Bij 
de opmerkingen staat meestal de overlijdensdatum en 
in sommige gevallen de gemeente waar het kind werd 
opgevangen.) (terug te vinden in BG15 nr.4)

1 deel
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1-13. “Registre des enfans en pension”. Registers betreffende onderhoudskosten van 
de bestede kinderen. 1795-1925. 13 delen.
1 1795-1797 1 deel
2 1800-1803 1 deel
3 1802-1808 1 deel
4 1809-1817 1 deel
5 1818 jan. 1 - 

1831 maart 
31

1 deel

6 1831 april 1 - 
1837 juni 15

1 deel

7 1837 juni 15 
- 1846 maart 
31

1 deel

8 1846 april 1 - 
1854 okt. 31

1 deel

9 1854 nov. 1 - 
1867 dec. 31

1 deel

10 1868 jan. 1 - 
1876 maart 
31

1 deel

11 1876 maart 
31 - 1897 juni 
30

1 deel

12 1897 juni 30 - 
1905 juni 30

1 deel

13 1905 juni 30 - 
1925

1 deel

14 [1ste helft 
19de eeuw]

Alfabetisch register op de gemeenten waar 
gevonden en verlaten kinderen worden opge-
vangen. 

1 deel

15-19. “Boeck der besteede kinderen”. 1776-1811. 5 delen.
15 1776-1787 R 1 deel
16 1787-1794 S 1 deel
17 1794-1797 T 1 deel
18 Aanvullingen 1 deel
19 1798-1811 1 deel
20 1900-1936 “Répertoire des indigents admis dans les éta-

blissements”. 
1 deel
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21-23. Registers van bijgestane kinderen. 1936-1943. 3 delen.
21 1936 maart 

18 - 1939 juni 
21

542-769 1 deel

22 1939 juni 21 - 
1942 dec. 4

770-1000 1 deel

23 1942 feb. 11 - 
1943 juli 7

1001-1177 1 deel

24 1910-1912 Register van betalingen voor verlaten en ge-
vonden kinderen. 

1 deel

25 1849-1857 Register van bestede kinderen. 1 deel
26 1849-1918 “Register der ongeneesbare kinderen ge-

plaets in het sticht der Zusters van Liefde te 
Gend”. 

1 deel
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1849-1925 Register van kosten gemaakt aan de gevon-

den en verlaten kinderen per jaar door de 
Stad Gent, van kosten ontvangen van andere 
gemeenten in Oost-Vlaanderen of provincies.

1 deel

2 1849-1876 Register van gevonden en verlaten kinderen. 
Inhoud: beschreven langs 2 kanten 
- Gevonden en verlaten kinderen, naam kind, 
folionummer, korte beschrijving met geboorte-
datum, eventueel overlijdensdatum en plaat-
sing (1849-1876)
- Aanvaarding van gevonden en verlaten kin-
deren in de Bijloke, folionummer, naam kind, 
datum van aanvaarding en ontslag of overlij-
den en observaties (1860-1876)

1 deel

3 Alfabetisch lijst van voornamen van gevonden 
en verlaten kinderen. 

1 deel

4 Oningevuld formulier voor de levering van 
kledij van de kinderen.

1 stuk
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1860-1923 Dossier betreffende het Legaat Guislain aan 

de Commissie van Burgerlijke Godshuizen 
van Gent

1 omslag

2 S.d. Stamboom van dokter J. Guislain (overleden 
op 1 april 1860). (Dit stuk is in permanente bruikleen 
gegeven aan het Guislainmuseum (zie akte onder nr. 7))

1 stuk

3 1874 Dossier betreffende het antwoord van de 
Commissie der Burgerlijke Godshuizen van 
Gent op het door de staat uitgevaardigde or-
ganiek reglement naar aanleiding van de “loi 
sur le régime des aliénés” uit 1874.

4 1928 Dossier betreffende de overname door de 
Broeders van Liefde van de voogdijrekenin-
gen van de patiënten van het Guislaingesticht. 

1 omslag

5-72. Algemene briefwisseling. 1810-1925.
5 1810-1848
6 1856-1859
7 1860
8 1861
9 1862
10 1863
11 1864
12 1865
13 1866
14 1867
15 1868
16 1869
17 1870
18 1871
19 1872
20 1873
21 1874
22 1875
23 1876

24 1877
25 1878
26 1879
27 1880
28 1881
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29 1882
30 1883
31 1884
32 1885
33 1886
34 1887
35 1888
36 1889
37 1890
38 1891
39 1892
40 1893
41 1894
42 1895
43 1896
44 1897
45 1898
46 1899
47 1900
48 1901
49 1902
50 1903
51 1904
52 1905
53 1906
54 1907
55 1908
56 1909
57 1910
58 1911
59 1912
60 1913
61 1914
62 1915
63 1916
64 1917
65 1918
66 1919
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67 1920
68 1921
69 1922
70 1923
71 1924
72 1925
Personeel
73 1890 Staat van het personeel van het Guislaininsti-

tuut gedurende april 1890.
1 stuk

74 1886-1887 Dossier betreffende het overlijden van dokter 
Ingels, hoofdgeneesheer van het Guislainin-
stituut. (Bevat ook de brieven van geïnteresseerden 
voor de vervanging van dokter Ingels)

1 omslag

75 1886-1896 Dossier betreffende dokter Jules Morel, hoofd-
geneesheer van het Guislaingesticht. 

1 omslag

76 1886-1895 Dossier betreffende dokter Arthur Claus, hulp-
geneesheer van het Guislaingesticht.

1 omslag

Financiën
Staat van de evolutie van het patiëntenbestand in het Guislaininstituut en de gemaakte 
kosten ten laste van de commissie. 1896-1925.
77 1896
78 1897
79 1902
80 1903
81 1904
82 1905
83 1906
84 1907
85 1908
86 1909
87 1910
88 1911
89 1912
90 1913
91 1914
92 1915
93 1916
94 1917
95 1918
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96 1919
97 1920
98 1921
99 1922
100 1923
101 1924
102 1925
Staten van de bedragen verschuldigd aan de directeur van het Guislaininstituut voor 
het onderhoud van de patiënten, ten laste van de gemeenten gedurende van 1882-
1885, 1889
103 1ste trimester 

van 1882
104 1ste semester 

van 1884
105 1ste semester 

van 1885
106 2de semester 

van 1889
107 1935 Briefwisseling betreffende de vraag van Th. 

Billiet-Welvaert om een stuk grond gelegen bij 
het Guislaingesticht te ruilen met een ander 
stuk grond gelegen aan de Ferrerlaan

2 stukken

Werken
108 1853-1854 Dossier betreffende voorbereidende bouw- en 

nivelleringswerken van het nieuwe Guislain-
gesticht (nummer 2). Bevat 1 plan.

1 omslag

109 1854 Dossier betreffende de bouw van het nieuwe 
Guislaininstituut (nummer 3). Bevat 1 plan.

1 omslag

110 1853-1854 Dossier betreffende de funderingswerken 
voor het nieuwe Guislaininstituut (nummer 4). 
Bevat een lastencohier.

1 omslag

111 1854-1856 Dossier betreffende de rekeningen van de 
bouw van het nieuwe Guislaininstituut (num-
mer 5)

1 pak

112 1854-1861 Dossier betreffende de klachten van aanne-
mer Léonard tijdens de bouw van het nieuwe 
Guislaininstituut, met briefwisseling (nummer 
6)

1 omslag

113 1854-1862 Dossier betreffende de levering en plaatsing 
van natuursteen in het nieuwe Guislaininsti-
tuut, en  klachten van aannemer Hombrecht 
(nummer 7).

1 omslag
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114 1855 Dossier betreffende het plaatsen van de plan-
kenvloer en de plinten in het nieuwe Guislain-
instituut (nummer 8).

1 omslag

115 1855 Dossier betreffende de schrijnwerken aan het 
nieuwe Guislaininstituut (nummer 9).

1 omslag

116 1855-1856 Dossier betreffende de bezet- en plafonne-
ringwerken aan het nieuwe Guislaininstituut 
(nummer 10).

1 omslag

117 1856-1857 Dossier betreffende de raming van de kosten 
van het nieuwe Guislaininstituut door architect 
Pauli (nummer 11).

1 omslag

118 1855-1857 Dossier betreffende klachten en briefwisseling 
over bouwkosten van het nieuwe Guislainin-
stituut (nummer 12).

1 omslag

119 1856-1857 Dossier betreffende de aanbesteding van het 
schilder- en glaswerk van het nieuwe Guislai-
ninstituut (nummer 13).

1 omslag

120 1867 Dossier bevattende een plattegrond van het 
2de verdiep en een plan van de voorgevel van 
het Guislaininstituut (nummer 14). Bevat 2 
stukken. 

1 omslag

121 1871 Dossier bevattende de schatting van de 
kosten van de nieuwe afdeling voor demente 
kinderen aan het Guislaininstituut (nummer 
15). Het oude dossieromslag vermeldt een 
plan dat evenwel ontbreekt.

1 omslag

122 1875 Dossier betreffende het lastencohier voor 
de constructie van de nieuwe afdeling voor 
demente kinderen aan het Guislaininstituut 
(nummer 16).

1 omslag

123 1865-1880 Dossier betreffende de constructie van de 
afdeling voor demente kinderen en het lasten-
cohier  voor de bouw van een kapel (nummer 
17).

1 omslag

124 1870-1899 Dossier betreffende de briefwisseling over 
de constructie van de afdeling voor demente 
kinderen en een kapel (nummer 18). Bevat 2 
grondplannen.

1 pak

125 1864-1867 Dossier betreffende het lastencohier en be-
groting van de werkplaatsen van het Guislain-
instituut. (nummer 19). Bevat een plattegrond

1 omslag
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126 1897 Briefwisseling tussen de directeur en de leden 
van de commissie van het Guislaininstituut 
betreffende de installatie van telefoons. (num-
mer 20). Bevat brochure van de telefoonmaat-
schappij.

1 omslag

127 1894-1910 Briefwisseling tussen de directeur, de leden 
van de commissie en klachtbrieven van de 
hoofdgeneesheer betreffende de renovatie 
van de kapel van het Guislaininstituut.  (num-
mer 21).

1 omslag

128 1898-1900 Dossier betreffende de constructie van een 
ommuring met hek in de Haverstraat. (num-
mer 22). Bevat een plan

1 omslag

129 1899-1902 Dossier betreffende de constructie van een 
washuis en het ombouwen van het oude was-
huis naar een ziekenzaal aan het Guislainin-
stituut. (nummer 23). Bevat 3 plannen

1 pak

130 1898-1907 Dossier betreffende de constructie en inrich-
ting van een laboratorium voor Dr. De Moor 
aan het Guislaininstituut. (nummer 24). Bevat 
1 plan

1 pak

131 1914-1915 Dossier betreffende de inrichting van een 
brandblusinfrastructuur. (nummer 25). Bevat 9 
plannen

1 pak

132 1917-1918 Dossier betreffende de afbraak van een mo-
len en molenhuis, en het opbouwen van een 
scheidingsmuur tussen het Guislaininstituut, 
de Haverstraat en de Nijverheidslaan. (num-
mer 26). Bevat 2 plannen.

1 omslag

133 1924 Uittreksel uit het kadastraal plan van de stad 
Gent betreffende het Guislaininstituut en een 
grondplan van het instituut getekend door 
architect Deweirdt. (nummer 27).

1 omslag

134 1966 Dossier betreffende de opmeting van de af-
sluitingsmuur van het Guislaingesticht. Bevat 
2 plannen.

3 stukken

135 1920 Dossier betreffende een conflict tussen de 
secretaris van het Guislaininstituut en dokter 
De Moor inzake uitzavelingswerken op een 
terrein dat door dokter De Moor gehuurd zou 
worden.

1 omslag
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136 1922 Briefwisseling betreffende de kap en herplan-
ting van bomen op de achterkoer van het 
Guislaingesticht.

3 stukken

137 1924 Brief van de Commissie der Burgerlijke Gods-
huizen aan het kadaster betreffende de vraag 
om uittreksels van de kadastrale plannen voor 
de percelen waarop het Guislaingesticht is 
opgetrokken.

1 stuk

Stukken betreffende bezetting en patiënten
138 1835 Staat van de psychiatrische patiënten onder 

behandeling in de stad Gent, maand april.
1 stuk

139 1881 Staat van de evolutie van de bezetting van het 
Guislaininstituut in de maand mei 1881.

1 stuk

140 1895 Staat van de patiënten gedurende het eerste 
trimester van 1895 opgenomen in het Krank-
zinnigentehuis voor Vrouwen. 

1 stuk

141 1909, 1911-
1913

Overlijdensattesten van patiënten

142 1909, 1911-
1913

Attesten van opname in het Guislaingesticht. 

143 1888 Tabel van de mannelijke patiënten in het Guis-
laingesticht, 30 maart 1888. 

1 stuk

144 1888 Tabel van de vrouwelijke patiënten in het 
Krankzinnigentehuis voor vrouwen, 30 maart.

1 stuk

145 1907 en 1908 
1909

Lijst van de patiënten die zijn overgebracht 
van het Bijlokehospitaal naar een instelling 
voor geesteszieken gedurende 1907 en 1908. 
1909. 

1 stuk

146 1895 Staat van de patiënten gedurende 1894 
opgenomen in het Krankzinnigentehuis voor 
Vrouwen.

1 stuk

147-183. Dossier voorlopig bewind. 1904-1928. 
147 1921-1928 Julien Beatse (nummer 25) 1 omslag
148 1924-1927 Emile Bulckaert (nummer 53) 1 omslag
149 1911-1912 Théophile Byls (nummer 8) 1 omslag
150 1922-1928 Hector Commeyne (nummer 29) 1 omslag
151 1922-1927 Ferdinand De Broe (nummer 17) 1 omslag
152 1919-1928 Pierre Daemen (nummer 14) 1 omslag
153 1922-1928 Emile De Croock (nummer 22) 1 omslag
154 1927 Adolphe De Graeve (nummer 75) 1 omslag
155 1904-1922 Celestin Demanet (nummer 3) 1 omslag
156 1925-1928 Jules De Keyser (nummer 58) 1 omslag
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157 1909-1928 Pierre De Lausnay (nummer 37) 1 omslag
158 1927-1928 Pierre De Keyser (nummer 70) 1 omslag
159 1924-1928 Edmond De Rycke (nummer 72) 1 omslag
160 1911-1922 Arthur De Smet (nummer 9) 1 omslag
161 1927-1928 Theodore De Sutter (nummer 83) 1 omslag
162 1923 De Vrieze Gaston (nummer 45) 1 omslag
163 1923-1928 Oswald De Waegeneire (nummer 46) 1 omslag
164 1927 Joseph D’hauw (nummer 67) 1 omslag
165 1922-1928 Polydore De Veirman (nummer 23) 1 omslag
166 1895-1921 Ankaert Remi 1 omslag
167 1909-1926 François Arens (nummer 6) 1 omslag
168 1907-1926 Theophile Franceus (nummer 4) 1 omslag
169 1927-1928 Cyrille Goethals (nummer 69) 1 omslag
170 1922-1928 Henri Goossens (nummer 35) 1 omslag
171 1920-1927 Jean Hebbelynck (nummer 15) 1 omslag
172 1923-1934 Albert Hoste (nummer 41) 1 omslag
173 1923 Charles Huylebroeck (nummer 39) 1 omslag
174 1918-1922 Pierre Schamp 1 omslag
175 1924-1925 Marcel Slabbinck (nummer 52) 1 omslag
176 1922-1928 Maurice Van Andruel (nummer 28) 1 omslag
177 1923-1924 Arthur Van Damme (nummer 40) 1 omslag
178 1926-1928 Camille Vanden Bossche (nummer 64) 1 omslag
179 1927 Robert Van Heesbeke (nummer 74) 1 omslag
180 1922-1926 Léon Labroye (nummer 24) 1 omslag
181 1923-1928 René Verhoeye (nummer 42) 1 omslag
182 1924-1927 Albert Verspeelt (nummer 51) 1 omslag
183 1922-1927 Constantin Bracke 1 omslag
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
I Stukken voor 1796
1 1629 Rekening van François Baert, ontvanger van 

de Armenscholen van Gent
1 omslag

2 1630 Rekening 1 omslag
3 tekst oud Nederlands (transcriptie beschikbaar)
4 1636-1644 Lijst van de renten en goederen van de Ar-

menscholen van Gent
1 omslag

5 1673 Lijst van de renten en goederen van de Ar-
menscholen van Gent

1 omslag

6-10 Fondaties en schenkingen. 1630-1869
6 1630 Fondatie van Jacqueline de Courteville 1 omslag
7 1649 Schenking van een rente door jonker Nico-

laes Tersanders
1 omslag

8 1673-1869 Dossier inzake de fondatie van de heer Del-
vael (Bevat ook briefwisseling van 1838-1869 
met de latere erfgenamen)

1 omslag

9 1675 Fondatie van Ignatius De Blasere, Heer van 
Castere, Kannunik van Sint-Baefs, van twee 
plaatsen voor arme kinderen

1 omslag

10 1767-1868 Fondatie van G. Boel van vier plaatsen voor 
arme kinderen (Bevat briefwisseling van 
1832-1866 met de latere erfgenamen die hun 
rechten doen gelden op de fundatie)

1 omslag

II Reglementen en voorschriften
11 1797 “Provisionele ordonnantie nopende het bestier 

der leer-school”.
1 omslag

12 1798 Dossier inzake het “Reglement voor het 
inwendig bestier der Hospicen n° 16 en 26, 
voortijds genaemd Blauwe Jongens en Kul-
ders”. Bevat een handgeschreven ontwerp, 
een gedrukte versie en een aanplakbiljet met 
het reglement.

1 omslag

13 1797-1814 Algemene reglementen en leefregels van de 
Kulderschool.

1 pak

14 1807 Beslissing van de prefect van het Departe-
ment van de Schelde inzake het uitgaansver-
lof en de prijzen van de verdiensten van de 
wezen.

15-17 Reglementen van inwendige orde. 1823-1849 - Bevat drie exemplaren: één 
Franstalig en twee Nederlandstalige
15 1823 1 omslag
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16 1833 1 omslag
17 1849 1 omslag
III Briefwisseling
18-54 Briefwisseling betreffende de werking van de “Kulderschool”. 1800-1814, 1829, 
1864-1925. 37 omslagen en pakken.
18 1800-1814
19 1829
20 1854-1867
21 1872-1892
22 1893
23 1894

24 1895
25 1896
26 1897
27 1898
28 1899
29 1900
30 1901
31 1902
32 1903
33 1904
34 1905
35 1906
36 1907
37 1908
38 1909
39 1910
40 1911
41 1912
42 1913
43 1914
44 1915
45 1916
46 1917
47 1918
48 1919
49 1920
50 1921
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51 1922
52 1923
53 1924
54 1925
IV Gebouwen, patrimonium, financiën
55 1820-1886 Dossier inzake de verpachting van de gewe-

zen school voor “Blauwe Jongens” gelegen 
tussen de Barrestraat en de Reep aan het 
Stadsbestuur van Gent

1 omslag

56 1833-1834 Aanbesteding voor 151 hoeden voor de Kul-
derschool

1 omslag

57 1876-1879 Dossier inzake de aankoop door het Stads-
bestuur van Gent van een huis toebehorend 
aan abbé Thery gelegen in de Roskamstraat 
en palende aan de gewezen school voor 
Blauwe Jongens in de Barrestraat

1 omslag

58 1914-1935 Dossier inzake de inschrijving op een Oos-
tenrijkse staatslening

1 omslag

59 1840 Aanplakbiljet betreffende de uitbreidingswer-
ken en de bouw van verschillende lokalen 
binnen de gebouwen van de voormalige 
Blauwe Jongens aan de Barrestraat

1 stuk

60 1858-1876 Dossier inzake de bouw van een instituut 
voor wezen aan zee

1 omslag

61 1866-1872 Dossier inzake de bouw van een nieuw jon-
gensweeshuis en een tehuis voor doofstom-
men. Bevat een plattegrond van het jongen-
weeshuis en het instituut voor doofstommen.

62 1866-1891 Briefwisseling betreffende de bouw van en 
andere werken aan het jongensweeshuis.

1 pak

V Weesjongens
Algemeen: 
63-72 Staten van inkomsten en saldo’s van de rekeningen van de weesjongens. 1915-
1925. 10 omslagen.
Bevatten telkens een staat van de stand van de individuele rekening van de wees-
jongens op het einde van het jaar, driemaandelijkse staten van de opbrengsten van 
verkopingen, kwitanties van stortingen op de rekeningen en driemaandelijkse staten 
van de lonen van de weesjongens.
63 1915
64 1916
65 1917
66 1918
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67 1919
68 1920
69 1921
70 1922
71 1923
72 1924
Bijzonder
73 1878-1884 Voorstellen tot aanvaarding voor betalende 

weesjongens. Alfabetisch geklasseerd
1 omslag

74-110 Voogdijdossiers. 1886-1923. 37 omslagen.
74 1898-1899 Aelbrecht Nathalie
75 1886-1894 Casteels Pierre. Bevat een affiche.
76 1888-1892 De Backer Léon Emile. Bevat twee affiches
77 1885-1902 De Meyer Auguste
78 1904 De Ry Gustave
79 1896-1900 De Windt Marie, Desiré en Guillaume
80 1907-1923 Dhondt Marie en Julia
81 1905-1920 Dopchie René
82 1893-1906 Frédérick Pierre
83 1902-1911 Helderweirdt Abel
84 1907-1910 Helleputte François
85 1898-1909 Joostens Julius
86 1896-1905 Kint Desiderius
87 1893-1900 Lamury Gustaaf
88 1911-1917 Ledewijn Henri
89 1896 Legon Arthur
90 1894-1895 Lippens Charles
91 1897 Meuleman Maria Josepha
92 1901-1905 Ombelets Maurice
93 1905-1918 Peirtsgaele Georges en Léonie
94 1911 Pieters Maurits
95 1905-1914 Rutsaert Robert
96 1911 Scheire Stanislas, Philemon en François
97 1887-1904 Senecaux Edouard, Félix en Richard
98 1889 Sergeant Camille
99 1901 Stur Henri
100 1886-1906 Tavernier Achille, Maurice en Rodolphe
101 1909-1910 Van Brussel Charles, André en Alfons
102 1890 Van den Abeele Alphonse
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103 1909-1910 Van den Borre Theodore
104 1909-1910 Van Mansaert Auguste
105 1911 Van den Bil
106 1894-1906 Van Quickenborne Alice, Oscar en Isidore
107 1907 Van Zype Fernand
108 1899-1908 Verberckt Henri en Oscar
109 1904-1908 Vermeersch François
110 1903 Versichele Henri
111 1902-1924 Dossier inzake de aansluiting van weesjon-

gens bij de Pensioenkas “Bond der Gentsche 
Oud Weesjongens”.

112 1900 Joseph Marichal: persoonlijk dossier (verlaten 
kind)
Bevond zich tussen de dossiers van de wees-
meisjes. Er is helemaal geen aanwijzing dat 
hij ooit in het meisjesweeshuis heeft verble-
ven. Het dossier is dus opgenomen bij het 
jongensweeshuis.

1 omslag

113 1860 Staat van de resultaten behaald door de 13- 
en 14-jarige weesjongens op 20 okt.

1 omslag

114 1890-1891 Rapport betreffende de toestand van het 
weeshuis in 1891 en de te nemen maatrege-
len voor de verbetering van de situatie. 

1 omslag

115 1890-1891 Dossier betreffende de eventuele afschaffing 
van het jongensweeshuis.

1 omslag
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BG 21: Register jongens- en meisjesweeshuis - geen nadere toegang

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
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BG 22: Krankzinnige vrouwen

Toelichting
Tehuis voor Krankzinnige Vrouwen / Maison pour Femmes aliénées.
Het betreft een doos archiefstukken met daarin 7 genummerde (1, 3 tot 8) mappen met een 
summiere inhoudsbeschrijving. Map nummer twee ontbrak. Vaak waren de dossiers gewoon 
samengesteld uit verschillende zaken. Het betreft geen archief van het Tehuis, maar archief 
over het Tehuis.
Op het etiket van de doos stond het volgende:
- Gebouwen
- Briefwisseling
- Geschiedenis
- Plan
- Organisatie
- Reglement
- Huur – Stad
- Rekeningen onderhoud
- 3 bundels gewezen patiënten
De dossiers en stukken zijn opnieuw beschreven. Enkel het reglement waarvan op het etiket 
sprake was, is niet terug gevonden.
NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 20 augustus 

1896
“Note sur l’hospice des femmes indigentes 
aliénées”
Nota betreffende het bezit en de werking van 
het tehuis voor krankzinnige vrouwen.

1 stuk

2 1893 Dossier inzake de schenking van eigendom 
door Kanunnik Triest aan het Tehuis voor 
Krankzinnige Vrouwen.
Het gaat om kopieën van stukken uit 1832. 
Aan een van de stukken is een kleine platte-
grond gehecht.

3 1893-1896 Dossier inzake de huur van de gebouwen van 
het Tehuis voor Krankzinnige Vrouwen van de 
stad Gent.

1 omslag

4 1873-1875 Dossier inzake de afbakening van de grenzen 
van de eigendommen van wijlen kannunik 
De Decker en het Tehuis voor Krankzinnige 
Vrouwen en de verbetering van de gegevens 
bij het Kadaster.
Bevatte vijf plannen en plattegronden:
- Plattegrond van de begane grond, door P. 
Ramont, 2 april 1873.
- “Plan d’une partie de l’hospice des femmes 
aliénées à Gand”. S.d.
- “Stad Gent Sectie F”. [1873].
- Idem. [1873]
- “Uittreksel van het kadastraal plan der stad 
gent. Sectie F”, 1875.

1 omslag
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5 1861-1864 Dossier inzake het geschil met de fabrikant 
Baertsoen betreffende de afbraak van de Zot-
tenpoort en de bouw van een nieuwe bakkerij 
op de plaats van de Zottenpoort.
Bevatte twee plannen van de hand van archi-
tect Van Huffel:
- “Ontwerp tot het bouwen van twee nieuwe 
warmzaelen in het Vrouwen Krankzinnigen-
huis te Gent”. 12 nov. 1862.
- “Ontwerp tot het bouwen van eene nieuwe 
bakkerij met meelzolder en voorden depent-
dentiën om te voltrekken den voorgevel van 
het Vrouwen Krankzinnigen Huis, dit alwaer 
de ouden zotten poort afgebroken is”. 20 aug. 
1862.

1 omslag

6 1872 Briefwisseling betreffende de plaatsing van 
een rooster op de vensters van het Tehuis, 
naar aanleiding van een ontsnapping.

2 stukken

7 1893 Briefwisseling betreffende werkzaamheden 
en herstellingen aan het Tehuis voor Krank-
zinnige Vrouwen.

1 omslag

8 1835 Staat van de krankzinnige vrouwen opgeno-
men in het tehuis.

1 omslag

9 1896-1897, 
1902-1909

Staten van de opgenomen vrouwen. 1 pak

10 1895-1900 Dossier inzake de aanstelling van een voorlo-
pig bewindvoerder voor Elodie Buysse.

1 omslag

11 1906-1908 Dossier inzake de aanstelling van een voorlo-
pig bewindvoerder voor Virginie Boelaert-De 
Cock en de voogdij over François en Eugénie 
De Cock.

1 omslag

12 1905-1909 Dossier inzake de aanstelling van een voorlo-
pig bewindvoerder voor Angèle De Wever.

1 omslag

13 1897 Brief van de secretaris van de Burgerlijke 
Godshuizen van Luik betreffende zijn vraag 
voor een voorlopige opvang van krankzinni-
gen in Gent.
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BG 23: Hospice des vieillards en Lousbergsgesticht

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Hospice des Vieillards
1 S.d. Dossier inzake de inrichting en de werking 

van het “Hospice des Vieillards”.
Het betreft kopieën van stukken uit 1807-1810 
en 1835.

1 omslag

2 1812 Notariële akten betreffende betalingsverbin-
tenissen voor bejaarden opgenomen in het 
Hospice des Vieillards.

1 omslag

3 1811-1840 Betalingsverbintenissen en borgstellingen 
voor in het Hospice des Vieillards opgenomen 
bejaarden.

1 omslag

Tehuis Ferdinand Lousbergs
1. Algemeen
4 1859-1860 Dossier inzake het legaat van Ferdinand 

Lousbergs voor de oprichting van een tehuis 
voor bejaarde arbeiders.

1 omslag

5 1860-1871 Dossier inzake het geschil met Charles de 
Hemptinne en de andere erfgenamen van 
Ferdinand Lousbergs betreffende het legaat 
van Ferdinand Lousbergs aan de Burgerlijke 
Godshuizen van Gent.

1 omslag

6 1860-1870 Bewijsstukken bij het geschil met Charles de 
Hemptinne en de andere erfgenamen van 
Ferdinand Lousbergs betreffende het legaat 
van Ferdinand Lousbergs aan de Burgerlijke 
Godshuizen van Gent.

1 omslag

7 1865 en 1913 Handgeschreven en gedrukte exemplaren 
van het reglement van het Hospice Ferdinand 
Lousbergs.

1 omslag

8 1897 Dossier inzake het ontwerp van een re-
glement voor het “Hospice Ferdinand 
Lousbergs”.

1 omslag

9 1913 Dossier inzake de overdracht van voorwer-
pen uit het Tehuis Ferdinand Lousbergs aan 
het Museum voor Oudheidkunde van de Stad 
Gent.

3 stukken

10 1915-1918 Briefwisseling betreffende de gedwongen 
internering van prostituees door de Duitse 
militaire overheid in het Tehuis Ferdinand 
Lousbergs.

1 pak
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11 1865-1924 Briefwisseling betreffende het Tehuis Ferdi-
nand Lousbergs.

1 pak

2. Gebouwen en uitgevoerde werken
12 1861 Lastenkohier van de aanbesteding van het 

ontwerp van het Tehuis Ferdinand Lousbergs.
1 stuk

13 1861-1871 Briefwisseling betreffende de toewijzing van 
het ontwerp en de bouw van het Tehuis Ferdi-
nand Lousbergs.

1 omslag

14 1862 Kwijtschriften van de uitgaven voor het druk-
ken van affiches en de publicatie van een 
bekendmaking betreffende de openbare aan-
besteding van de bouw van het Tehuis Ferdi-
nand Lousbergs in het Journal de Gand en de 
Gazette van Gent.
Bevat een exemplaar van de kranten waarin 
de aankondiging verscheen.

1 omslag

15 S.d. Staat van uit het “devis général” te schrappen 
deuren en vensters. Dit stuk bevond zich in 
een map met het opschrift “Lastenkohieren 
Constructie Hospice F. Lousbergs”. De las-
tenkohieren ontbraken echter.

1 omslag

16 1862-1866 Deurwaardersexploten en briefwisseling be-
treffende de bouw van het Tehuis Ferdinand 
Lousbergs.

1 omslag

17 1866 Dossier inzake de toewijzing van de construc-
tie en de inrichting van een wasserij in het 
Tehuis Ferdinand Lousbergs.

1 omslag

18 1867 Brief betreffende de aanvraag voor de aanleg 
van een moestuin in het Tehuis Ferdinand 
Lousbergs.

1 stuk

19 1899-1911 Dossier inzake de aanvraag van de uitbrei-
dingswerken voor het Tehuis Ferdinand 
Lousbergs.

1 omslag
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20 1909-1911 Dossier inzake de toewijzing van de uit-
breidingswerken voor het Tehuis Ferdinand 
Lousbergs.
Bevatte ook: 
- Plan van de vergrotingswerken: “Agrandis-
sement de l’hospice Lousbergs – Habitation 
du Directeur – Plan des Caves et Plan des 
Combles” van Oscar Van de Voorde, 1911.
- Plan van de vergrotingswerken: “Agrandis-
sement de l’hospice Lousbergs – Habitation 
du Directeur – Plan du Rez-de-chaussee – 1e 
étage – Coup sur escalier” van Oscar Van de 
Voorde, 1911.
- Plan van de vergrotingswerken: “Agran-
dissement de l’hospice Lousbergs à Gand 
– Coupe suivant GD – Coupe suivant E-F”. 
1911.
- Plan van de vergrotingswerken: “Plan du 
Souterrain” van Oscar Van de Voorde, 1911.
- Plan van de vergrotingswerken: “Agrandis-
sement de l’hospice Lousbergs à Gand – 1er 
projet” van Oscar Van de Voorde, 1911.

1 omslag

21 1909-1912 Dossier inzake de onvoorziene werkzaamhe-
den bij de uitbreidingswerken van het Tehuis 
Ferdinand Lousbergs.
Bevatte ook:
- “Plan des Canalisations” door Oscar Van de 
Voorde. 1911 (in 4 exemplaren).
- Plan van een deel van de vleugel.
- “Mitoyenneté entre les propriétés des Hos-
pices Civils de Gand à l’Hospice Lousbergs 
et de Monsieur Emile Wyckaert, Entrepreneur 
Boulevard Lousbergs n° 60 à Gand”. 27 okto-
ber 1911.
- “Canalisation”

1 omslag
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22 1910-1912 Dossier inzake de aanbesteding voor en de 
bouw van een riool ter vervanging van de ge-
dempte Rietgracht en de aanbesteding voor 
en de bouw van een omheiningsmuur.
Bevatte eveneens:
- “Coupe transversale – Elévation”. Tekening 
van de omheiningsmuur. [1910].
- Blauwdruk “Agrandissement de l’hospice 
Lousbergs. Mur de clôture” van Oscar Van de 
Voorde. [1911]. In acht exemplaren waarvan 
twee voorzien van de handtekening van de 
Secretaris en de bestuurders van de Burger-
lijke Godshuizen.
- Blauwdruk “Puisard – Coupe transversale”. 
[1911].
- Blauwdruk “Mur de tête”. [1911].

1 omslag

23 1911-1913 Dossier inzake de betaling van de uitbrei-
dingswerken van het Tehuis Ferdinand 
Lousbergs.

1 omslag

24 1911-1913 Dossier inzake de aanbesteding voor en de 
aanleg van de centrale verwarming, de elek-
trische verlichting en de waterleidingen.

1 pak

25 1913-1915 Dossier inzake de aanleg van een artesische 
put bij het Tehuis Ferdinand Lousbergs.
Bevatte 2 plannen:
- Blauwdruk “Hospice Lousbergs – Gand. 
Installation d’un compresseur d’air”. 1915
- Blauwdruk “Hospice Lousbergs à Gand – 
Projet d’installation d’un compresseur d’air 
pour le pompage pneumatique”. 1915.

1 omslag

Bevatte eveneens een ongenummerde omslag met blauwdrukken van plannen.
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BG 24: Hospice Materniteit

Toelichting
Het betreft 2 archiefdozen met 11 genummerde mappen. Op de tweede doos wordt 
gewag gemaakt van een dossier betreffende de toewijzing van de aanleg van de cen-
trale verwarming en de baden in 1911. Dit dossier ontbreekt echter.
NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1852 Rekening van de uitgaven van het Moeder-

huis voor het jaar 1852 met bewijsstukken.
1 omslag

2 1853 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1853 met bewijsstukken.

1 omslag

3 1854 Algemene rekening van het Moederhuis voor 
het jaar 1854. De bewijsstukken voor het 
tweede trimester van 1854 ontbreken.

1 pak

4 1855 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1855 met bewijsstukken.

1 omslag

5 1858 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1858 met bewijsstukken.

1 omslag

6 1859 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1859 met bewijsstukken.

1 omslag

7 1860 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1860 met bewijsstukken.

1 omslag

8 1862 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1862 met bewijsstukken.

1 omslag

9 1863 Rekening van de uitgaven van het Moeder-
huis voor het jaar 1863 met bewijsstukken.

1 omslag

10 1866 Dossier inzake de toewijzing van de schil-
derwerken van de gebouwen van de nieuwe 
“Vroedkundige School” bij het beluik van de 
Bijloke te Gent.

1 omslag

11 1866 Aanplakbiljet betreffende de aanbesteding 
van de schilderwerken van de gebouwen 
van de nieuwe “Vroedkundige School” bij het 
beluik van de Bijloke te Gent.

1 stuk

Gevonden in het archief van het Secretariaat
12 1911-1941 Briefwisseling betreffende de werking van de 

Vroedkundige school.
1 omslag

13-16. Reglementen van de Vroedkundige School. 1855, 1885, 1901, 1925
13 1855
14 1885
15 1901
16 1925
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17 1891 Dossier betreffende de klacht van Gustaaf 
Andries betreffende het doopsel van zijn kind 
op vraag van zijn echtgenote Marie Patyn.

1 omslag

18 1891-1942 Diverse publicaties betreffende de Vroed-
vrouwkundige school.

1 omslag

19 Plannen
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BG 25: Meisjesweeshuis

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
I. Algemeen
1 1892-1893 Dossier inzake de wijziging van het reglement 

van het Meisjesweeshuis.
1 omslag

2 1845 Reglement van het “Hospice des Orphelines” 
te Brussel.

1 stuk

3 S.d. Staat betreffende het verbruik in de verschil-
lende instellingen ressorterend onder het Be-
stuur van de Burgerlijke Godshuizen van Gent 
in de jaren 1859, 1863, 1867 en 1870.

1 stuk

4  [1904] Vragenlijst betreffende de werking van het 
Meisjesweeshuis.

1 stuk

5 1882 Ontvangstbewijs betreffende de overdracht 
van het kasboek van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas bij het aantreden van de nieuwe 
directrice Fl. Witteman.

1 stuk

6 1887 Ontvangstbewijs betreffende de overdracht 
van het kasboek van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas bij het aantreden van de nieuwe 
directrice I. De Vos.

1 stuk

7 1913 Afschriften van enkele documenten en ko-
pieën van enkele kaartjes betreffende de 
geschiedenis van het Meisjesweeshuis.

2 stukken

II. Gebouwen en infrastructuur
a. Gebouwen
8 1865 Lastenkohier voor de aanbesteding van de 

bouw van een woning voor de directrice van 
het Meisjesweeshuis.

1 stuk

9 1888-1890 Dossier inzake de mogelijke verhuis van het 
Meisjesweeshuis.

1 omslag

10 1904-1907 Dossier betreffende de aankoop van een 
woning in de “Rode Lijvekensstraat” bestemd 
voor de uitbreiding van het ernaast geves-
tigde Meisjesweeshuis.

1 omslag

11 1906-1907 Dossier inzake de verwerving van gronden 
van de stad Gent door de Burgerlijke Gods-
huizen van Gent voor de uitbreiding van het 
Meisjesweeshuis. Bevat kaartje.

1 omslag
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12 1906-1907 Dossier inzake de toewijzing van de afbraak 
van het beluik in de “Rode Lijvekensstraat”.
Bevatte de volgende plannen:
“Gent sectie A op schaal 1/500” (zowel het 
huis als de stadsgronden en het weeshuis zijn 
verschillend ingekleurd)
“Gent sectie A op schaal 1/500” (enkel de 
nieuwe gronden zijn ingekleurd)
Ongetiteld kaartje van het meisjesweeshuis 
met de verschillende percelen en kadastrale 
nummers en aanduiding van de namen van 
de eigenaars van de aanpalende percelen
Plattegrond van het weeshuis.
“Lever relatif à la demande des Hospices Ci-
vils d’un terrain de la ville situé rue des Filles 
Dieu”
“Gand Section A – Echelle de la 500 m. ou 
0m002 mpm”

1 omslag

13 1907-1911 Dossier betreffende de uitbreiding van het 
Meisjesweeshuis.

1 omslag

b. Meubilair
14 1806 Inventarissen van het meubilair. 1 omslag
15 1864 Inventarissen van het meubilair. 1 omslag
16 1866, 1874, 

1882-1896
Algemene inventarissen van het meubilair, 
kleren, linnengoed en andere gebruiksvoor-
werpen in gebruik bij het Meisjesweeshuis.

1 pak

III. Financiën
a. Budget
17 1907-1928 Algemene staten van voorziene uitgaven voor 

het budget van de dienstjaren 1907, 1909-
1917 en 1920-1929. 1906, 1908-1916, 1919-
1928.
NB: De artikels 11 (kleding) en 12 (meubels) 
worden opgenomen in aparte staten, in deze 
inventaris opgenomen onder de nummers 18 
en 19.

1 omslag

18 1900-1928 Staten van de voorziene uitgaven voor kle-
ding (artikel 11 van het budget) voor de 
dienstjaren 1901-1929.

1 omslag

19 1900-1928 Staten van de voorziene uitgaven voor meu-
bilair (artikel 12 van het budget) voor de 
dienstjaren 1901-1929.

1 omslag
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20 1915-1928 Lijst van voorstellen van uit te voeren werken 
in de dienstjaren 1915-1917, 1924, 1926-
1927 en 1929. 1914-1916, 1923, 1925-1926 
en 1928.

1 omslag

21 1911 Briefwisseling met het Bestuur van de Bur-
gerlijke Godshuizen van Gent betreffende 
de voorstellen voor aankoop van kleding en 
meubilair voor het jaar 1912.

1 omslag

22 1928 Brief van de Commissie van Openbare On-
derstand van Gent betreffende de aankoop 
van 4 schoolbanken op het budget van 1929 
in plaats van 1928.

1 stuk

b. Inkomsten
23-30. Staten betreffende inkomsten van het Meisjesweeshuis. 1866-1939.
NB: Deze reeks bestaat uit zesmaandelijkse staten van vervaardigde producten en 
geleverde diensten en zesmaandelijkse staten van aan het Bestuur van de Burgerlijke 
Godshuizen verschuldigde bedragen. Vanaf 1887 werd er ook een staat opgesteld 
waarin de verdeling van de inkomsten per weeskind in werd opgenomen. In deze 
staat krijgt men een overzicht van het aandeel van het Bestuur van de Burgerlijke 
Godshuizen en later van de Commissie voor Openbare Onderstand en van het aan-
deel dat aan het kind zelf werd toegekend.
23 1866-1869 1 omslag
24 1870-1879 1 omslag
25 1880-1889 1 omslag
26 1890-1899 1 omslag
27 1900-1909 1 omslag
28 1910-1919 1 omslag
29 1920-1929 1 omslag
30 1930-1939 1 omslag
31 1941-1946, 

1948
Zesmaandelijkse, later driemaandelijkse sta-
ten betreffende de inkomsten uit arbeid van 
de wezen. (onvolledig)

1 omslag

IV. Werking
32-71. Briefwisseling betreffende de werking van het Meisjesweeshuis. 1810-1925.
32 1810-1833 1 omslag
33 1865-1866 1 omslag
34 1874-1875 1 omslag
35 1879-1881 1 omslag
36 1883 1 omslag
37 1887-1891 1 omslag
38 1892 1 omslag
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39 1893 1 omslag
40 1894 1 omslag
41 1895 1 omslag
42 1896 1 omslag
43 1897 1 omslag
44 1898 1 omslag
45 1899 1 omslag
46 1900 1 omslag
47 1901 1 omslag
48 1902 1 omslag
49 1903 1 omslag
50 1904 1 omslag
51 1905 1 omslag
52 1906 1 omslag
53 1907 1 omslag
54 1908 1 omslag
55 1909 1 omslag
56 1910 1 omslag
57 1911 1 omslag
58 1912 1 omslag
59 1913 1 omslag
60 1914 1 omslag
61 1915 1 omslag
62 1916 1 omslag
63 1917 1 omslag
64 1918 1 omslag
65 1919 1 omslag
66 1920 1 omslag
67 1921 1 omslag
68 1922 1 omslag
69 1923 1 omslag
70 1924 1 omslag
71 1925 1 omslag
V. Personeel
72 1911 Dossier inzake de verhoging van de lonen 

van de personeelsleden van het Meisjes-
weeshuis. 

1 omslag
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73 1911 Handgeschreven en getypte staat van de 
verdeling van de bevoegdheden en de dage-
lijkse taken van het personeel.

2 stukken

74 1913 Taakverdeling van de leraressen. 1 stuk
75 1907 Briefwisseling betreffende de vacante functie 

van “sous-maîtresse de ménage” in het Meis-
jesweeshuis. 

1 omslag

76 1907 Briefwisseling betreffende de vacante functie 
van “institutrice interne” in het Meisjeswees-
huis. 

1 omslag

77 1908 Briefwisseling betreffende de vacante functie 
van “maîtresse de ménage” in het Meisjes-
weeshuis. 

1 omslag

78 1908 Briefwisseling betreffende de vacante functie 
van “sous-maîtresse” in het Meisjesweeshuis. 

1 omslag

79 1909 Briefwisseling betreffende de vacante functie 
van “sous-maîtresse-surveillante” in het Meis-
jesweeshuis.

1 omslag

80 1910 Briefwisseling betreffende de vacante functie 
van gymnastieklerares in het Meisjeswees-
huis. 

1 omslag

81 1911 Briefwisseling betreffende de vacante functie 
van “sous-maîtresse ménagère” in het Meis-
jesweeshuis.

1 omslag

82-105. Briefwisseling betreffende de personeelsleden van het Meisjesweeshuis. 
1901-1914. Ook in de algemene briefwisseling zijn gegevens over de personeelsle-
den terug te vinden.
82 1910-1914 Bernard Hélène, sous-maîtresse surveillante. 1 omslag
83 1909-1913 Casteleyn Yvonne, opvoedster.  1 omslag
84 1902-1910 De Nul Clothilde, sous-maîtreese-surveillante. 1 omslag
85 1909-1910 De Rom Jeanne, surveillante. 1 omslag
86 1910-1913 De Rom Julia, surveillante-verpleegster. 1 omslag
87 1901-1910 De Vos Irma, directrice. 1 omslag
88 1911-1919 Hulet Berthe, econoom. 1 omslag
89 1907-1908 Joski Rachel, surveillante. 1 omslag
90 1902-1908 Lippens H., sous-maîtresse lingère. 1 omslag
91 1908-1910 Menu Augusta, gymnastieklerares. 1 omslag
92 1904-1909 Neelemans Mathilde, surveillante. 1 omslag
93 1901-1902 Parent Juliette, sous-maîtresse surveillante. 1 omslag
94 1907-1908 Pasteyns G, mâitresse de ménage. 1 omslag
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95 1908-1911 Paulus Jeanne, sous-maîtresse ménagère. 1 omslag
96 1905-1907 Rotsaert Esther, onderdirectrice. 1 omslag
97 1910-1911 Smeesters Alice, gymnastieklerares. 1 omslag
98 1907 Thomas Adèle, sous-maîtresse surveillante 

interimaire. 
1 omslag

99 1907 Thijs C., onderwijzeres. 2 stukken
100 1902-1909 Van Belle Octavie, “maîtresse d’atelier”. 1 omslag
101 1902-1907 Vandenput-Sala Louise, sous-maîtresse de 

ménage.
1 omslag

102 1913 Van de Walle Justine, sous-maîtresse surveil-
lante.

1 omslag

103 1909-1910 Van Elliot Isabelle, surveillante. 1 omslag
104 1909 Van Mechelen Marguerite, sous-maîtresse-

surveillante. 
1 omslag

105 1909-1910 Verdeyen E., sous-maîtresse-surveillante. 1 omslag
VI. Weeskinderen
a. Algemeen
106-122. Staten betreffende de evolutie van de bevolking van het Meisjesweeshuis. 
1912-1928.
106 1912 1 omslag
107 1913 1 omslag
108 1914 1 omslag
109 1915 1 omslag
110 1916 1 omslag
111 1917 1 omslag
112 1918 1 omslag
113 1919 1 omslag
114 1920 1 omslag
115 1921 1 omslag
116 1922 1 omslag
117 1923 1 omslag
118 1924 1 omslag
119 1925 1 omslag
120 1926 1 omslag
121 1927 1 omslag
122 1928 1 omslag
123 1911 Staat van de wezen tussen 15 en 18 jaar op 

22 juni 1911.
1 stuk
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124 1892-1893, 
1897, 1899, 
1900-1901, 
1903, 1905-
1906, 1908-
1909

Driemaandelijkse staten van de wezen die de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
Onvolledig

1 omslag

125 S.d. Staat van de wezen die in het Meisjeswees-
huis gebleven zijn na hun 18de verjaardag 
tussen 1905 en 1911. 

1 stuk

126 1908-1909 Uitslagen van de lessen huishoudkunde, 
naaien en breien voor de schooljaren 1907-
1908 en 1908-1909.

2 stukken

127 1912-1925 Staten van behaalde schoolresultaten. 
De resultaten voor het schooljaar 1919-1920 
ontbreken.

1 omslag

128 S.d. Programma van de verschillende leerjaren 
van het onderwijs van de Stads Lagere Meis-
jesscholen. 

1 omslag

129 1910-1923 Prijsuitreikingen aan de oudleerlingen. 
De staten van de schooljaren 1919-1920 en 
1921-1922 ontbreken.

1 omslag

130 1922 Staat met inlichtingen betreffende weesmeis-
jes geboren tussen 1880 en 1883 die het 
weeshuis verlaten hebben.

2 stukken

b. Bijzonder
Inschrijvingsregister van de weesmeisjes. 1783-1984. 1 register.
Dit register bevat achtereenvolgens de “Generaele Naemlijste van alle kinderen ont-
fangen in de Arme Meyskens schole geseydt van Maria tot Gent” (1783-1864), de 
“Naemlijst der wezen aanvaard in het Meisjesweeshuis sedert 1 december 1864” 
(1864-1979) en de “Tijdelijke opnamen vanaf 1979” (1979-1984).
Te vinden bij het archief van het Tehuis Prins Filip.
131-139. Plaatsingsbrieven van de weesmeisjes. 1852-1894.
De brieven dragen een nummer dat verwijst naar de “Naemlijst der wezen aanvaard 
in het Meisjesweeshuis sedert 1 december 1864”. Het is volgens dit nummer dat de 
stukken werden gerangschikt. De brieven tussen 1 en 100 droegen oorspronkelijk 
geen nummer. Aan de hand van het register werden de betrokken brieven met pot-
lood genummerd.
131 Nummers 1 tot 50. 1 omslag
132 Nummers 51 tot 100. 1 omslag
133 1863-1868 Nummers 101 tot 150. 1 omslag
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134 1868-1873 Nummers 151 tot 200
Nummer 164 (Haelman Marie Joanna) en 
nummer 169 (De Clerck Marie Joanna) ont-
breken.

1 omslag

135 1873-1877 Nummers 201 tot 250.
Nummer 235 (Vandermoten Sophia) werd per 
vergissing genummerd als 237.

1 omslag

136 1877-1881 Nummers 251 tot 300.
Nummer 267 (Laman Charlotta) ontbreekt.

1 omslag

137 1881-1885 Nummers 301 tot 350. 1 omslag
138 1885-1889 Nummers 351 tot 401. 1 omslag
139 1889-1894 Nummers 402-451. 1 omslag
140 1859 Plaatsingsbrieven van Maria Van Caeneghem 

en Stephanie Frodure. 
Beide plaatsingsbrieven zijn niet genummerd. 
De namen van de betrokken meisjes komen 
ook niet voor in het register van de wees-
meisjes.

2 stukken

141-412. Dossiers van de weesmeisjes. 1894-1931.
Deze reeks vormt het vervolg op de voorgaande reeks plaatsingsbrieven. Elk dossier 
bestaat uit een omslag met daarin de plaatsingsbrief, enkele attesten en wat briefwis-
seling betreffende het kind. Op de omslag staan telkens een of twee nummers. De 
functie van het nummer in de rechterbovenhoek is onbekend. Een tweede nummer, 
vaak kleiner geschreven, in het midden of bovenaan links slaat op het nummer van 
de plaatsingsbrief en het nummer in het inschrijvingsregister. Naast de naam van het 
betrokken meisje staat tussen haakjes het nummer van het inschrijvingsregister. In 
tegenstelling tot de vorige reeks is deze serie alfabetisch genummerd.
141 1896 Alleman Elise (478). 1 omslag
142 1911-1922 Annaert Mathilde (628). 1 omslag
143 1920-1928 Anné Palmyre (700). 1 omslag
144 1897 Baele Elvire (484). 1 omslag
145 1910-1922 Baronius Clarisse (609). 1 omslag
146 1898 Bastleer Palmyra (491). 1 omslag
147 1917-1924 Bauwens Mariette (676). 1 omslag
148 1903-1916 Bellen Elisabeth (546). 1 omslag
149 1904 Bénoit Romanie (551). 1 omslag
150 1900-1901 Beyaert Marguerite (522). 1 omslag
151 1894 Blanckaert Julia (456). 1 omslag
152 1894-1895 Blanckaert Virginie (462). 1 omslag
153 1917-1918 Blas Augusta (679). 1 omslag
154 1918-1920 Blas Louise (678). 1 omslag
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155 1914-1921 Block Adrienne (659). 1 omslag
156 1914-1921 Block Elsa (660). 1 omslag
157 1901 Bodino Marie (521). 1 omslag
158 1909-1919 Bolbaert Berthe (604). 1 omslag
159 1904-1914 Bonne Rachel (550). 1 omslag
160 1906-1921 Bosman Marie (583). 1 omslag
161 1901 Boudry Jeanne (520). 1 omslag
162 1910-1928 Bracke Régine (627). 1 omslag
163 1911-1922 Brion Elvire (629). 1 omslag
164 1912-1918 Buys Irene (639). 1 omslag
165 1919-1925 Callebaut Marie (686). 1 omslag
166 1923-1931 Carchon Adriana (719). 1 omslag
167 1912-1918 Carrara Hélène (638). 1 omslag
168 1900 Christ Marthe (503). 1 omslag
169 1924 Cobbaert Camilla (743). 1 omslag
170 1923 Cobbaert Colette (737). 1 omslag
171 1923 Cobbaert Germaine (722). 1 omslag
172 1923-1924 Cobbaert Victorine (729). 1 omslag
173 1902-1903 Codde Clémentine (533). 1 omslag
174 1928 Colle Simonne (777). 1 omslag
175 1921-1927 Colman Louise (710). 1 omslag
176 1923-1925 Coolens Philomène (715). 1 omslag
177 1919-1929 Coolens Yvonne (714). 1 omslag
178 1925 Coppejans Mariette. 1 omslag
179 1907 Coryn Marie (576). 1 omslag
180 1927 Darras Mathurine (765). 1 omslag
181 1899 De Baere Florentine (502). 1 omslag
182 1923-1924 Debels Rachel (723). 1 omslag
183 1914-1928 De Bruyne Marie (681). 1 omslag
184 1908-1909. De Buck Augusta (594). 1 omslag
185 1910-1911. De Buck Irma (630). 1 omslag
186 1911. De Buck Jeanne (631). 1 omslag
187 1903. De Buck Joséphine (535). 1 omslag
188 1904. De Can Marie (552). 1 omslag
189 1909. De Clercq Hélène (605). 1 omslag
190 1899-1901 De Cock Alice (516). 1 omslag
191 1906 De Cock Eugénie (569). 1 omslag
192 1899-1925 De Cock Marie (517). 1 omslag
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193 1898-1899 De Coker Charlotte (498). 1 omslag
194 1895 De Coninck Jeanne (468). 1 omslag
195 1908 De Corte Anna (588). 1 omslag
196 1907-1921 De Corte Simonne (579). 1 omslag
197 1907 De Corte Suzanne (585). 1 omslag
198 1904-1916 De Decker Sidonie (571). 1 omslag
199 1902-1913 De Fauw Christine (528). 1 omslag
200 1914-1915 Deghezelle Odille (658). 1 omslag
201 1905-1906 De Huisser Marie (570). 1 omslag
202 1916 De Fré Clémentine (666). 1 omslag
203 1910-1913 De Keghel Jeanne (613). 1 omslag
204 1912-1913 Dekimpe Alice (652). 1 omslag
205 1912-1913 De Leest Madeleine (634). 1 omslag
206 1908-1909 Demaringo Romanie (598). 1 omslag
207 1913-1922 De Metter Rose (650). 1 omslag
208 1909 De Meyer Félicitée (601). 1 omslag
209 1913-1929 De Meyer Julia (653). 1 omslag
210 1905 De Meyer Marguerite (566). 1 omslag
211 1908-1922 De Muynck Rosalie (591). 1 omslag
212 1900 De Pauw Berthe. 1 omslag
213 1909-1910 De Raeve Madelaine (607). 1 omslag
214 1898 De Ridder Augusta (485). 1 omslag
215 1898 De Rudder Augustine (490). 1 omslag
216 1915 De Rudder Elodie (663). 1 omslag
217 1915 De Rycke Anna (664). 1 omslag
218 1910 De Rycke Emilie (608). 1 omslag
219 1908-1909 De Rycke Irma (603). 1 omslag
220 1914 De Smedt Mathilde (657). 1 omslag
221 1902 De Smet Marthe (531). 1 omslag
222 1928 De Stercke Dionysia (776). 1 omslag
223 1909 De Sutter Elise (600). 1 omslag
224 1919-1928 Dethier Adélaide. 1 omslag
225 1924-1928 De Veirman Irma (734). 1 omslag
226 1924 De Veirman Mathilde (733). 1 omslag
227 1902 De Vlieger Irma (527). 

Bevat een foto, vermoedelijk van de moeder. 
2 omslagen

228 1902-1905 De Wachter Sidonie (557). 1 omslag
229 1905 De Wachter Stephanie (560). 1 omslag
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230 1919 De Weirt Victorine (690). 1 omslag
231 1903 D'haenens Marthe (539). 1 omslag
232 1930 D'haeyer Augusta (810). 1 omslag
233 1930 D'haeyer Madeleine (811). 1 omslag
234 1917 D'hondt Alice (673). 1 omslag
235 1910 Dhont Julienne (615). 1 omslag
236 1911-1928 D'hondt Marie (632). 1 omslag
237 1896 D'hooge Florentine (476). 1 omslag
238 1912-1921 Dispa Odette (642). 1 omslag
239 1912-1921 Dispa Savina (641). 1 omslag
240 1905 Dryver Anne (558). 1 omslag
241 1905 Dryver Marie (559). 1 omslag
242 1910-1921 Elewaut Yvonne (610). 1 omslag
243 1900-1901 Flameng Rosalie (518). 1 omslag
244 1898 Franck Rachel (487). 1 omslag
245 1916-1918 Fréchier Madeleine (672). 1 omslag
246 1894 Frederickx Hélèna (453). 1 omslag
247 1894 Frederickx Marie (454). 1 omslag
248 1894 Frederickx Rachel (458). 1 omslag
249 1894-1895 Galens Augusta (461). 1 omslag
250 1898 Galens Florence (486). 1 omslag
251 1911 Geenens Alice (626). 

Geenens Jeanne (625). (zie nummer 475)
1 omslag

252 1920-1921 Geeraert Coralie (704). 1 omslag
253 1897 Geiraert Clemence (479). 1 omslag
254 1907-1923 Geirnaert Louise (575). 1 omslag
255 1910-1921 Geirnaert Marie (619). 1 omslag
256 1920-1927 Geldhof Elisabeth (703). 

Kort verbleven in het Meisjesweeshuis in 
1921 en in 1924 opnieuw opgenomen.

2 omslagen

257 1924 Geldhof Georgette (747). 1 omslag
258  1896 Goedefroit Elvire (472). 1 omslag
259 1898 Goedefroit Irma (492). 1 omslag
260 1896 Goedefroit Martha (471). 1 omslag
261 1908 Goethals Marie (590). 1 omslag
262 1900 Goossens Exupérence (511). 1 omslag
263 1908 Goossens Louise (589). 1 omslag
264 1907 Goossens Marguerite (584). 1 omslag
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265 1901 Goossens Romanie (514). 1 omslag
266 1920 Gullinck Julia (696). 1 omslag
267 1908-1909 Heddebaut Eléonore (595). 1 omslag
268 1920-1929 Heirbrant Irma (701). 1 omslag
269 1907 Henry Joséphine (582). 1 omslag
270 1905-1914 Hoste Marie (561). 1 omslag
271 1913-1925 Hoste Yvonne (648). 1 omslag
272 1914-1923 Houtepen Elza (656). 1 omslag
273 1923-1924 Huysman Zulma (717). 1 omslag
274 1913-1920 Joos Marie (651). 1 omslag
275 1923-1928 Kerckhove Irma (720). 1 omslag
276 1902-1904 Knockaert Clémentine (545). 1 omslag
277 1921-1922 Lafourte Marie (709). 1 omslag
278 1908-1909 Lammens Emilie (599). 1 omslag
279 1898 Lammens Henriette (488). Bevat ook de stuk-

ken betreffende 934/489 Lammens Marcelle.
1 omslag

280 1895 La Planche Victoire (469). 1 omslag
281 1902 Laprudence Emilie (525). 1 omslag
282 1895 Lavreau Emilie (464). 1 omslag
283 1895 Lavreau Marthe (463). 1 omslag
284 1900 Leautau Mathilde (510). 1 omslag
285 1911-1918 Ledewijn Marie (622). 1 omslag
286 1925-1926 Leyns Leonie (754). 1 omslag
287 1925-1926 Leyns Lydia (755). 1 omslag
288 1912-1919 Leytens Angèle (636). 1 omslag
289 1910 Leytens Jeanne (617). 1 omslag
290 1909-1921 Lintelo Julie (597). 1 omslag
291 1909-1917 Lintelo Marie (596). 1 omslag
292 1927-1928 Lissens Roger (770). Werd binnengebracht 

op de leeftijd van één jaar.
1 omslag

293 1914 Loonens Marthe (655). 1 omslag
294 1930 Maddens Constance (819). 1 omslag
295 1921-1923 Madsen Marie (707). 1 omslag
296 1895 Maenhout Marguerite (467). 1 omslag
297 1895 Martens Georgine (460). 1 omslag
298 1894 Mees Maria (457). 1 omslag
299 1913-1921 Middelaer Cecile (654). 1 omslag
300 1920-1928 Moïs Marie (695). 1 omslag
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301 1921 Monniez Aimé. 
Gaat over de voorlopige plaatsing van een 
jongen (twee jaar oud) in het Meisjeswees-
huis samen met zijn zus Madeleine.

1 omslag

302 1921 Monniez Madeleine. 1 omslag
303 1915-1926 Naessens Elise (662). 1 omslag
304 1903-1918 Noninckx Rachel (538). 1 omslag
305 1923-1927 Nouts Mariette (727). 1 omslag
306 1895 Peereboom Leontine (466). 1 omslag
307 1905 Peirtsgaele Léonie (556). 1 omslag
308 1904-1920 Peters Elvire (548). 1 omslag
309 1892 Pilgrim Elvire (480). 1 omslag
310 1913 Pille Germaine (649). 1 omslag
311 1919-1925 Prevost Elvire (693). 1 omslag
312 1926 Puyramond Camilla (753). 1 omslag
313 1927 Puyramond Georgette (760). 1 omslag
314 1898-1899 Raes Nathalie (497). 1 omslag
315 1917 Rahm Thérèse (675). 1 omslag
316 1928-1929 Raman Regina (793). 1 omslag
317 1923 Raspoort Rachel (721). 

Omslag is licht beschadigd.
1 omslag

318 1899 Renier Amélie (496). 1 omslag
319 1898 Reunis Martha (494). 1 omslag
320 1912-1921 Riessauw Bertha (637). 1 omslag
321 1905 Riessauw Julie (554). 1 omslag
322 1905 Riessauw Stéphanie (553). 1 omslag
323 1916-1923 Roeland Léonie Elvire (668). 1 omslag
324 1916 Roeland Marie Clarisse (669). 1 omslag
325 1924-1930 Rombaut Rachel (739). 1 omslag
326 1919 Schamelhout Marthe (687). 1 omslag
327 1913 Schaut Alphonsine (646). 1 omslag
328 1913 Schaut Hernriette (645). 1 omslag
329 1911 Schollaert Marthe (624). 1 omslag
330 1915 Serlippens Florence (661). 1 omslag
331 1902 Sinia Clémence (529). 1 omslag
332 1903 Sinia Germaine (537). 1 omslag
333 1903 Sinia Mathilde (540). 1 omslag
334 1917-1928 Smol Marie (671). 1 omslag
335 1930-1931 Stautemans Clementine (807). 1 omslag
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336 1897 Struyveld Florentine (482). 1 omslag
337 1901 Temmerman Maria (519). 1 omslag
338 1911 Timmerman Elvire (623). 1 omslag
339 1907 Tondeur Elise (578). 1 omslag
340 1905 Van Audenhove Hermine (555). 1 omslag
341 1893-1894 Van Autrève Sophie (455). 1 omslag
342 1910 Van Autrève Romaine (618). 1 omslag
343 1915-1923 Van Compenolle Irène (665). 1 omslag
344 1894-1905 Van Daele Jeanette (452). 1 omslag
345 1901 Vandaele Marie (524). 1 omslag
346 1910 Van Damme Elodie (616). 1 omslag
347 1910-1912 Van Damme Eugénie (614). 1 omslag
348 1909 Van Damme Yvonne (606). 1 omslag
349 1908-1920 Vande Capelle Simonne (602). 1 omslag
350 1924-1925 Van de Cotte Emèrence (730). 1 omslag
351 1906 Vandeputte Jeanne (567). 1 omslag
352 1922-1926 Van de Voorde Aline (708). 1 omslag
353 1902 Van de Vyver Marie (526). 1 omslag
354 1919 Van de Vyver Marie (685). 1 omslag
355 1911-1922 Van de Weghe Alice (621). 1 omslag
356 1905 Van den Berghe Marie (562). 1 omslag
357 1905-1919 Van den Berghe Rosa (563). 1 omslag
358 1900 Van den Branden Elise. 1 omslag
359 1900 Van den Broecke Pauline (507). 1 omslag
360 1903 Van den Hove Jeanne (536). 1 omslag
361 1928 Vander Haegen Benita (779). 1 omslag
362 1900 Vanderhulst Alice (515). 1 omslag
363 1900 Van der Hulst Bertha (508). 1 omslag
364 1907 Van der Hulst Marie (573). 1 omslag
365 1899-1900 Vandermensbrugge Louise (501). 1 omslag
366 1900-1901 Vanderpoorten Julienne (513). 1 omslag
367 1900 Vander Struyft Rachel (512). 1 omslag
368 1928 Van Dousselaere Frida (785). 1 omslag
369 1928 Van Dousselaere Marie (786). 1 omslag
370 1904 Van Eechaute Germaine (549). 1 omslag
371 1912 Van Groenenrode Julienne (644). 1 omslag
372 1923-1927 Van Haelst Marguerite (725). 1 omslag
373 1898 Vanhecke Jeanne (493). 1 omslag
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374 1910-1923 Vanheesbeke Georgine (612). 1 omslag
375 1903 Van Herreweghe Florine (544). 1 omslag
376 1899 Van Hoorick Josephine (500). 1 omslag
377 1900 Van Hulle Mathilde (509). 1 omslag
378 1917-1918 Van Keirsbilck Maria (677). 1 omslag
379 1897 Van Labeke Zulma (483). 1 omslag
380 1907 Van Lierde Alice (580). 1 omslag
381 1907 Van Lierde Rachel (574). 1 omslag
382 1897 Van Moerkerke Constance (481). 1 omslag
383 1903 Van Onderberghen Clémentine (541). 1 omslag
384 1903 Van Onderberghen Zulma (542). 1 omslag
385 1929-1930 Van Oostende Josée (798). 1 omslag
386 1913 Van Pottelberghe Romanie (647). 1 omslag
387 1912 Van Reck Elise (635). 1 omslag
388 1912-1923 Van Reck Laura (643). 1 omslag
389 1917-1922 Van Speybroeck Stéphanie (670). 1 omslag
390 1907-1918 Verbaere Philomène (586). 1 omslag
391 1900 Vercamer Louise Berthe. 1 omslag
392 1926-1927 Verdickt Elsa (756). 1 omslag
393 1921 Verhegge Rosalie (706). 1 omslag
394 1927-1932 Verheyen Maria (763). 1 omslag
395 1895 Verhoestraete Josephine (470). 1 omslag
396 1928 Verlodt Leonie (767). 1 omslag
397 1896 Vermeersch Alise (477). 1 omslag
398 1915-1922 Verniers Irma (667). 1 omslag
399 1896 Vernimmen Clara (474). 1 omslag
400 1927 Verplancke Irene (764). 1 omslag
401 1931 Verschaffel Marie Suzanna (829). 1 omslag
402 1920-1922 Verschelde Marcella (691). 1 omslag
403 1907 Verstappen Germaine (587). 1 omslag
404 1906 Vlamynck Henriette (566). 1 omslag
405 1908 Voié Marie (593). 1 omslag
406 1900 Waegeneire Augusta (506). 1 omslag
407 1900 Waegeneire Henriette (505). 1 omslag
408 1903 Waegeneire Rosalie (543). 1 omslag
409 1912 Watté Victorine (633). 1 omslag
410 1907-1920 Wieme Louise (581). 1 omslag
411 1918-1921 Wildemeersch Gabrielle (684). 1 omslag
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412 1910 Willo Augusta (611). 1 omslag
413 [1ste kwart 

20ste eeuw]
Medische dossiers van de weesmeisjes.
Alfabetisch gesorteerd. 

1 pak

414 1929 Röntgenfoto van de borstkas en rechterbo-
venarm van Adrienne Carchon.

1 stuk

415-427. Dossiers inzake voogdijschappen. 1891-1926. 
Tussen haakjes zijn de inschrijvingsnummers van de wezen in de “Naemlijst der we-
zen aanvaard in het Meisjesweeshuis sedert 1 december 1864” opgenomen
415 1894-1898 Brossé Rosalie. 1 omslag
416 1916-1926 Dethière Adelaïde. 1 omslag
417 1892-1902 De Mol Alice (380). 1 omslag
418 1909 De Vlieger Irma (527). 1 omslag
419 1910-1911. Elewaut Yvonne (610). 1 omslag
420 1893-1907 Frederickx Rachel (458). Bevat ook de stuk-

ken betreffende haar broer Robert Frederickx 
en haar zus Marie Frederickx.

1 omslag

421 1895 Laute Marie (437) en Laute Philomène (436). 1 omslag
422 1896-1907 Reunis Martha (494). 1 omslag
423 1891-1899 Rogghé Léonie (318). 1 omslag
424 1902 Van der Straeten Julienne (360). 1 omslag
425 1903-1905 Van Waesberghe Margriet (440). 1 omslag
426 1910 Verburgt Marie en Verburgt Jozef. 1 omslag
427 1897-1905 Walgraeve Marguerite. 1 omslag
VII. 428-474 en 478-Mutualiteit “Les Orphelines prévoyantes”
Andere stukken betreffende de mutualiteit zijn terug te vinden in het modern archief 
van het Tehuis Prins Filip.
a. Algemeen
428 1901 Statuten van de Mutualiteit “Les Orphelines 

prévoyantes”.
1 stuk

429 1901-1902 Dossier inzake de oprichting en de erkenning 
van de Mutualiteit “Les Orphelines prévoyan-
tes”. 

1 omslag

430 1905 Verslag van de Algemene Vergadering van 5 
februari 1905.

2 stukken

b. Financiën
431-458. Rekeningen. 1902-1929. 28 omslagen
431 1902 1 omslag
432 1903 1 omslag
433 1904 1 omslag
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434 1905 1 omslag
435 1906 1 omslag
436 1907 1 omslag
437 1908 1 omslag
438 1909 1 omslag
439 1910 1 omslag
440 1911 1 omslag
441 1912 1 omslag
442 1913 1 omslag
443 1914 1 omslag
444 1915 1 omslag
445 1916 1 omslag
446 1917 1 omslag
447 1918 1 omslag
448 1919 1 omslag
449 1920 1 omslag
450 1921 1 omslag
451 1922 1 omslag
452 1923 1 omslag
453 1924 1 omslag
454 1925 1 omslag
455 1926 1 omslag
456 1927 1 omslag
457 1928 1 omslag
458 1929 1 omslag
459 1904-1910 Facturen en bewijsstukken. 1 omslag
c. Werking
460-462. Lijfrenteboekjes. [1902-1920]. 3 omslagen.
460 B-D 1 omslag
461 G-L 1 omslag
462 M-V 1 omslag
463-474. Maandelijkse rekeninguittreksels van de lijfrenterekeningen. 1921-1925. 12 
omslagen.
463 Januari
464 Februari
465 Maart
466 April
467 Mei
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468 Juni
469 Juli
470 Augustus
471 September
472 Oktober
473 November
474 December
475 1901-1952 Boek der processen-verbaal van de mutuali-

teit “Les orphélines prévoyantes”.
1 boek

476 1935-1951 Kasboek van de mutualiteit “Les orphélines
prévoyantes”.

2 boeken

477 1951-1952 Dossier inzake de ontbinding van de mutuali-
teit “Les orphélines prévoyantes”.

1 omslag

478 1935-1952 Briefwisseling en statuten van de mutualiteit 
“Les orphélines prévoyantes”.

1 omslag

IX. Later toegevoegde stukken
479 1911 Dossier van het weesmeisje Geenens Jean-

ne (625).
1 omslag

480 1912-1913 Dossier inzake de deelname van het meis-
jesweeshuis aan de wereldtentoonstelling in 
Gent.

1 omslag

481 1820-1956 Geschiedkundig overzicht van het meisjes-
weeshuis in de Rode Lijvekensstraat (bevat 
krantenknipsels en brochures).

1 omslag

482 1871 Dossier van het weesmeisje Van Hyfte Cle-
mentina Joanna.

1 omslag

BG 25: Meisjesweeshuis

Overzicht



BG 26: Poortakker en Saletschool

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
I Poortakker
1 Services religieux : instelling van missen (fon-

dation perpétuelle) 
Fondations d’anniversaires (1433 tot 1781) 
opsomming van de in de loop der eeuwen 
ingestelde stichten.

2 1844 Staet der fondatien van geestelijke diensten 
waermede de goederen van het begijnhof van 
St Aubert gezeyd godshuys van Poortacker 
eeuwig … belast zijn. Overzicht opgemaakt 
door de overste van Poortakker op 5/12/1823 
J. Berckmoes. Goedgekeurd door BG op 
12/12/1823. Te betalen bedrag vastgelegd op 
31/10/1844

3 6/03/1894 Testament van Van Wittenberghe waarbij 
BG universeel legataris is waardoor 20 arme 
vrouwen (proveniersters-prébendières) ge-
boortig van Gent en 60 jaar of ouder maande-
lijks een leefvergoeding krijgen.

4 1857 Besluit tot herstel van den ouden staet van 
zaken ingeval van overlijden van prebendie-
riggen dd 1/4/1857. Brief van 4/03/1857 met 
de opsomming van de kostenaanrekening bij 
overlijden van een provenierster.

5 20/09/1861 Kopie van origineel stuk waarin BG en 
Poortakker verklaren dat een zilveren hert 
geplaetst in een vergulden cader of lijst op 
16/06/1861 in de kapel van Poortakker is ge-
plaatst en eigendom blijft van de kapel voor 
zover het een roomskatholieke kapel blijft of 
anderszins toekomt aan de vlaemsche con-
gregatie van Maria.

6 20/02/1839 Uitnodiging door BG van Coleta de Caus-
maecker econoom van Poortakker om met 
BG te overleggen over de wekelijkse samen-
komsten in Poortakker van geestelijke con-
gregatiën die zonder toestemming gebruik 
maken van de kerk, kamer, stoelen en mobi-
laire voorwerpen van het sticht.
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7 Oeuvre des Pauvres Eglises verzoek aan BG 
tot gebruik 1° van de Kapel in Poortakker op 
de Houtlei iedere tweede donderdag van de 
maand 2° van de grote sacristie met plaatsing 
van een afsluitbare kast voor de kerkelijke 
gewaden. Ook te gebruiken als vergader-
ruimte voor 3 à 4 dames en vier maal per jaar 
als tentoonstellingsruimte om er de in de loop 
van het kwartaal vervaardigde stukken ten 
toon te stellen. BG gaat akkoord tot wederop-
zegging van de afspraak tegen betaling van 
een vergoeding die de godvruchtige dames 
evenwel niet willen betalen.

8 17/12/1879 Afrekening van het sterfhuis Pauline Andries 
provenierster van Poortakker overleden op 13 
jan 1878 afgedaan  op 17/12/1879.

9 17/12/1879 Afrekening van het sterfhuis Colette Fracheij 
provenierster van Poortakker overleden op 6 
jan 1877 afgedaan  op 17/12/1879.

10 1753 transactie raekende de twee mudden ruwe 
evene  gaende uyt twee bunderen meersch 
gelegen in de assels in blaermeersch (op de 
prochie van dronghene) . Tussen elisabet bal-
duia baronesse van sinse?ling douarière van 
mher enghelbert de kerckhove in zijn leven 
heere der heerlyckhede van halewijn ackers 
.. en .. joe anthone de draeck heren van ten 
camere .. kanunnik van de kathedrale kerke 
van st baefs en mher charles, joseph graeve 
van lichtervelde heere van laethem .. beiden 
in hun kwaliteit van vooghden van beggynho-
ve van Ste Aubert ghesegt Poortakker. (1753)

11 22/01/1853 Brief (tussen BG en College) met (ontbre-
kende) retourzending van ondertekend on-
derhands huurcontract ivm een huis in het 
beluik van Poortakker gehuurd door De Smet 
françois behanger (tapissier) (22jan 1853)
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12 1852 Briefwisseling (tussen BG en College) ivm 
Onderhands huurcontract voor woning in 
beluik van Poortakker verhuurd aan Pierre 
Joseph Dumont, commis-voyageur. (1852) en 
idem onderhands huurcontract voor woning in 
beluik van Poortakker verhuurd aan Hyacin-
the Mathot, bijzondere. (haar borg is Joseph 
Zenner, onderwijzer Spiegelstraat).

13 1857 Briefwisseling (tussen BG en College) ivm on-
derhands huurcontract voor woning in beluik 
van Poortakker verhuurd aan drie juffrouwen 
Marie, Caroline en Adelaide Meert. 

14 staet der salarissen vacatien en uytschotten 
gedaen en verdiend door meester Francies 
Van den Bossche avoué te Gent in de zaak 
tussen BG en Joanna Francisca De Lignij, 
weduwe van Joseph Uger .. tot betaling van 
huur en ruiming van een huizeken in het 
Poortakker te Gent.

II Saletschool (Brabantdam)
15 27/11/1797 Salet school documenten (#5): 

27/11/1797 gericht aan Borgers administra-
teurs: beschrijving van de kwalificatie van de 
arme dochters van de vergaederinge van de 
Salet schole, vermelding van hun uitgaven 
voor levensmiddelen en onderhoud, Brief 
opgesteld om te weten hoe zich te gedragen 
voor de rechtbank (tekenen Ridderbosch, 
Crepin, Stevens)

30/11/1797 30/11/1797 gericht aan Borgers administra-
teurs: staet ofte korten uytleg van llen het 
inkomen soo casueel als ander van het ge-
mijnte De Salet schole. Dienende tot onder-
hout van het gemeynte en tafel der pensio-
narissen; kinders aldaer woonende. (tekenen 
Ridderbosch, Crepin, Stevens)

13/08/1798 13/08/1798 (26 thermidor an VI) : Joanne 
Therese Ridderbosch aan BG : ze is econo-
me benoemd en vraagt leefgeld.

BG 26: Poortakker en Saletschool
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10/05/1788 10/05/1788: Voorwaerde van het klijn huys 
toebehoorende aen de Salet schole, verhuert 
den 15 meij 1788 voor Pastor Schole ten 
prijse van £20 ‘s jaers. De overste van het 
gemijnte de Salet schole Overschelde bekent 
.. in huur gegeven te hebben een huijs  .. 
gelegen ten voorhoofde bij de Waeter Meulen 
Brugge op den Braband dam aen d’een en 
d’ander sijde gehuijst het selve gemijnte de 
Salet Schole aen den eerweirden heer Huy-
brecht pastor der Cathedraelekerke van Ste 
Baefs om in de onderkamers van het selve 
huijs te houden een gratuite schole voor ae-
rme mijskens der selve parochie reserveren-
de de verhuerderige aen sigh voor als nogh 
de twee boven kaemers voor eenen termijn 
van twee, vier ofte ses jaeren …(Th Van Loo 
overste Saletschool, MM De Meulenaere 
dierecteur van het voornoemt gemijnte, P.F. 
Huybrecht past. van St Baefs tekenen)

1797 1797: la mère de la société des filles dites les 
fileuses (spineressen) aan BG : in antwoord 
op brief van 7/10/1797. Verklaring dat ze 
geen godshuis, klooster, begijnhof of sticht 
zijn maar een pure vereniging van dochters 
die werken voor het onderhoud van de deel-
neemsters met .. vrijheid van verlaten van 
de groep .. vrijheid de eigen bezittingen te 
verkopen .. verwijzing naar een decreet uit ca 
1688 … en een nieuw decreet uit 1787 dat 
hetzelfde bevestigt . Alle documenten zijn in 
de brand gebleven dd 15/11/1789. In 1787 
zijn evenel aan (gouvernement de) Brussel 
kopieën gestuurd. (tekent Marie Poelman 
moeder in het spinhuijs)
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BG 27: Sint-Laurentiushospitaal (Wenemaershospitaal) en Hof van Sint-
Antonius

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 S.d. Stamboom van Willem Wenemaer, stichter 

van het Wenemaershospitaal.
1 stuk

2 S.d. Uittreksel uit de stamboom van de familie Ma-
risal en van de familie Libbrecht. Het uittrek-
sel van de stamboom van de familie Marisal 
ontbreekt.

1 omslag

3 1354-1780
1380-1834

Lijst der voogden van het Wenemaershos-
pitaal langs de zijde van Willem Wenemaer 
(1354-1780), van de voogden langs de zijde 
van Maregareta S’Brune, echtgenote van 
Willem Wenemaer (1380-1834) en van de 
meesteressen van het Wenemaers of Sint-
Laurentiushospitaal.

1 stuk

4 20 juni 1665 Rentebrief. Met beschadigd zegel in was. 
Zie transcriptie in nadere toegang op BG 27.

1 stuk

5 1672 Met papierzegel van Franciscus de Baillen-
court, gewezen bisschop van Brugge. 
Zie transcriptie in nadere toegang op BG 27.

1 stuk

6 1707 Kopie van document betreffende de stichting 
van het Wenemaershospitaal.

1 stuk

7 1751 Rescriptie aan de Schepenen van de Keure 
wegens Fondatie en directie van het Wene-
maers of Sint-Laurentiushospitaal.
Memorie nopende het Wenemaershopsitaal 
gheseyd Ten Paradijse anders ghenoempt 
Sainte Laureijns hospitaal op Sainte Pharail-
de plaetse binnen Ghendt.

2 stukken

8 7 juni 1772 Akte betreffende een lijfrente die jaarlijks 
moet betaald worden door het Wene-
maershospitaal aan de vrouwenbroeder Pater 
Archangelus a Sancto Petro alias Simoens.

1 stuk

9 1777-1792 Stukken betreffende de inrichting en het be-
stuur van het Huis van Barmhartigheid en het 
Hof van Sint-Antonius.

1 omslag

10 1793 Akte betreffende de gift van mevrouw Gous-
sens Douarière Fraeys voor het aankopen 
van een huis dat moet gebruikt worden als 
armenschool en de gift aan het Hof van Sint-
Antonius.

1 stuk
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11 1799 Akte betreffende een jaarlijkse rente te beta-
len door Jacques Emmanuel De Hondt aan 
het Wenemaershospitaal.

1 stuk

12 1802-1806 Driemaandelijkse staten van de verandering 
in de bezetting van het Sint-Laurentius Gods-
huis (godshuis nr. 19).

1 stuk

13 1804-1805 Dossier inzake de aanvragen om aanvaar-
ding in het Sint-Laurentius Godshuis door Co-
lette Bogaert en Marie-Françoise Moentuns.

1 omslag

14 1804-1829 Dossier inzake Alphonse Baut. 1 omslag
15 1806-1832 Dossier inzake de geschillen met mevrouw 

De Waziers de Wavrin, mevrouw Van Pot-
telberghe de Lichtervelde en J.B. D’Hane 
betreffende een plaats in het Sint-Laurentius 
Godshuis.

1 omslag

16 1821-1853 Dossiers inzake de reclamaties van Marie 
Wouters de Ter Weerden; Bernard de Meire; 
Goethals-Desteen en Pieter en Hippoliet 
Lammens.

17/1 1860 Staat van de uitgaven voor het Sint-Laurenti-
us Godshuis.

1 stuk

17/2 September 
1862

Staat van de bevolking van het Godshuis. 1 stuk

17/3 S.d. Naamlijst van de inwoners van de Kleine 
Godshuizen. Bedoeld worden: Poortacker, 
Sint-Jan xxx, Sint-Jan in d’Olie, Sint-Laurenti-
us Godshuis, Sint-Laurentius Infirmerie, Sint-
Catherine, Sint-Jacobs, Schreiboom.

1 stuk

17/4 1866 Ontvangstbewijs van de overdracht van kerk-
benodigdheden van het Wenemaers of Sint-
Laurentius Hospitaal aan de econome van 
het Godshuis voor Oude Vrouwen.

1 stuk

18 1866 Inventaris van de meubelen, zilverwerk, ver-
guld zilverwerk, schilderijen en andere roe-
rende goederen.

1 stuk

19 1882-1883 Dossier inzake de aankoop van een stuk 
grond voor de uitbreiding van het Godshuis. 
Bevat plannen.

1 omslag

20 1887-1890, 
1922-1925

Driemaandelijkse staten van de bevolking van 
het Godshuis.

2 stukken

BG 27: Sint-Laurentiushospitaal (Wenemaershospitaal) en Hof van Sint-
Antonius

Overzicht



21 S.d. Twee foto’s van het altaar van het Sint-
Laurentius Godshuis (Pharaildeplaetse, nu 
Veerleplein).

2 stukken

22-28. Briefwisseling betreffende de werking van het hospitaal. 1834-1925. 
22 1834-1880 1 omslag
23 1881-1890 1 omslag
24 1891-1900 1 omslag
25 1901-1910 1 omslag
26 1911-1914 1 omslag
27 1915-1919 1 omslag
28 1920-1925 1 omslag
29 1873-1874 Dossier betreffende de verkoop van enkele 

kunstvoorwerpen aan het Stadsbestuur van 
Gent.

1 omslag

30-32. Stukken betreffende het proces van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen 
tegen Th. Rooman en A. Schoorman betreffende de rechten die de laatstgenoemden 
zouden hebben als afstammelingen van Willem Wenemaers. 1866-1870. 1 pak en 2 
omslagen.
30 1866-1870 Procesdossier. 1 pak
31 1867-1870 Krantenartikels betreffende het proces. 1 omslag
32 Stamboom waarop Th. Rooman en A. 

Schoorman zich beriepen.
1 omslag

33 1901 Affiche met het reglement van inwendige orde 
van het Oude Vrouwengesticht.
Opmerking: dit nummer zit niet in de doos.

1 stuk
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BG 28: Godshuizen Sint-Jacobs, Sint-Jan & Pauwel en Sint-Jan-in-d’olie

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
I Algemeen
1 4/07/1831 Stadsbestuur stuurt : 1) brief 4/07 goedkeu-

ring voorwaarden voor de openbare verhuur 
van standplaatsen op de Bijlokefoor georgani-
seerd op het Recollettenplein (=Koophandels-
plein) ; brief 27/07 goedkeuring pv van boven-
staande verhuur.

2 1870 Bedragen betaald voor pensionaat aan reli-
gieuzen van school der Rode Lijvekens en 
Blauwe meisjes overzicht 1850 tot 1870.
Vergoeding aan de religieuze gemeenschap 
van Rode Lijvekens 3400 fr .

II Sint Jacobs Godshuis
3 30/03/1711 Jacques Schauteet, filius Jans, jongman 74 

jaar, woonende tusschen Muide annex de 
selve stadt Gendt, geeft onwederroepelijk 
aan Sint Jacobs godshuis op H. Kerst een 
rente (31/07/1708) van ses pond 's jaers ten 
laste van een hofstede, land, meersen en bos 
gelegen op 't graafschap van Everghem met 
uitdeling van gebuideld tarwebrood van vier 
stuivers aan elk manneken en vrouwken van 
het godshuis na jaarlijkse herdenkingsmis. 
(zie ook 5, 6)

4 5/12/1696 Nous vous envoyons ci enclose la requete de 
Josine de Houcke afin de la voir et visiter et 
sur ce qui sij requiert nous reservir, ou ceux 
de (notre)? conseil privé de  n(ot)re advis, en 
nous informant si les revenus de l'hospital de 
Sint-Jacques en cette ville de gand permettai-
ent dij pourvoir la suppliante d'une place. 

5 12/09/1708 Kopie van de gifte van zes ponden groten 
door sieur Jacques Schauteet ten profijte van 
Sint Jacobs godshuis  (zie ook 3, 6)

6 12/09/1714 Jacques Schauteet, kapitein van de borg-
herlijcke wacht, tusschen de beide muide-
poorten, overleden op 18 april 1714, sterk-
making ten aanzien van F. Vandekerckhove 
ontvanger Sint-Jacobs. Ondertekent van 
Risseghem(zie ook 3, 5)
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7 5/01/1715 Akte van hoogballiu ivm het ontvangen van 
de rente door de ontvanger van het Godshuis. 
Ondertekent Van kerckhove

8 1789 Vraag aan Hoogbailliu en voorschepenen om 
Joannes de Timmerman ontvanger van Sint 
Jacobs ad omnes fines te autoriseren in de 
zaak tegen de erven van Elisabeth de Letter; 
weduwe van Pieter Van Maes, pachteres van 
elf roeden lands competerende het Sint-Ja-
cobsgodshuis. Op later tijdstip, aanklacht nu 
tegen weduwe Van Overwaele. In 1790 krijgt 
eiser (suppliant) autorisatie. 

9 28/10/1853 Brief aan BG ivm de vraag van Petronelle De 
Man, meesterige van Sint-Jacobsgodshuis, 82 
jaar, die wegens leeftijd en handicaps, opge-
nomen wenst te worden in Sint-Antonius. Na 
bezoek aan alle bewoonsters zijn 14 stemmen 
aan Bemindt Catharina en 10 aan Vanhaute 
Carolina gegeven als opvolgster. Persoonlijk 
verkies ik Bemindt C. als de meest geschikte 
en de minst gebrekkige. Vermeld wordt dat 
schrijver een kast met twee deuren gevonden 
heeft bestemd voor cultusvoorwerpen die in 
de inventaris mogen behouden blijven. (zie 
ook zittingverslag van 4/11/1853)
Brief van 29 okt 1853 van BG aan G. Recq, 
waarin Petronelle De Man eervol ontslag als 
‘pensionnaire en chef ‘(meesterige) krijgt en 
naar Sint-Antonius mag. (zie 22)

10 [1800] Prijsofferte voor verhoging met een verdieping 
van het gebouw van het Sint-Jacobsgodshuis.

11 2/12/1811 Drie attestaties van relikwieën door de bis-
schop : 1) Heilig kruis waaraan Onze Heer 
gehangen heeft (door de Broglie); 2) uit ge-
beente van Sint-Anna, matris Beatae Mariae 
Virginae (sede vacante 18/5/1822); 3) Adria-
nus, martelaar (sede vacante 30/9/1826); die 
mogen tentoongesteld publice fidelium vene-
rationi in 1) Sint-Jacobs, 2) OLV ter Zwalm 3) 
OLV ter Zwalm
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12 1786 Zestien stukken (bundels) uit 1786, 1787, 
1788, 1790 m.b.t. het proces tegen Lauwe-
rijns de Letter uit Winkel, erfgenaam van 
Elisabeth de Letter, laatst weduwe van Pieter 
Van Waes en voordien van Laureyns Ver-
naeve, en nog te voren van Pieter de Rycke, 
verweerders, door de ontvanger van het Sint 
Jacobs Godshuis (Nieuwland) (Johannes/
Jan de Temmerman), eiser, over twee meer-
dere partijen op de parochie van Evergem in 
de wijk “overt’waeter”. Er is een vonnis van 
1 maart 1788. De huidige eigenaar weduwe 
van Overwaele is daarbij onverlet gelaten 
door de eiser. Er zal dus de novo moeten 
worden beleed tegen deze weduwe. Onder-
tussen worden beide stukken grond genoemd 
het ‘ruylken’ en het ‘..mmenstuk’. Bevat, als 
bewijsstukken, afschriften uit de rekeningen 
van het godshuis mbt deze partijen grond te 
Evergem vanaf 1598. Het laatste document 
dd 16/1/1790 gaat over de zaak aangelegd 
door Sint-Jacobs godshuis, dienende tegen 
Livinus Wittynck, landtsman tot Evergem, ivm 
elf roeden land. Uitspraak : de zaak is ontvan-
kelijk noch gefondeerd.

13 18/10/1805 Burgerlijke Godshuizen schrijft aan de Prefect 
op 26 vendémiaire an 14 over het verlies van 
de verhuur van de doorvaartrechten aan de 
Ketelpoort. Dit aloude recht had BG verhuurd 
aan weduwe Maes. Een decreet heeft het 
heffen van rechten op doorvaart afgeschaft. In 
de brief van 6 frimaire an 14 schrijft Faipoult 
dat een vergoeding voor het verlies van deze 
inkomsten aan hem kunnen worden gericht.
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14 14/02/1819 Antoine Matthys, molenaar te Hofstade bij 
Aalst (noordwijk), vraagt dat op de Kammer-
kouter (kammeerschkauter) op het goed, ge-
pacht door Jacques en Jean Baptiste Soetens 
en Buyl, de 13 beuken en één eik zouden 
worden gekapt omdat ze bij wijlen de molen 
uit de wind zetten. In ruil wil hij per jaar en per 
boom 0,50 c betalen zolang op die plek geen 
bomen geplant worden. BG’s goed ligt oost 
Jacques Tack, Antoine Matthijs en anderen, 
zuid erven Jeanne Bruylandt en west de weg 
(pavé) van Aalst naar Dendermonde, noord 
een uitweg (chemin d’issue). Op 30 april 1819 
tekenen partijen een akte tot eeuwigdurende 
vergoeding van 10 franc of 4 gulden 73 cent 
Hollands in metaal geld goud of zilver. (In pot-
lood genummerd “22”)

15 Sd Visite in het gesticht van Sint-Jacobs gods-
huis door J.J. de Hoon, bouwmeester van BG, 
om kamers te vinden die geschikt zijn voor 
het vergroten van het aantal ‘hospitalieren’. 
Tabel met de veertien huisnummers (oa nr 5 
is stoelkenszetterig en nr 10 is magazijn) met 
vermelding van locatie en soort [: a) ledige 
kamer, b) kamer met verandering en c) onwet-
tig gebruikt]. (In potlood getekend nr “1”)

16 27/01/1835 BG stuurt aan de meesterigge van het Sint-
Jacobsgodshuis een ordonnantie van het 
stadsbestuur ivm het openen en sluiten der 
stadpoorten en die van het godshuis. (In pot-
lood getekend  nr “2”)

17 6/05/1840 BG vraagt aan de econoom van het Sint-
Jacobsgodshuis enkele namen van kandida-
ten die de overleden portier en koster van de 
kapel, Pieter Fovel, zouden kunnen opvolgen. 
Op 18 mei antwoordt de Timmerman, eco-
noom, dat hij Joannes Moesberge, nu bailliu 
der augustyne kerke, aanbeveelt. De vermae-
rde capelle hetwelke veel ornamenten bevat, 
vereist een eerlijken en deugdzamen koster. 
De kandidaat is wel nog jong, maer hij sal be-
ter de kinderen der zondag schole en andere 
die de wijvekens v.;leplae.en konnen intimide-
ren. (In potlood getekend nr “3”)
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18 30/06/1851 G. Recq stuurt aan BG de maandelijkse sta-
ten van Sint-Jacobs en Sint-Jan evenals de 
factuur van De Meyer, die het zilverwerk en 
voorts nog enkele ornamenten van de kapel 
gerestaureerd heeft. Hij bedankt voor deze 
toelating dd 1 mei. Daarnaast vraagt hij de 
toelating dat de schrijnwerkers de kasten voor 
de ornamenten zouden herstellen. In p.m. 
vraagt hij hoe het zit met het witten (badigeon-
ner) van de buitenmuren van de kapel en het 
klooster. Op 8 juli vraagt BG op hoeveel hij 
de herstelling van de kasten raamt. Op 10 juli 
antwoordt Gustave Recq : ca 30 frs. Op 14 juli 
volgt toestemming. Op 30/10/1851 stuurt hij 
de factuur voor uitgaven van de kapel zijnde 
16.10 $ en de staat van de voorbije maand. 
(In potlood getekend  nr “4”)

19 8/05/1852 BG vraagt aan het stadsbestuur de goed-
keuring van een onderhands verhuurcontract 
voor een tuin binnen Sint-Jacobsgodshuis aan 
Laurent de Kenninck / Penninck?. Goedkeu-
ring volgt op 8/05/1852 (In potlood getekend  
nr "5")

20 12/06/1857 Recq, econoom van het Sint-Jacobsgods-
huis, vraagt 90 frs aan BG voor het verven 
en schoonmaken van de kapel. In ruil wil-
len enkele milde dames het altaarlinnen enz 
vervangen en de ornamenten, kazuifels enz 
herstellen. Op 16 juni geeft BG haar akkoord. 
(In potlood getekend  nr “6”)

21 10/09/1859 A. Van Crombrugghe, ge… eerden van het 
Bureel,  maakt een inventaris van de goede-
ren achtergelaten door Catherine Bemindt, in 
leven overste van Sint-Jacobs en overleden 
op 8/8/1859. (In potlood getekend  nr "7") (zie 
ook map 9)

22 8/08/1859 Kiezing van een econome door de provenier-
sters van Sint-Jacobs; 26 hebben gestemd 
(met naam van stemster en haar voorkeur-
kandidaat). Op 12/08 noteert BG dat Colette 
Bardia, provenierster sedert 12 sept 1856, 
Cath. Bemindt opvolgt. (zie ook map 9 dd 
1853)
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23 15/03/1861 C. Bardia, meesterigge van Sint-Jacobs en 
Sint-Jan en Pauwel, stuurt een voorstel van 
reglement aan BG. Vier artikelen met bestraf-
fing door geldboetes: 1° vloeken, zweren, 
verwijten; 2° meesterigge tegenspreken; 3° 
geen aanvraag bij uitblijven of uitslapen; 4° bij 
aankomst, vertrek, overlijden een godspen-
ning van 2 fr. (In potlood getekend nr "9")

24 29/08/1862 Vrouw Ermens, groenstraat 28, beklaagt er 
zich over dat de 'meesterse' van Sint-Jacobs 
de beelden van de H. Theresia en Antonius uit 
het Sint-Jacobsgodshuis naar het Klein Be-
gijnhof heeft overgebracht. Deze beelden wa-
ren geschonken door Carline Kems (Vrems?), 
die thans in Parijs woont, op voorwaarde dat 
bij afschaffing van Sint-Jacobs ze naar Sint-
Lauwreyns zouden gaan. (Aanbeveling: zon-
der gevolg laten want de overste is 80-ger)

25 24/01/1871 Verslag van de liquidatie van de erfenis van 
Marie Jeanne Barbiers, provenierster in Sint-
Jacobs overleden op 12/01/1871 (uitgebreide 
opsomming goederen).

26 24/08/1808 Brief aan Pius VII ivm "anno 1746 in Orato-
rio Beatae Mariae Virginis ad hirundines … 
erecta fuerit confraternitas … eidem conces-
sae fuerint indulgentiae plenae … in dicta 
confraternitate … . Cum autem … post demo-
litionem suprad. Oratorii eadem confraternitas 
translata sit in Jacellum Gerontocomii Sancti 
Jacobi … supplicatur .. prefatam confraterni-
tatem et indulgentias confirmare vel de novo 
in perpetuum concedere … " 2e doc. Dd 
28/06/1824 

27 22/09/1674 KOPIE ivm de relikwieën van H. Constantina 
(genummerd in potlood 21)

28 12/05/1853 Recq meldt aan BG dat een onbekende milde 
schenkster een rode damasten kazuifel met 
toebehoren heeft geschonken aan de kapel 
van het godshuis van Sint-Jacobs. De in-
ventaris dd jan 1851 zou moeten aangepast 
worden (dubbel in bezit van BG). Antwoord op 
14/05 ivm goedkeuring (genummerd in pot-
lood 20)
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29 27/02/1851 Inventaris van de goederen toebehorende aan 
de  kapel van het godshuis van Sint-Jacobs. 
[Geen vermelding van schilderijen]. In ant-
woord van BG dd 01/3/1851 wordt verwezen 
naar een inventaris dd 15/5/1844. De vijf origi-
nele bisschoppelijke brieven worden terugge-
vraagd (genummerd in potlood 19)

30 Sd Jaerlijcke fondatien in Sinte Jacobs godts-
huys; vermelding dag en naam: Bavo van 
Stichelen, Vander Stichelen, Beatrix vanden 
Brande, Albertine Soen en Anne Plassche, 
Marie Vermachel en Catharina Kervin, Joan-
nes van Stichelen, Ludovicus Van Wijckhuys, 
Marie Van Campen, Christoffel Petrins, Eli-
sabeth van Benne, Joannes van Laerebeke 
(genummerd in potlood 18) 

31 1813 Brief van M. Standaert dd Merendree 
2/10/1815 aan Joffr du Pont (meesterigge 
Sint-Jacobs) over het betalen van de croi-
sen door Raes van der Cruyssen. Bernard 
Willems, kuiper, moeten nog een onbezette 
rente van 75 £ aan voornoemde. Voorts 5 
ontvangstbewijzen ten laste cq ten gunste van 
du Pond, Maria Odogon, Pieter van der Cruy-
ssen, Van der Seypen winkelier Slijpstraete, 
J. de Weweiren, Adriaens  (genummerd in 
potlood 15)

32 [1800] Offerte voor de bouw van een oudevrou-
weninstelling in het Sint-Jacobsgodshuis (11 
beschreven blz) (genummerd in potlood 14)

33 17/12/1879 Commissiebesluit in verband met de liquidatie 
van de erfenis van Marie Lacquet, provenier-
ster van Sint-Jacobsgodshuis, overleden op 
30/09/1877 (genummerd in potlood 13)

34 10/06/1873 Commissiebesluit ivm de liquidatie van de 
erfenis van Marie Van Loo, provenierster van 
Sint-Jacobsgodshuis, overleden op 6/12/1873 
(genummerd in potlood 12)

III Sint Jan en Pauwel
35 17/12/1879 Commissiebesluit ivm de liquidatie van de 

erfenis van Pauline Virginie De Burggraeve, 
provenierster van Sint-Jan & Pauwel, overle-
den op 9/2/1878
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36 19/07/1850 Rooman De Block (Voorzitter van Sint Michielsgilde 
en van La Concorde waarvan hij eerste voorzitter was, maar 
weer snel weg wegens dubbel voorzitterschap. (zie boek “La 
Concorde”) schrijft aan BG dat omdat Van der 
Sande, niet geboren in Gent, niet opgenomen 
kan worden hij Livine Caroline ABel, weduwe 
van Josse Charles De Lepée, 64 j voorstelt. 

37 12/07/1850 Rooman De Block (RdB) schrijft aan BG dat 
de meesterigge van Sint-J & P gemeld heeft 
aan Van Crombrugge dat er een vacante 
plaats is die RdB wil laten invullen door we-
duwe Van de Zande, 78 j. Antwoord 15/juli: 
ze is niet van Gent dus kan ze niet worden 
opgenomen. 

38 4/02/1841 Rooman De Block schrijft aan BG dat hij niet 
begrijpt op grond waarvan het reglement 
niet-Gentenaars uitsluit voor opname. Volgt 
beschrijving over het leven van Jeanne Marie 
Van der Vorst, dienstmeid bij zijn moeder. 
Brief 18/01 van BG: gelieve andere kandidate 
uit Gent voor te stellen. 
Brief 15/02 van BG: in de rand staat dat 
ze toch in Oudevrouwen is opgenomen op 
5/09/1841

39 14/11/1840 BG vraagt aan Rooman de Block nu Petronille 
Nijs overleden is, hij een vervangster mag 
aanduiden.

40 7/02/1939 Rooman De Block schrijft aan BG dat hij 
Marie Caroline Dossche, fa Livinus et Jeanne 
Maria De Knuyt voorstelt voor opname in Sint-
Jan & P. Geboorteuittreksel; 
Document van overplaatsing naar Oudevrou-
wen 

41 6/12/1856 Hipp Rooman schrijft aan BG dat hij Sophie 
Therese Heuys voordraagt. 

42 25/7/1867 H. Rooman schrijft dat hij na de dood van Isa-
belle Callens, Therese …. voordraagt.
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43 16/12/1843 Inventaris van Sint-Jan en Pauwel, gezeyd de 
Leugemeete, van 1843; 
inventaris idem met stukken welke wegge-
bracht zijn in het magazijn van het bestuur 
van de Godshuizen dd 15/3/1844; 
brief 12/6/1844 van BG aan de Temmerman 
Sint-Jacobs waarin gemeld dat de beelden 
van H. Jozef, Sint-Jan en Pauwel  zullen 
geplaatst worden in de kerk van Sint-Jacobs-
godshuis. ; 
brief 16/02/1844 waarin de kerkfabriek van 
Ekkergem de voorwerpen opeist uit de Leuge-
meete die te koop zal worden gesteld evenals 
haar inhoud. BG antwoordt dat de genoemde 
decreten en besluiten fout geïnterpreteerd zijn 
en de zaken verkocht worden door BG.;
Beschrijving van de klokopschriften die in 
maart 1844 van Sint-Jan en Pauwel naar de 
kapel van Sint-Jan in d’Olie is overgebracht. 
Gaat om klok van 1607 “dese clocke behoort 
toe dese drye ghebuerten ….”

IV Sint Jan in d’Olie
44 1748 Proces stuk transactie tusschen d'abdije van 

Ste Pieters hrs op betaelinge van … rechten 
gaende uyt de landen in Destelbergen com-
peterende aen het hospitael van Ste Jans ten 
Dullen en de voogden en meesterigge van het 
zelve hospitaal.

45 1821 Bundel 1821-1863 over rente verschuldigd 
door de stad Oudenaarde aan het godshuis 
Sint Jan in d'Olie. Opgedeeld in mappen 44/a, 
/b, /c

46 12/4/1821 Voorwaarden zonder termijn, verleend aen 
den apotheker Francies Opdendriesch, van 
een deelken erven van Sint-Jans ten dullen 
achter zijn huys op de Vlaschmarkt tegen fl 
7.71 cents s jaers ingegaan op 12/4/1821; 
Plannetje van den klijnen cour van het gods-
huis ; Verslag openbare verkoop 2/3/1876 aan 
Hanus, négociant ad 21.000 fr

47 6/12/1684 Eeuwige fondatie van een dagelijkse mis in 
het godshuis van Sint-Jan ten Dullen, gesticht 
door Juffrouw Angelina De Gheusere 1684
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BG 29: Sint-Katelijne of Alynshospitaal en Schreyboom of Hebbrechts-
godshuis

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
I Sint-Katelijne of Alynhospitaal
1 31/01/1834 Adriana Therese de Seclyn, douairière van 

Charles Louis Borluut, heer van Schoonberge 
heeft een eeuwige fondatie ingesteld ten 
gunste van het Alijnshospitaal, (Catharina-
godshuis) bij akte voor notaris Francies van 
Tieghem op 5/9/1743 bestaande uit 1) een 
gezongen jaargetijde met uitdeling van een 
zak tarwebrood in de kerk van Kaprijke tot 
lafenis van de ziele van voornoemde 2) ge-
zongen jaargetijde tot lafenis van de ziele van 
Antonius Leonardus de Seclijn, broer, 3) idem 
voor Georgius de Seclijn en van Joanna de 
Schietere (op achterkant 1ste stuk van akte 
dd 5/11/1722 tekent Bauwens, en op volgen-
de blad rekeningen beginnende bij 7e somme 
tot 12e somme). De rest van de bundel gaat 
over de beëindiging van de betaling van de 
honoraria voor de missen aan Weldadigheid 
te Kaprijke. Uitbetaling op 31/10/1866

2 10/12/1797 Wallez A. schrijft aan Mertens dat hij reeds 
drie weken “onpasselijck” is en daardoor niet 
kan “passeren my rekeninge ontvangh Ste 
Catharina gotshuys”

3 19/10/1811 Warniers Jeanne Françoise, fa Jaques en 
Therese Haretz, geboren te Brugge en er 
gedoopt op 27/12/1758, wordt overgebracht 
van Sint-Jacobsgodshuis naar Sint-Catherine. 
Brief gericht aan de econome van godshuis nr 
20. 

4 17/06/1833 BG schrijft aan Juffrouw Marichal (Murisal), 
econome Sint-Catherina, dat om verdere moei-
lijkheden te voorkomen, enkel nog de bewoners, 
huurders van de huizen tegen de kapel, tweemaal 
per dag water mogen pompen.
Briefje zonder datum gericht aan BG waarin staat 
dat nrs 43 (Marchand), 45 (Smet) en 47 (weduwe 
Kools) “slechts tweemaal per dag water mogen 
pompen (‘s morgens en naermiddags) en deze 
de meesterigge beledigen als de pomp droog valt 
door vorst of grote droogte. Als die inpertinentie 
blijft duren zou deze gedoogzaamheid van pom-
pen moeten verboden worden”.
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5 12/02/1836 BG staat een “provene” toe in Sint-Catherine 
aan Maria Hendrica Joseph Choqué, fa Ja-
cobus Josephus  en Maria Agnes Hensuer, 
geboren te Wez op 18/5/1757, 79 jaar oud. 

6 9/04/1839 De Kerchove C. schrijft aan BG dat hij jaarlijks 
100 frs zal betalen voor de opname wegens 
“caducité et maladie” van de vrouw, Cathérine 
de Vré, eenvoudige provenierster, die van 
Sint-Laurentius naar de infirmerie van Sint-
Catherine zal worden overgebracht.

7 2/12/1842 BG schrijft aan Sophia Marisal, econome van 
Sint-Catharina, dat ze een provene hebben 
toegestaan aan Maria Josepha De Bliquy, fa 
Clemens Gabriel en Maria Pelagia De Werp, 
geboren te Gent op 21/7/1776 en weduwe 
van Antonius Therij (Therije). Ze overlijdt op 
24/7/1853 (in rand staat “Econome vanaf 
24/11/1848”)

8 5/08/1853 Van Hoecke Marie beveelt zich aan als econo-
me in opvolging van de overledene De Bliquy. 
Bijgevoegd namenlijst van bewoonsters (#15) 
die dit verzoek bijtreden. 

9 28/07/1853 Achttien bewoonsters vragen als nieuwe eco-
nome Catherina Vergult, 57 jaar, weduwe Jan 
Dalmotte, aan te stellen.

10 25/07/1853 De Jonge Anne Maria Josepha, fa Willem en 
Marie Anne Collet Ryssenaere, geboren te 
Gent op 2/03/1786, vraagt aan BG de plaats 
van econome in Sint-Catharina. Ze was por-
tierster in Poortakker (“Pottakker”)
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11 22/09/1881 BG schrijft aan Julien de Moerloose, ge-
neesheer, Noordkaai nr 11, dat hij naast zijn 
functie als arts van de proveniersters van 
Sint-Elisabethgracht (sedert 22/09/1880) ook 
vanaf 1/10/1881 arts is benoemd van de pro-
veniersters van het godshuis Sint-Catharina, 
gevestigd in een lokaal van het voormalige 
Groot Begijnhof. De rest van de bundel bevat 
brieven oa van Dr Mys, die een fout certificaat 
van “idiotisme” afgeleverd heeft met betrekkin 
tot “het kind Brossé”. Uitleg van dr Mys aan 
adv. Dubois, lid BG, waarin deze zich verde-
digt tegen zijn ontslag. Brief dd 23/11/1886 of 
1887. In verband met aanstelling van Ernst 
Burvenich als geneesheer, chirurgie en ver-
loskunde, voor de kleine godshuizen in ver-
vanging van H. De Moerloose en aanstelling 
van dr Chs Willems. BG besluit tevens om de 
zaal bij de ingang van het zwakzinnigenhospi-
taal waar de collectie medische instrumenten 
van de universiteit zich bevond, te gebruiken 
als wachtzaal voor het gratis consult en de 
linnenkamer over te plaatsen naar “la salle de 
visite particulière”.

12 2/02/1900 BG legt het Reglement Vrouwen Godshuis 
vast geldende voor de godshuizen, Heilige 
Geest Sint-Jacobs, Sint-Jan en Pauwel en 
Sint-Catharina, samen ondergebracht in het 
groot Begijnhof, in Proveniersterstraat en Van 
Akenstraat. 

13 2/10/1901 De Gemeenteraad heeft in haar zitting van 15 
april de afschaffing gestemd van het Sint-Katelij-
negodshuis, op voorwaarde dat de ouderlingen 
ondergebracht worden in het gesticht voor Oude 
Vrouwen of op “hun eigen” gaan wonen met toe-
kenning van 50c onderhoudsgeld per dag. Brief 
van 3/10/1901 waarin uitgelegd wordt dat Marie 
Kerrijn, °Gent 17/12/1825, bij de 5 van 26 per-
sonen behoorde die geen onderstand ten huize 
konden krijgen. Ze heeft geweigerd zich te laten 
opnemen in het godshuis waar zij sedert 1888 ge-
huisvest was en heeft dus vrijwillig afstand gedaan 
van haar recht op 50c onderhoudsgeld. 
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14 1901 Opheffing van het Catharinagodshuis. 18 
documenten. Brief met oa /-opsomming aantal 
personen in de verschillende godshuizen 
anno 1900. /-opdoeken van de huizen nr 3 en 
5 Proveniersstraat (=Hospice du Saint Esprit 
H. Geest) waardoor 12 plaatsen opgedoekt 
(1903) en ze een subsidie van 50 c krijgen/- 
besluit van gemeenteraad 11/6/1895.

15 Sd Avondgebed “het welk in de kapelle van Sint-
Catharina gods-huys van des zelfs ingezetene 
gelezen wordt”. 

16 1805 Naamlijst van opgenomen personen in Sint-
Catherine, Daete van den arretee der admis-
sie, voornaem en toenaem, namen van vader/
moeder, geboortedatum, plaetse hunner ge-
boorte, observations (jonghe dochter /weduwe 
van …) 

17 1/vendém /
jaar XI
1802-1803

Mouvements trimestraux et nomenclature 
de l’hospice nr 20 de Sint-Catharine : Hallins 
hôpital commencé le 1r vendémiaire an 11 tot 
1806.

18 06/12/1675 Fondatie van Vrouw Joanna Rugeleij, dou-
airière van J. Longin, burggraaf van Bergen 
Sint-Winox, ten gunste van Sint-Catharina, 
200 grooten en revenu te verdelen onder de 
wijvekens van het sticht. Drie documenten 
1675, 1677 (#2).

19 05/11/1666 Joncheer Niclaeijs Sersanders, filius Jooris 
schenkt aan Alijnshopsitaal op de Craenleije 
eene rente van twee ponden vijf schellingen 
grooten t’siaers voor een requiem misse enz. 
(markies de luna) 

20 15/12/1843 INVENTARIS van de effecten toebehoorende 
aen de capelle van Sint-Catharina in Gent, in 
bewaeringe door de meesteres van het Gods-
huys. Aanvulling 24/11/1848, 12/08/1853
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21 21/10/1747 De Wulf schrijft aan de patronen en voogden 
van het “Catharine Godshuis geseyt Hallins 
hospitael op de anjunleije”. Dat ze in de kapel 
onder de parochiekerk van den H. Aertsen-
gel Michael hebben opgericht een  onfrérie 
van berechtynghe onder den titel van het 
heilig sacrament en de aenroepinghe vanden 
heilige Andreas apostel, en een kist hebben 
gemaakt voor de flambeeuwen als ander was 
dienende tot het licht op den autaer evenals 
opgehangen hebben een gesloten offerblok, 
een schaal voor de omhaling van aalmoezen 
hebben geïnstitueerd en van Rome bekomen 
hebben een aflaat. Handtekeningen van Pot-
telsberghe d’Apelsvoorde, Ferd. De Bruns-
wijck – Luneburg, Sersanders marquis de 
luna.

22 09/03/1865 Mabilde Livine Philippine schrijft aan BG over 
de sluitingstijden. Op 18/03 antwoordt BG dat 
de sluitingstijden behouden blijven; De deur 
achteraan blijft dicht, de voordeur sluit om 21 
uur. De Proveniersters mogen in hun cham-
brettes tot 21 u. in de winter en tot 21.30 u in 
de zomer.

23 Sd Brief van Joseph Guislain Charles Dewaziers, ren-
tenier Kouter (tijdens Franse Republiek). De hui-
zen zijn de eigendom van zijn vrouw, die afstam-
melinge is van de familie Sersanders de Luna. 
Ontstaansgeschiedenis van Sint-Catherine “quai 
aux oignons”, opgericht door Simon Halijn en zijn 
vrouw Catherine Silverberg, Haar zuster had een 
zoon Simon Amman, deze een dochter Agathe 
Amman die huwde met Daniel Sersanders de 
Luna, fs van Jordan, die het patroonschap voerde 
samen met Jan en Simon Borluut, en overleed in 
1395 zonder nakomelingen waardoor de familie 
Sersanders het patroonschap over het godshuis 
voert. In de kapel zou een koperen plaat staan 
met betrekking tot deze fondatie. Zes huizen van 
Sersanders, zes andere van Ange Van hemmer-
sele, zes laatste van Corneille van Potelsberghe 
en Jean van Steelant die allen het recht hadden 
om er arme weduwen of meisjes te huisvesten.

24 1865 Brief van Sophie Mahy
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25 17/09/1806 Car. Xxx (priester) antwoordt aan Martens (bij 
de Sluijzijkensbrugge) dat zonder vergoeding 
hij niet de last van het godshuis wenst te dra-
gen. Er zal wel een andere priester aangeduid 
worden. 

26 08/11/1806 Mertens schrijft een mandaat van 32,81 fr uit 
voor Joseph Dorez-Tant, wasverkoper, die 
was levert aan het godshuis nr 20.

27 05/07/1806 Naar aanleiding van de vernietiging van de 
wapens van de stichter van godshuis nr 20 
die boven de huizen van de hospitalières zich 
bevonden, wordt een rapport opgemaakt ver-
klarende dat de huizen gesticht zijn door :
Nrs 1, 2, 8 door Pottelsberge
Nrs 3, 4, 5 door Mde de Parc (Paré?)
Nrs 6, 7, 9, 10, 11, 12 door Mad Dewazière
Nrs 13, 14, 15, 1§, 17, 18 door het sticht van 
prins Salm.: getekend Ch Mertens, admini. 
Hosp civils et directeur spécial du même hos-
pices (sic)

28 25/04/1804 Mertens schrijft een mandaat uit van 11,97 fr 
uit voor de levering van geneesmiddelen door 
Willem Goormachtigh, apotheker, 5 ventose 
an XII (zaterdag 25/02/1804)

29 30 nivose
(december-
januari)

JJ Blommaert heeft geld voorgeschoten aan 
Sint-Catharina t.w. aan de provingieriggen 
(18#)

30 04/03/1857 BG meldt dat indien de middelen van de over-
ledene provenierster in godshuis nr 20 daartoe 
volstaan de kosten van de laatste ziekte voor 
het overlijden uit het bezit van betrokkene vooraf 
mogen worden genomen, het vervoer per gewone 
lijkkist tot 9 fr mag belopen, de lijkdienst tot 10 fr 
mag kosten. Voornoemde voor zover de middelen 
van overledene toereikend zijn. 
Op 1/4/1857 wordt de instructie van 4/03 ingetrok-
ken.
Op 29/1/1862 instrueert BG dat bij overlijden een 
schriftelijke staat van goederen moet opgemaakt. 
Indien het bedrag lager is dan 20 fr mag het aan 
het sticht blijven en uitgedeeld onder de ‘prove-
nieriggen’. In afzonderlijk document. “Particuliere 
werkstellingen … over wat er met de nagelaten 
goederen mag gebeuren … (drie documenten 
1857, 1857, 1862 (2#))
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31 27/01/1860 Bureel der werken (Verburght) schrijft aan Lo-
ter, overste van nr 20, dat ze nauwkeurig nota 
moeten houden van de gebroken ruiten. 

32 24/07/1822 Isabelle … meesteres van nr 20 schrijft aan 
Triest over problemen met Sloeders aan wie 
de zolder boven de kapel is verhuurd. Zijn 
leerlingen maken boven op de zolder veel 
lawaai tijdens de mis enz.
Niet gedateerde, niet getekende bundel van 8 
blz vermoedelijk door de tekenleraar Sloeders 
in veband met de problemen die de ‘eleven’ 
(leerlingen) veroorzaken. Hij heeft twee clas-
sen. Somt een aantal “schandalige praktijken” 
van de meesteres op. 

33 1522 Probende gegeven door de familie Pottels-
berghe (origineel perkament) Alijnshospitaal

34 1570 Schenking van zes huizen door de familie Van 
Immerseele (origineel perkament)

35 1528 Provene gegeven door de familie Pottelsberg-
he (origineel perkament Alijnshospitaal)

36 1499 Vonnis wegens een weigering van een pro-
vene in het Alijnshospitaal (int jaer duust vier 
hondert neghen en neghentich) (Isenbaert, 
Margreta van Baveghem Jacop van Tychem, 
Daneel + Jan sersanders, Jan van Immersee-
le , enz. (origineel perkament) 

37 1478 Vonnis voor schepenen van der keure wegens 
het recht op immeuble goed van een prove-
nier (origineel perkament).

38 27/06/1499 Vonnis interlocutoir in een proces raekende 
de fondatien van het godshuys. 27 hooimaand 
xiiij neghen en neghentich (origineel perka-
ment).

39 08/11/1500 [Te transcriberen brief]
40 08/11/1523 Begeving van een provene der familie Pottels-

berghe.
41 12/06/1674 Betreft approbatie door de vicaris generaal 

van het vacante bisdom Gent van een 40 
daagse aflaat in Sint-Catharinagodshuis. 
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42 17/10/1677 Aflaat van veertig dagen aan alle christen 
geloven die op 21 oktober op de feestdag van 
de H. Ursula de relikwieën van de HH Fustina 
en Constantina medegezellen van H. Ursula 
in het Catharinagodshuis bezoeken en devo-
telijk eren.

43 09/03/1865 Aan BG brief met klacht over de wijziging van 
het reglement ten gevolge van valse klach-
ten. De achterdeur is dichtgetimmerd, die ‘s 
avonds dienst deed en de voordeur die om 
vijf uur dichtgaat. Dat wekt de indruk van een 
gevangenis of op z’n minst van een gevange-
nisregime. Omdat de bewoonsters te weinig 
ontvangen voor hun onderhoud, moeten ze 
buitenshuis zich nuttig maken, waar ze op z’n 
minst hun eten krijgen. In antwoord op 18/03: 
de achterdeur blijft dicht, maar de bewoon-
sters moeten slechts om 21 u op hun kamer 
zijn.

44 07/01/1870 Van Pottelsberghe de la potterie stelt Ma-
rie Therese van Wetter uit grootbegijnhof nr 
33 voor als opvolgster van de overledene 
provenierster in het Catherinagodshuis. Op 
afzonderlijk blaadje, M.C. Van Wetter, °Gent 
1/03/1807, vrijgezel, kantwerkster, 0,30 à 
0,36 c per dag, heeft slechts een zuster ... en 
moeder van 5 kinderen, geschikt als zieken-
bewaakster. 

45 08/08/1822 De meesterigge van het Alijnsgodshuis kan 
wegens ziekte niet naar de vergadering. 
Onderaan vermelding van Dr Bouchel dat ze 
niet buiten kan wegens een borstaandoening. 
(oppression des poitrines).

46 22/05/1903 Briefwisseling aangaande afschaffing van vijf 
Alijnshospitaal-plaatsen in Proveniersterstraat 
en vervanging door hulp aan huis. 

47 Sd Resten van gebroken zegel (onvolledig + een 
stukje met randopschrift)

II Schreyboom - Hebbrecht (bevat reeds een thematische inhoudstafel (5blz))
48 16/02/1838 Stevens Franciscus, molenaar te Zwijnaarde, 

(Sectie B, n° 181) moet aan H een retributie 
van 3.00 fr/jaar betalen om 8 opgaande bo-
men in tronken te houden na ontkrooning. 
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49 Sd Fondaties van de kapel van Schreyboom tot 
opdragen van missen (3 doc) 

50 8/02/1801 De Bruyne Louis doet rekening van de in-
komsten uit de verkoop van was, stoelen en 
voordere offeranden. Opsomming per maand 
van 19 pluv VIII tot 19 pluv IX

51 23/09/1825 Bailly Catharina, meesteresse van H, meldt 
dat de timmerman in het huis Persijn naast 
de zolder van H werkt met een kaars en soms 
met een comfoor voor zijn lijmpot. Daardoor 
bestaat brandgevaar.

52 19/01/1827 Bailly Catharina, meesteresse H, vraagt over-
plaatsing naar het hof van Marie Agnes Boc-
kens, gedoopt 3/2/1740, wegens ouderdom 
en wankele gezondheid. 

53 27/071827 Bailly Catharina, meesteresse H, vraagt dat 
naar aanleiding van het witten van de gevel, 
ook de twee gangen met de trap die in 30 jaar 
niet meer geschilderd zijn, te witten. De "vrau-
kens" kunnen deze kost niet dragen.

54 3/04/1829 Bailly Catharina, meesteresse H, vraagt maat-
regelen tegen de bouwers in de hof van Bo-
gart die de watergang beletten en het poortjen 
dag en nacht open laten staan. Joanne Cuij-
per zou geplaatst moeten worden.

55 18/09/1829 Bailly Catharina, meesteresse H, meldt dat 
Joanne Hauman (Haerman) haar meubelen 
van haar zoon op de kamer houdt en de zoon 
daar toelaat. Dat veroorzaakt veel "murmu-
ratie". Brief van 22/01/1829 aanmaning aan 
Hauman om de meubels weg te doen en de 
zoon buiten te houden op straffe van uitzetting 
en verlies van provene.

56 26/08/1843 Van Reijsschoot A. meldt dat de beerput drin-
gend leeggemaakt moet worden. Brief (2/09) aan 
Charles De Craene, Zwijnaarde over Hutsepot, 
krijgt toelating en toegang voor dit werk. Brief 
(2/09) aan juffrouw weduwe Dignant, econome, 
met melding dat De Craene, landbouwer de beer-
put komt ruimen. Brief dd 31/028 van landbouwer 
De Craene die schadevergoeding eist wegens het 
voorrijden met twee wagens, vier paarden en vier 
man en daarbij door de koster en door een kool-
handelaar telkens zijn tegengehouden. 
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57 03/11/1843 Van Reijsschoot A. vraagt om Petronilla 
Thienpont in Sint-Antonius te willen opnemen 
wegens haar zwakheid en hoge ouderdom. 
Ze heeft al haar bezittingen verkocht om een 
'oppasserigge' te houden. Nu bezit ze niets 
meer.

58 30/09/1850 Van Reijsschoot A. vraagt om Laporte Maria 
Joanna, fa Judoci en Roosbeke Maria, °Gent 
29/09/1779, in Sint-Antonius te willen opne-
men

59 27/01/1844 Goethals, proost van H, wordt gevraagd de 
verslagen over de inkomsten en uitgaven 
voor 1841, 1842, 1843 in te dienen. Brief dd 
30/01/1844 Adolphe Goethals de Waterbeke, 
prévot, stuurt de betrokken verslagen. Brief 
13/5/1851 van Goethals met het financieel 
verslag van het jaar. Het batig saldo zou ge-
bruikt moeten worden om de kapelmuren te 
herschilderen. Brief dd 6/4/1852 van BG aan 
Goethals om de rekeningen van 1844 – 1851 
op te sturen!

60 06/07/1851 Brieven over Mylander Marie (69 jaar) die 
weggestuurd wordt wegens berispelijk ge-
drag. Op haar 70ste mag ze naar Oudevrou-
wen, ondertussen zal weldadigheid haar 
helpen. 

61 07/02/1852 Isabella Van der Sluys moet het kind dat bij 
haar verblijft elders onderbrengen. 

62 07/02/1852 Rosalia Van Caneghem mag bij haar moeder 
Joanna Soudan niet meer komen slapen. 

63 14/11/1855 Rapport over overste van H en de melding dat 
ze nooit naar cabaret Het Kuipje gaat om er 
een pint bier te drinken. 

64 16/02/1856 Moraliteitsonderzoek met betrekking tot Marie 
Antoinette Bruynbroeck. Ze gaat iedere dag 
tussen 9 en 10 naar Hospitaalstraat nr. 4 bij 
een vroedvrouw waar ze het eten bereidt voor 
het gezin en tussendoor kantwerk doet. Zij be-
zoekt het cabaret Le Chasseur op de Coupure 
niet en ze doet evenmin aan handlezen. 
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65 05/10/1857 De klok van de Hebberechtkapel is op straat 
gevallen tijdens het luiden op zondag. De 
klok is niet beschadigd maar het dak is op 
twee plaatsen doorboord. Diericx, praep in H, 
weigert de herstelling op zijn kosten te laten 
uitvoeren. 

66 17/04/1858 Den Dooven Isabella Philippina, fa Joanni 
en Rosa Dujardin, ° Gent 16/3/1789, heeft 
een open kanker aan de rechterborst en 
mag niet meer in H verblijven. Ze overlijdt op 
23/04/1858.

67 08/10/1858 Lampens Marie mag haar zuster Jeanne Lam-
pens bij haar nemen in het godshuis.

68 15/10/1858 Moerman Agnes vraagt toestemming om de 
kamer van Thesia Blommaerd in H te mogen 
bewonen. Door hare "Romathis" wil ze niet 
naar het Godshuis 'hameken' waar ze trappen 
zou moeten doen en 'ze geene vastheid in 
hare beenen heeft'.

69 21/10/1858 Clement Joanna is buitenshuis gaan slapen 
gedurende enkele dagen (bij een stervende 
vrouw) zonder daartoe toestemming te heb-
ben. 

70 12/02/1862 De Backer Isabelle krijgt van BG de toelating 
om de klederen en meubelen van haar zuster 
Anna de Backer te houden, die samen met 
haar in H verbleef. 

71 04/08/1863 De Kinder Marie (weduwe Vandeweghe) 
meldt dat ze H verlaat en gaat wonen op Ka-
zernestraat nr. 7 bij A. Vandeweghe.

72 23/07/1870 De Praet Marie overlijdt op 16/5/1870. De op-
brengst van haar bezittingen bedraagt 65,28 
die in de kassa van BG wordt gestort. Briefjes 
met inventaris en opbrengst. 

73 27/01/1875 Verguldt Cathérine overlijdt op 28/12/1874. 
De opbrengst van haar bezittingen bedraagt 
80,23 die in de kassa van BG wordt gestort.

74 19/09/1876 Rollée Isabelle overlijdt in H op 26/03/1876. 
De opbrengst van haar bezittingen bedraagt 
57,70 die in de kassa van BG wordt gestort.
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75 15/10/1879 Deneve Louise Jeanne overlijdt in H op 
13/01/1877. De opbrengst van haar bezittin-
gen bedraagt 40,30 die in de kassa van BG 
wordt gestort.

76 20/05/1782 Dading tussen Godshuis Hebberecht (via 
prelaat van Sint-Pietersabdij) en Frans Lam-
bert (Bellem) wegens gronden te Ruislede 
(betrokkenen Francies Wijnsberge, Catharina 
Hoste, Philippe Wijnsberge (Kaprijke), Marie 
Anne Hoste, Pieter Hoste, crooserende rente 
dd 19/10/1742 ten profijte van H (9#)

77 17/04/1798
17 germinal 
an VI

Jaar X, XI, XII, XIV deurwaarderbeslagen op 
verzoek van Jean Demasure, cabaretier près 
de la porte de Courtray, ten laste van Jean 
Baptiste Mortier, rue Hebberechtstraete, en 
vervolgens Martin Vandewinkele, rue basse 
(woont in an X, Nederscheldestraet). 

78 14/01/1833 Schikkingen betreffende het bijwonen van 
godsdienstige oefeningen. (plicht tot bijwo-
nen gebed 's morgens en 's avonds op straffe 
van boete) (Op achterkant stukje stamboom 
mayke van walme, margriete deynaert traut 
met gulliame bombeke, , daneel bombeke, 
janneke pattyt traut davyt de nuysschere, 
16/17 eeuws geschrift) 

79 04/11/1800 Moentjes Adrienne moet gesticht verlaten 
wegens huwelijk met François Criquet, sacris-
tiewerker. Kan de opengevallen plaats gaan 
naar Eugenie de Voisin, voorgesteld bij de be-
noeming van Jossine Stadsbader. (Op achter-
kant pacht rekeningen met namen als Luycas 
Teerlinc 1677, Andries Goethals 1679) 

80 18/02/1857 De proost van H, D'Hanens, meldt aan BG dat 
Catherine Tourrain, weduwe Coussaert, overleden 
is. De meesterigge heeft moeilijk gedaan door 
ondanks het verzoek van de overledenen een lijk-
wagen voor behoeftigen te bestellen in plaats van 
een gewone lijkwagen. Voorts vraagt hij dat de 
kosten van de laatste ziekte van de erfenis (80 fr 
in geld, meubels, klederen enz) worden afgehou-
den. Op 21/02 antwoordt BG dat de laatste ziekte-
uitgaven mogen worden verhaald op de erfenis, 
dat de proveniersters een gewone lijkwagen mo-
gen eisen, en een lijkdienst mogen bestellen, voor 
zover hun erfenis dat mogelijk maakt. Kostenstaat 
uitgaven "voor het lijk van Catarine Tierijn" 
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81 01/04/1853 Van den Abeel Guido, knecht van proost 
Goethals en boutiquier, Kortrijksestraat, be-
klaagt zich bij BG over de scheldtirade die de 
overste van H. hield tegen een provenierster. 
Hij is tussenbeide gekomen en kreeg even-
eens verwijten te horen als sloeber, deugniet 
en dief. Hij wenst krachtig optreden van BG.

82 11/08/1869 Hombrecht Catherine, weduwe Maesschalck, 
(heeft een dochter weduwe zonder kinderen, 
die herberg uitbaat in Rue des sentiers? De 
Voetwegen bij Muinkbrug?)(°Gent 3/01/1801, 
5e wijk, ingeschreven in Gent van 1846-1869, 
kantwerkster, verdient 25 à 30 c per dag) 
woonde samen met Marie Homrecht (Dek-
straet), haar zuster en weduwe van Pierre 
Hofman die naar Amerika is vertrokken, en 
kreeg 15 fr hulp per maand voor hun beiden. 
Toen ze apart gingen wonen werd dit bedrag 
1/2, wat Catherine onleefbaar vindt. BG vindt 
dat ze vrijwillig apart zijn gaan wonen, dus 
geen gevolg geven aan vraag. 

83 02/05/1910 BG geeft in depot bij Musée d'archéologie de 
la ville de Gand voor onbepaalde duur een 
klok van de fondateur De Mahy d'Anvers de 
1741, afkomstig van het Schreiboomgodshuis. 
Van Werveke tekent voor ontvangst.

84 09/12/1835 BG schrijft aan Marie Impens, meesterigge 
van H. dat ze haar kamer moet ontruimen 
en gaan intrekken in de kamer "komende 
ter straete" die al altijd bestemd is "voor de 
prebendierigge die door BG voor meesterigge 
van dit sticht is benoemd"

85 15/10/1836 BG schrijft aan Marie Impens, meesterigge, 
dat Philippe Maes, weduwe Malfait, enige tijd 
uithuizig mag zijn om haar zieke dochter bij te 
staan. (Op achterkant factuur leveringen en 
werk op hofstede te Sleidinge eigendom van 
het … hospitaal en bewoond door Judocus 
Vernaet uit Sleidingen ten jare 1775 tot 1776. 
prestaties door Carel Vande Walle)

86 01/03/1837 Goethals Adolf, proost van H, vraagt om 
Livine Foret, 66 jaar en reumalijdster, op 
te nemen in vervanging van de overledene 
Beatrice de Hollander.
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87 11/07/1838 Colbrant Eleonore, Belgradostraat 22, vraagt 
een plaats in Schreiboom.

88 10/03/1837 Goethals Adolphe vraagt een andere ingang 
dan de deur van de kapel. De deur is reeds 
gemaakt ten tijde van Sint-Pietersabdijbestuur 
en staat op zolder.

89 22/06/1850 Van Reijsschoot A, econome van H, mag haar 
zoon niet meer in H. een onderkomen geven. 

90 09/01/1851 Wante Lievine Jeanne, wordt benoemd tot 
econome van H. ( 4 doc)

91 08/04/1831 Goethals Adolphe Auguste, proost, vraagt 
herstelling van het glaswerk in de kapel. 

92 15/04/1831 Goethals Adolphe Auguste, proost, vraagt 
opname van Françoise Baerewoets, oud-
kokkin van Anne Therèse de Potter, 76 jaar, 
gebrekkig en zonder bestaansmiddelen, bij 
het overlijden van Louise Springael. 

93 23/01/1831 Baily C. vraagt aan BG om Colette Clopten-
burg haar kamer na haar dood toe te kennen. 
BG stemt in op voorwaarde dat de inhoud van 
de kamer blijft.

94 23/03/1832 Goethals Adolphe Auguste, proost, vraagt her-
stelling van het glaswerk in gangen en cellen 
van de proveniersters. Het gaat in hoofdzaak 
om het loodwerk dat vergaan is. 

95 29/02/1832 Poelman meesterigge H, vraagt overplaatsing 
naar Sint-Laurentiusgesticht wegens gezond-
heidsklachten.

96 04/11/1834 Bailly, Vaner schooten, Thienpont ea klagen 
bij BG over X die twee meiden en knecht 
heeft, de verandering van het slot van de 
achterdeur, de onbeschoftheid van een knecht 
enz. 

97 05/11/1830 Louis Susane zou volgens Poelman, mees-
terigge van H, naar Sint-Antonius moeten 
overgebracht worden. 
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98 24/07/1852 Brief van Boddaert waarin hij haar gezondheid 
beschrijft. 
BG verzoekt Goethals, proost, om de door 
ridder Jacobsens ingestelde brooduitdeling 
te doen. Deze antwoordt dat Jean Hebbrecht 
overleden in 1327 het hospitaal gesticht heeft 
en dat zijn voorouders Arnoud Goethals en 
Ser Uyttenhoven in 1421 de “proviseurs”  
ware. In 1421 is Gent door de pest geteisterd 
en zij hebben 5 provenierster laten bidden, 
gebeden die thans niet meer gezegd worden. 
Hij heeft reeds 20 broden à 39 c en dan nog 
eens 20 broden à 20c en op 7 juli nog eens 
20 à 39 c laten uitdelen. De meesterigge J. 
Wante moet nog leren het huis te leiden. Ze 
staat te schelden zelfs tot voor de deur van de 
kapel “comme une poossarde, criant, tempes-
tant”. 
BG antwoordt dat het brood gegeven door rid-
der A. Jacopssen de Dankaerts Eecke te Eke 
door de econome (meesterigge) zal worden 
uitgedeeld. 

99 27/08/1852 Goethals vraagt aan BG toelating om Petro-
nille Bundervoet, weduwe Joannes Van Bam-
brugge, 67 jaar, op te nemen in de Bijloke tot 
ze hersteld is. Brief 20/8/1852 Dr Ch A. Van 
Coetsem schrijft dat Bundervoet, zwaar ver-
zwakt is en dat haar rechterhand verminkt en 
verlamd is, zodat het nodig is haar 14 dagen 
op te nemen in het Borgers Gasthuys. 

100 03/07/1852 BG schrijft aan de Bisschop om een einde te 
stellen aan het brutale gedrag van de koster 
van het kapel. Ook zijn baas, proost Goethals 
gedraagt zich vreemd (manières singulières 
et fantasques) en hij achtervolgt de meeste-
rigge et entretient une guerre sourde avec les 
hospitalières. 
Op 16/10 schrijft BG aan de koster dat hij 
moet ophouden met het plagen van de mees-
terigge. Dezelfde dag schrijft BG aan Goet-
hals dat hij zijn koster moet doen ophouden 
met het achtervolgen en belasteren van de 
meesterigge. 
Op 22/10 schrijft Goethals een brief om zich 
te verdedigen.
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101 26/01/1864 BG vraagt aan de burgemeester wat het 
aandeel is van BG in de kosten van de aan-
leg van straten in de stad ter hoogte van oa 
Schreyboom.

102 04/06/1800
4 praireal VIII

Jean Baptiste Ransen, cypereystraet, beëin-
digt via deurwaarder zijn huur van een tuin 
achter Hebbrechtgodshuis, destijds afgesloten 
met de Sint-Pietersabdij.  

103 13/11/1829 Brief van Bailly over de vrouw die in dienst 
van de proost is komen wonen in H. 
Brief Goethals 20/11 over toestemming om 
door armoede getroffen juffrouw Poelman, 
weduwe van meester Michelbaut, advocaat, 
bij hem te mogen houden

104 23/04/1830 BG weigert de proost Goethals toe te staan 
dat hij een leeg gekomen kamertje gebruikt 
voor iemand in zijn dienst.

105 19/07/1845 BG geeft Van Reijsschoot gelijk in de zaak 
van de sleutel van de deur tussen Godshuis 
nrs 98 en 100 en Chs Elegeest, huurder van 
nr 102. Zijn huurster van het huisje achter zijn 
woning mag niet via deze deur komen.

106 2/03/1832  Aanstelling van Maria Joanna Impens, fa 
Judocus en Maria Joanna Goreels, °Gent 
30/09/1769 en 63 j oud, tot meesterigge 
van H in vervanging van J. Poelman. Op 
29/01/1838 geeft ze haar ontslag en vraagt ze 
Catharina Vanderpoorten, weduwe Van Dyck, 
als haar opvolgster aan te duiden. 
12/02/1838 BG gaat akkoord. 

107 22/10/1847 Goethals, proost, vraagt aan BG om een koet-
spoort te mogen laten bouwen voor zijn rijtuig. 
De Hoon, metser, heeft de zaak bekeken en 
kan dit doen door een muurtje af te breken 
om zo de vestibule te vergroten. Hij zou alle 
kosten op zich nemen en de verplichting om 
de oorspronkelijke staat te herstellen als BG 
dat vraagt. Jaarlijks huurgeld van 3 pond gro-
ten te betalen door hem. Brief van de metser 
De Hoon. Grondplan van de verbouwing plus 
nieuw gevelaanzicht 22/10/1847. 
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108 Sd Stamboom? Clara Branh / Brants fa Pieter trauwt 
Laurant Van dehaghen; Livinus Van der Haghen, 
fs Laurant trauwt Gertrude Van Oudenaerde, fa 
Gillis, weduwe van Louis van den heke; Christof-
fel Van der haghen fs Livinus trouwt Marie de 
Peystere;Olivier Van der Haghen fs Christoffel 
trauwt Catharina Van der Looven; Christoffel Van 
der Haghen, fs Olivier trauwt 1603 Jossine Stae-
lens; Marie Van der Haghen fa Christoffel trauwt 
1633 Franciscus de Wulf; Baudewijn Joannes 
de Wulf fs Francis trauwt 1677 Joanna Bruylant; 
Joanna Cecilia Jacoba de Wulf fa Baudw trauwt 
1723 Adrianus Joannes de Grave;Guililmus Francis 
de Grave, fs Adrian, Joannes trauwt Rosalie Brigita 
Laurentina del Croix; Joanna Theresia de Grave fa 
Guililmus trauwt Pieter Francis de Jaeghre over-
lede 1791. Los briefje Sint-Niklaas Gent Guillielmus 
Franciscus de Grave, fs Adrianus, Joannes en van 
Joanna Cecilia Jacoba Dewulf gebooren 4 maerte 
1733, Zijn dochter Joanna Therese? De Graeve 
geboren 6/12/1758.Briefje Burgerstand Gend 14 
feb 1823 is in gasthuis nr 19 van Sint-Laurentius 
overleden Coleta Maria Arnolde de Grave, dogter 
van Adrianus Joannes en van Joanna Cecilia De 
Wulf, weduwe van Judocus Ruylof

109 25/04/1843 BG vraagt aan Goethals op grond waarvan hij een 
kamer wil betrekken in het huis nr. 102 gelegen 
naast H. en gehuurd door Pierre Stoké, en die 
zijn voorganger steeds gebruikt heeft. Antwoord 
van Van Reijsschoot en Goethals: wij waren niet 
bekend met het feit dat de wasplaats waar de 
proveniersters altijd hun was deden, in huur was 
gegeven aan Pierre Stoké. Voor zover ons bekend 
en doorgegeven door mijn voorgangster Maria 
Impens en Cath. Vanderpoorten had de huurder 
van 102 slechts het recht van doorgang via een 
deur die toegang geeft tot het kolenmagazijn van 
Vandorpe. Daarom moet de wasplaats behouden 
blijven, om te kunnen wassen, om er de ladders, 
borstels en emmers te plaatsen, om er het draag-
bed (litière) waarmee behoeftige zieken naar 
het hospitaal worden gebracht onder te kunnen 
brengen. Op 30 mei antwoordt BG dat Goethals 
uit de kamer weg moet en dat het grasveld in zijn 
geheel aan de proveniersters teruggegeven moet 
worden voor het bleken van hun was, inclusief 
het deel dat hij of zijn knecht onrechtmatig tot tuin 
heeft omgewerkt. 
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110 01/02/1840 BG vraagt aan Goethals om na te gaan wat er 
gebeurd is met de uit de cellen van de pro-
veniersters verdwenen (pendules) slingers/
slingerklokken.

111 29/07/1838 Goethals vraagt toestemming om na het 
witten van de gevel er ook nog de woorden 
"Hebbrechts Godshuys" op te laten schilderen 
door Van den Abeele.

112 18/01/1840 BG schrijft aan Goethals dat ze het niet waar-
deren dat hij de vestibule van de kapel van 
Schreiboom heeft laten ombouwen tot een 
koetshuis (remise pour sa voiture). Dit past 
niet in het decorum van een kapel, maar hin-
dert bovendien de gelovigen en ontneemt de 
stichtende schilderijen aan het gezicht. Op-
krassen met die kar, wat hij doet volgens zijn 
brief van 21/01. 

113 11/01/1858 D'Hanens L meldt aan BG dat de herden-
kingsmis voor Marie Therese Louston op 13 
jan om 8 u plaats heeft.

114 20/03/1852 BG vraagt aan de proost van H om erop toe te 
zien dat de proveniersters makkelijk toegang 
krijgen tot hun gereserveerde stoelen links bij 
de ingang in de Kapel. Nu wordt hen dit vaak 
onmogelijkheid gemaakt door de grote toe-
loop. Hun plaatsen mogen niet meer door het 
publiek bezet worden. 

115 15/05/1853 Goethals schrijft aan BG dat Joanna Wante 
hem luid terecht heeft gewezen omdat hij een 
hoge stoel gegeven had in de Pinkstermis 
van 8 uur aan Marie De Sau die niet meer kan 
gaan zitten op een lage. Gelieve dat verve-
lend mens op haar plaats te zetten. 

116 05/08/1853 Novene ter ere van OLV ter Schreyboom met 
vollen aflaat. Order der goddelijke diensten. 
Sermoenen der novenen om 5 uur gevolgd 
door lof.
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117 22/05/1436 Het oudste stuk uit de collectie van het Archief
OCMW Gent is een rentebrief die gedateerd
staat op 22 mei 1436: ”XXIIsten dach van
meije int jaer ons heeren MCCCC ende
sessendertich”. De rentebrief behoort toe aan
het archief van het Hebberechts godshuis,
ook wel Schreyboom genoemd, naar de kapel
van het godshuis. In de brief staat dat Jan
Van Roeselare en zijn vrouw een bedrag
schenken aan het godshuis. In ruil daarvoor
wensen ze dat met de rente van het bedrag
elke maandag een eeuwigdurende mis
opgedragen wordt ter ere van hen en hun
familie.
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BG 30: Godshuis Van Caeneghem - blindenhuis

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Archief betreffende het Godshuis Van Caenegem (1842-1913)
1 1842-1853 1. Dossier inzake het legaat van Jacques 

Lievin Van Caenegem en de bouw van het 
godshuis Van Caenegem.
Bevat zowel de stukken betreffende het legaat 
als de stukken betreffende de toewijzing en 
de bouw van het godshuis.

1 omslag

2 1895 Dossier inzake het voorstel voor de verminde-
ring van het aantal plaatsen in het godshuis 
Van Caenegem. 

1 omslag

3 1898 Dossier inzake wijzigingen en uitzonderingen 
op het reglement van het godshuis Van Cae-
negem.

1 omslag

4 1898-1908 Dossier inzake de voeding in het godshuis Van 
Caenegem en de klachten inzake de voeding.

1 omslag

5 1912-1913 Dossier inzake het onttrekken aan zijn oorspron-
kelijke bestemming van het godshuis Van Cae-
negem en de terugtrekking van de Broeders van 
Liefde.

1 omslag

6-12. Briefwisseling betreffende de werking van het godshuis Van Caenegem. 1846-
1912. 7 omslagen.
6 1849-1859
7 1860-1869
8 1870-1879
9 1880-1885
10 1890-1899
11 1900-1906
12 1907-1912
13 1896 Krantenartikel van 2 maart 1896 in de krant

Vooruit over een klacht over het blindenhuis of het
godshuis Van Caenegem.
(In het dubbel)

2 stukken
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BG 31: Wollewevers

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 07/02/1704 Gesworene ende ouderlingen van wollewe-

vers aan de here hoogballjuw
2 20/07/1699 Met het overlijden van Jan Muysaert is com-

men te vachieren het ontvangerschap van 
aerme van wollewevers cappelle .. (tekenen, 
G. Le Plas overste, Joannes Bogaert, Reinier 
Collens, Pieter de keijser, François Van Dam-
me, Louijs Van Achte, J. Van Straeten)

3 14/09/1699 De la Faille heere van huysse – gesworene 
en auderlinge van de wollewevers

4 23/07/1699 Della Faille Ferdinande (h)ypolite, heer van 
huysse –vs-geswoorne ende auderlygen van 
de neerynge vande wollewevers supplianten 
bij requeste . Advocaat fiscal Spanoghe. Art 
33  .. hebben geen conduite nogh capaciteyt 
om een godshuys te regieren ex quo capite 
solomodo sunt repellendi. Het godshuys (dat 
voor desen is geweest een hospitael sancti 
gregorij … en van welck hospitael de 
principaelste goederen commen)

5 17/08/1699 Della Faille ferdinande ipolite heere van 
huysse –vs-gheswoorne ende auderlyngen 
van de neerynge vande wollewevers 
(Gedaagde in de requestprocedure). Geschil 
over de ontvangerije van het godshuis die 
nooit zou bediend zijn door eenige vrije sup-
posten van de neerynge. Als gevolg van de 
confiscatie ten jare 1540 en ‘t afnemen van 
hunne privilegien van eenigh incommen van 
hun aermen (armemannekens ofte proven-
giers)

6 S.d. Rescribent verzoekt hof dat het verzoek van 
suppliant (verzoeker) niet mag worden toe-
gestaan, met name dat rescribent vrij zou 
mogen “disponeren van ..ontfangerije als die 
vacchiert an sulcken persoon als hij daertoe 
best bequame vint”.
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7 17/08/1699 Gheswoorne ende auderlyngen van de nee-
rynge vande wollewevers –vs-Della Faille Fer-
dinande hypolite Ruddenheer van huysse… 
hoogbaljuw van Gent. Voor de procureur van 
Opstalle.

8 07/05/1703 Veroordeling van appelanten dd 7/02/1703 
door Raad van Vlaanderen te Mechelen. 

9 07/02/1703 Anthoine Josse Nijssens, Jean Elbo en con-
soorten (appelanten)  vs Wollewevers, veroor-
deling van de appelanten

10 01/06/1703 Supplianten schrijven aan het hof bedan-
kende voor het appointement en hun annexe 
regten. …

11 02/06/1703 Aen mijn Ee heere den raedtsheer vanderva-
rent rapport() in de sae(cke) . Supplierende 
vertoont reverentelijck .. hooftman en gehes-
woorene van de neergynghe vande wollewe-
vers binnen … Ghendt .. te furnieren t’acht 
dagen op pyne dat recht ghedaen sal worden 
…. ???

12 06/06/1703 (opstal) In de saeke van hooftman ende 
geswoorne van de neringhe van wollewevers 
enerzijds en de eghenwoordige … vande hos-
pitale van wolleweverscappelle.

13 (begin ontbreekt, begint bij twee deel van 
(art.) 8)

14 08/05/1703 Aen de hooge en mogende heeren in jure 
heeren van den raede in Vla(ander)en.

15 06/06/1698 De zaecke dienende voor mijne heeren van 
raede in vlaenderen tussen hooftman ges-
woorne van wollewevers in ghendt hrs complle 
ter eenere zijde, ende dhr Jooris van Saceghem 
en de hr anthne Nijssens .. mitsgrs Jan 
Musaert ontfte van godtshuijs van fhrs arme 
wolwevers cappelle vers pertubateurs terandere. 
Gheconludeert in ‘t advijs van commisse 
ghepresideert hebbende ter cantinuatie van 
rollen  … maent van maertij 1697: ….
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16 december 
1701

Tussen hooftman en cie wollewevers versus 
joannes van saceghem en cie  omme .. pur-
geerende de verstekinghe .erop en ten tourre 
van de rolle de iegenwoordodige huijssers ende 
ontvangers van den  hospitaele van de wolle-
wevers cappele verclaren t’excipieren op desent 
date van den 1/09/597 inde voorseyde instan-
tie op complainte in concesse wesende ende 
mede brengende het l..sfinite toot oorlof van .. 
met costen … [dichtgenaaide scheur in perka-
ment] 

17 26/03/1703 Ontvangstbewijzen (1) betaald 8£, 2stuivers 
aan monseur Croes de wedewe van pieter 
van kerkove.(2) betaald 31 guld courant inde 
faute jeghens den hoofdman ende gheswoor-
ne van neeringht vande wollewevers en 12 
juni 1703 (3) betaling 20/09/1702

18 31/05/1703 In de saecke van huijsmeesters en ontfangers 
van den hospitaele gheseyt de weverscapelle. 
… ter correctie van gone De heuverste d hrs 
andermael in faute blijven te replicquiereren. 
Beliefve hun danof te versteken.

19 30/05/1776 Supplierende verthoonen reverentelijck si-
eurs jacobus Collens franciscus Kieckepoost 
huysmeesters ende josephus joan Blommaert 
ontvanger ende saement regierders van den 
godtshuyse aerme ende capelle van de wolle-
wevers in ghendt ten effecte van den ontvan-
ger geirne soude doen syne rekenynge van-
den voornoemden ontvanger ende alsoo de 
selve volens gebruyckt wordt oversien door 
eenen scheepenen uyt er weth benevens 
eenen secretaris daer toe bij Ue te committee-
ren is. ….
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20 13/05/1767 Supplierende verthoonen reverentelijck sr ferdinande 
de heuvel, ende sieur Joseph jean blommaert meesters 
wollewevers mitsgaeders huysmeesters van den aermen 
ende godtshuijse gheseijt de wolle wevers cappelle bin-
nen dese stadtr dat met den overleijden van d’heer jan 
bapte van den bossche is commen te vachieren de plaet-
se van ontfangher, ende t’saemen regierder benevens 
de supplianten van den voornoemden godtshijse, welcke 
plaetse den heer hooghbaillieu deser stede gehauden was 
te confereren aen eenen van de drij persoonen daer toe 
bij de supplianten uijt hemlieden neerijnghe te presente-
ren ende ghemerckt de collaetie van dien geenen uijtstel 
en verheescht te meer gheconsidereert den bedienden 
ontgangher belast is met het onderhauden van eenen 
landtboeck, alwaer daeghelijckx praemende affairen sijn 
voorghevallen ende noch connen voorvallen, is oorsaecke 
de supplianten, (:mits de plaetse van den hooghbaillieu 
alsnu vacherende is, ende UEDen : in dierghelijcke occu-
rentie des selfs persoon representeren - hu keeren tot de 
selve UEDen . Biddende believe ghedient te sijn, ‘t gonne 
voorschreven over ghemerckt, de voorseijde plaetse van 
ontfangher te confereren aen eenen van de drij persoonen 
hier onder ghenomeert, mits stellende souffisanten seker 
voor sijn te neemen administraetie, ende in handen vande 
supplianten als huijsmeesters, doende den eedt als naer 
ghewoonten, t’welcke doende xx
Van Acker PRD, …. Sr josephus joannes blommaert, sr 
ferdinandus de heuvel, sr jacobus coolens 

21 6/11/1710 Bernard van hollebeke? hok?weke hok-
wesre?, fs anthone, getuige en seker ende 
borghe over sr Joachim Temmerman, voor 
den ontfanck handelynche ende administratie 
die hy staet te nemen als ontfanghere van het 
godtshuys van de wolle wevers cappelle an 
selven sr temmerman geconfereert door myn 
edele heere den hooghbailliu deser stadt naer 
voorgaende denominae gedaen by de heere 
huijsmrs ende gouverneure van de goederen 
van de voorseyde cappelle ende den armen  
…. Ter presentie van joannes van dooresele 
ende joannes d’hont fs pieters beede ghetuy-
ghen hiertoe ansocht die de minute …

22 10/03/1772 Jacobus Coolens, Frans Kieckepoost huijs-
meesters en Josephus Joan Blommaert 
ontvanger samen regeerders van de wolle-
weverscapel verzoeken aanstelling van een 
schepen en secretaris ter controle van de 
rekening.
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23 02/12/1702 Veroordeling (in het frans) van de appelanten 
(Josse Nijssens en Jean Elbo) in de kosten 
van het geding gedaan te mechelen op 7 feb 
1703 (gëintimeerden zijn “ceux du serment 
des tisserands de laine”)

24 1759 Specificatie van de gefondeerde jaergeteijden 
in de cappelle van de wollewevers voor den 
jaere 1758 (tekent G.L. Jacqmijn)

25 01/02/1760 Specificatie van de gefondeerde jaergeteijden 
in de godtshuys van de wollewevers voor den 
jaere 1759. Ontfangen van d’hr Jan Bapte 
Vanden Bossche als ontfanger  (tekent G.L. 
Jacqmijn)

26 1761 Specificatie van de gefondeerde jaergeteijden 
in de godtshuys van de wollewevers voor den 
jaere 1760. (Ontfangen G.L. Jacqmijn)

27 1762 Specificatie van de gefondeerde jaergeteijden 
in de godtshuys van de wollewevers voor den 
jaere 1761. Ontfangen G.L. Jacqmijn)

28 17/05/1876 Brief aan en van Charles C. Blommaert, 
brouwer, Place de l’Ecluse 23, Gent. Blom-
maert heeft om gezondheidsredenen zijn 
ontslag als econoom van godshuis nr 25 
Wollewevers aangeboden, functie die hij 
vervulde sedert 16/12/1825 in vervanging van 
zijn vader Joseph Blommaert (12 nivose an 
VI : 1/1/1798). De commissie meldt hem dat 
zijn ontslag aanvaard is en zijn zoon Charles 
Louis Blommaert (brasseur et vinaigrier, 
overleden in oct 1900) als vervanger is aan-
geduid. Charles B meldt ook dat zijn groot-
vader Joseph Jean Blommaert voor de 
afschaffing deken van de corporatie was.
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29 08/06/1821 Charles Auguste Facon heeft twee hoven 
[alsnu in een geincorporeert gelegen in het 
beluijk der Wollewevers kapelle uitgemaekt 
hebbende den 23 koop der publieke veilinge] 
verworven en wil blijven “jouisseren” van een 
ingang. De overeenkomst bepaalt dat hij “den 
liberen toegang tot de voornoemde hoven 
langs de deuren die er zig tegenwoordig op 
de passagie van het godshuis bevinden en 
van over lang geweest hebben”, mag gebrui-
ken. Hij dient hiervoor “een gulden neerlands” 
te betalen vanaf 19/7/1820 tot wederopzeg-
ging (8 dagen) door de Commissie.

30 16/10/1797 Joseph Jean Blommaert vraagt aan de com-
missie “trois decades” 30 dagen uitstel om de 
rekening van de (“Tisserands, en thiois dit:”) 
Wollewevers over te leggen. Hij is ook belast 
met de rekening van de parochiekerk van St 
Niklaas en van de administratie van de goe-
deren van de armen van dezelfde parochie.

31 27/10/1900 Brief aan mevr Charles Louis Blommaert, 
Coupure naar aanleiding van zijn overlijden.

32 17/12/1830 Reglement voor de Wollewevers met betrek-
king tot het openen en sluiten van de poorten, 
het verblijf aldaar bij bezoek van bloedver-
wanten of kennissen tot sluiten der poorten. 
Zeven artikelen

33 11/11/1842 Klacht van Vandenhecke over insijpeling van 
fecaal afvalwater in de kelder van haar huurder 
Leybaert. De woning betreft een herberg langs 
het Kouterstraetje (Kleine Vleeshuisstraat) (zie 
plannetjes de herberg en de “sekreten” lopen 
achteraan tegen “godshuisingang” (soort gang) 
met daarop de kapel). De oorzaak is volgens de 
commissie een gevolg van het supprimeren van 
de toiletten op het eigendom van de hr De Rudder. 
De commissie laat evenwel haar eigen aalputten 
ruimen en herstellen.

34 08/07/1859 Blommaert C.C. beklaagt zich over het gebrek 
aan ruimte om zijn uitbetaling aan de prove-
niersters te doen. De kamers zijn ondertussen 
verhuurd. Daardoor moet hij de uitbetalingen 
(in koperstukken) op het gelijkvloers uitvoeren 
op de rand van de waterpomp.
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35 01/04/1843 Staet der wooningen en naemen der hospi-
talieren in het stigt der Wollewevers (op ach-
terkant : verknipt restant dat gaat over een 
namptissement [borgtocht, onderpand] waar-
bij wenemaersgodshuis betrokken is)

36 21/03/1833 Charles Van Beveren, Mageleinstraat, vraagt 
om de hof gelegen in het beluik van de Wolle-
wevers (n° 145) in de Kortedagstege te mo-
gen blijven huren na bëeindiging van de huur 
die de commissie gesloten heeft met zijn ver-
huurder J. Claus. Als borgen vermeldt hij Phe 
Van damme en F. Stoops uit de Veldstraat. 
Commissie wil enkel via publiek verpachting 
werken. (Op achterkant verknipt stuk archief 
uit een godshuis)

37 01/08/1829 De commissieschrijft aan C. Blommaert eco-
noom van de wollewevers dat in sticht slechts 
toegelaten worden personen ouder dan 60 
jaar en behoeftig.

38 03/02/1893 Herstellingen: dossier met verschillende klachten : 
Klacht wegens waterinsijpeling in Korte Dagsteeg 
nr 16 bij Journal de Gand en De Strijd;ibidem 
wegens slechte staat toiletten;  hoek Walpoortbrug 
scheuren in de muur van School; herstelling dak 
: in nr 12 herstelling van losgekomen marmer van 
schouwomlijsting; herstelling in nr 16 van slot ; re-
geling van schadegeval bij Nicolas Clément door 
verzekering (brand op vorige vrijdag brief dateert 
van 26/4/1893)

39 17/06/1784 Carel Van Temsche, provingier wollewevers 
en Therese Herman fa pieterzijn vrouw doen 
schenking aan godshuis der wollewevers.

40 13/06/1786 dading waarbij Glorieux (verschillende leden) 
enerzijds en F. Kiekepoost en Joseph Blom-
maert anderzijds overeenkomen ieder hun 
eigen kosten van het proces te dragen.

41 12/05/1868 Overeenkomst betreffende een gedoogzaamheid 
tot maken van een nieuwe (3e) opening of deurgat 
“langst achter aan de straat of te ingang van het 
Wollewevers godshuis en uitkomende in de Korte-
dagstege in welke doorgang hij bij gedoogzaam-
heid van ons bestuur alreeds twee uitgangendeu-
ren is hebbende” (akte van 8/6/1820). Verzoek 
van Verbeke-Borreman, koopman en eigenaar van 
eigendom gelegen op de Kauter.
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BG 32: Huizen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
De huurders zijn beschreven in een nadere toegang op BG 32.
1-138. Dossiers betreffende verhuring van huizen en eigendommen gelegen in Gent, 
eigendom van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen van Gent. 1850-1925.
138 omslagen en pakken.
1 1904 Barrestraat 2
2 1885 Begijnengracht 56 & 58
3 1880 Begijnenplaats 3
4 1880 Begijnhofplaats 9
5 1880 Begijnenplaats 16
6 1880 Begijnenplaats 17
7 1880 Begijnenplaats 19
8 1880 Begijnenplaats 20
9 1891 Begijnhofplaats 1 
10 1897 Begijnhofplaats 2 
11 1902 Begijnhofplaats 4
12 1880 Begijnhofplaats 5 
13 1905 Begijnhofplaats 6 
14 1880 Begijnhofplaats 7
15 1894 Begijnhofplaats 8 
16 1898 Begijnhofplaats 9 
17 1880 Begijnhofplaats 10
18 1894 Begijnhofplaats 11
19 1884 Begijnhofplaats 12
20 1898 Begijnhofplaats 13
21 1893 Begijnhofplaats 14
22 1896 Begijnhofplaats 15
23 1896 Begijnhofplaats 17
24 1906 Begijnhofplaats 19
25 1900 Begijnhofplaats 22
26 1886 Begijnhofstraat 3 
27 1894 Begijnhofstraat 4
28 1904 Begijnhofstraat 9
29 1894 Korte Begijnenstraat 1
30 1880 Korte Begijnenstraat 4
31 1883 Korte Begijnhofstraat 1
32 1880 Korte Begijnhofstraat 2
33 1897 Korte Begijnhofstraat 4
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34 1888 Begijnenstraat 1
35 1884 Begijnenstraat 2
36 1882 Begijnenstraat 3
37 1898 Begijnenstraat 4
38 1884 Begijnenstraat 5
39 1883 Begijnenstraat 7
40 1894 Bijlokekaai 17
41 1894 Bijlokekaai 18
42 1894 Bijlokekaai 19
43 1902 Coupure 7
44 1883 Froebelstraat 1
45 1900 Froebelstraat 3
46 1880 Froebelstraat 4
47 1886 Froebelstraat 5
48 1880 Froebelstraat 6
49 1880 Froebelstraat 7
50 1881 Froebelstraat 8
51 1880 Froebelstraat 9
52 1882 Froebelstraat 10
53 1880 Froebelstraat 11
54 1880 Froebelstraat 12
55 1881 Froebelstraat 15
56 1881 Froebelstraat 17
57 1898 Froebelstraat 25
58 1902 Mathias Geswein 1
59 1880 Mathias Geswein 2
60 1880 Mathias Geswein 4
61 1913 Karperstraat 158
62 1892 Hebberechtsteeg
63 1907 Korte Dagsteeg 4
64 1898 Korte Dagsteeg 12
65 1896 Korte Dagsteeg 16
66 1881 Korte Dagsteeg 18
67 1853 Korte Dagsteeg 20
68 1897 Korte Dagsteeg 14 (Wolleweverskapel) 3 pakken
69 1902 Korte Dagsteeg 22
70 1863 Korte Dagsteeg 24
71 1851 Korte Dagsteeg 26
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72 1882 Korte Dagsteeg 28
73 1907 Korte Dagsteeg 30
74 1910 Korte Dagsteeg 32
75 1898 Kraanlei 93
76 1881 Hippoliet Lammensstraat 2
77 1880 Hippoliet Lammensstraat 6
78 1880 Hippoliet Lammensstraat 8
79 1885 Hippoliet Lammensstraat 10
80 1897 Hippoliet Lammensstraat 12
81 1899 Hippoliet Lammensstraat 14
82 1881 Hippoliet Lammensstraat 15
83 1882 Hippoliet Lammensstraat 16
84 1880 Hippoliet Lammensstraat 18
85 1888 Hippoliet Lammensstraat 20
86 1916 Lousberglaan 65
87 1896 Meersteeg 1
88 1902 Onderstraat
89 1893 Oude Schaapmarkt 3
90 1894 Oude Schaapmarkt 5
91 1867 Oude Schaapmarkt 9
92 1901 Plottergracht 3
93 1905 Provenierstraat 1 
94 1910 Provenierstraat 1A 
95 1880 Provenierstraat 2 
96 1880 Provenierstraat 3 
97 1880 Provenierstraat 4 
98 1881 Provenierstraat 5 
99 1880 Provenierstraat 6 
100 1879 Provenierstraat 7 
101 1880 Provenierstraat 13 
102 1880 Proveniersterstraat 15
103 1880 Proveniersterstraat 17
104 1881 Proveniersterstraat 21
105 1878 Proveniersterstraat 23
106 1880 Proveniersterstraat 25
107 1880 Proveniersterstraat 27
108 1898 Proveniersterstraat 29
109 1892 Provenierstraat 33
110 1903 Rode Torenstraat 20
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111 1902 Rode Torenstraat 24
112 1902 Roskamstraat 17 
113 1888 Sint-Jacobsplaats nr X
114 1908 Tarbotstraat 59 
115 1911 Van Akenstraat 1 
116 1880 Van Akenstraat 2 
117 1896 Van Akenstraat 3 
118 1881 Van Akenstraat 4 
119 1883 Van Akenstraat 5 
120 1893 Van Akenstraat 6 
121 1903 Van Akenstraat 7 
122 1890 Van Akenstraat 8 
123 1897 Van Akenstraat 9 
124 1880 Van Akenstraat 10 
125 1880 Van Akenstraat 12 
126 1880 Van Akenstraat 14 
127 1880 Van Akenstraat 16 
128 1896 Van Akenstraat 18 
129 1901 Van Akenstraat 20 
130 1881 Van Akenstraat 22 
131 1898 Van Akenstraat 24 
132 1900 Verspeyenstraat 15
133 1902 Vlasmarkt 10 ”de Vlasbloem”
134 1900 Vrijdagmarkt 24
135 1897 Korte Dagsteeg 
136 1899 Froebelstraat/Van Akenstraat
137 1881 Vlasmarkt Sint-Jans-in-d’olie
138 Verhuring huizen algemene briefwisseling
139-177. Dossiers betreffende verhuring van hoeves en eigendommen gelegen buiten 
Gent, eigendom van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen van Gent. 1854-1958. 
39 omslagen en pakken.
139 1870 Ertvelde hofstede - Van De Velde
140 1871 Nazareth hofstede - De Rockere
141 1870 Appelterre Eychem - De Clercq Ch.
142 1870 Nazareth - Braecke
143 1870 Denderhautem - Roelandt
144 1871 Nazareth - De Rocker
145 1871 Nazareth - De Rocker
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146 1873 Waarschoot Lovendeghem - De Waelsche
147 1875 Sleidingen - Van Thuyne H.
148 1897 Desteldonck 
149 1893 Sleidingen
150 1898 Sint-Maartens Lierde - De Vulder
151 1900 Boschkapelle Zeeland - Stallaert
152 1869 Waarschoot – Ter Beke

Standaert, Martens 1900, Gyssels 1900
153 1900 Destelbergen - De Wilde
154 1901 Zomergem - De Vlieger 1905
155 1922 Immeubles BB - oa vente terrain Herzeele 

Baertsoen spinnerij, 1925, huurverhogingen 
overzicht 1943

156 1795 Boschkapelle Huysmanhoeve
Duchêne 1904, Scheel sd, 

157 1902 Boschkapelle - Stallaert
158 1902 Gent Ottergemsesteenweg - Ecole 

d’Horticulture de l’état à Gand, Rijksland-
bouwschool

159 1912 Lovendegem Breebrug - onderhoud brug 
160 1902 Boschkapelle - Stallaert
161 1903 Boschkapelle Zeeland - Scheele W., bouw 

bakkeet
162 1903 Boschkapelle Zeeland - Ducheine, Duchêne, 

bouw landbouwschuur
163 1906 Sint-Baafs-Vijve - Thijtgat, Tijtgat
164 1907 Lochristi - Polfliet A.
165 1910 Zomergem - De Blaere August, bouw woon-

huis; chronique des travaux publics 1910 nr 
23, 25

166 1912 Boschkapelle Zeeland - Ducheine
167 1913 Ooigem - Peers Camille
168 1913 Boschkapelle Zeeland - Scheel J.
169 1914 Wachtebeke - Vanden Eede
170 1920 Desteldonk - Van Nieuwerburg Achiel, ont-

smetting na runderpest
171 1923 Nazareth - Van Maercken P., nr 710 b, sectie 

F
172 1924 Afsnee - Goossens Auguste
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173 1924 Sint-Kruis-Winkel - De Wulf Seraphin, Rosty-
nebosch, maison pour le garde

174 1924 Nazareth - Vanden Abeele
175 1925 Lembeke - 200 jaar oude hoeve heropbouw

Sint-Kruis-Winkel - Querter, Rostyne
176 1925 Petegem - Bekaert
177 1925 Wachtebeke - Vander eede
178 1854 Waarschoot - Burggravenstroom brug met 

tekeningen!
179 1952 Boekhoute Kappellen - De Neve Maurice sec-

tie B, nr 1606, bouw varkensstallen

180 1928 Heusden - Noppe hoeve
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BG 33: Inbezitstelling en kadaster

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Biens célés: verzwegen
Patrouilles de nuits: nachtwachten
BW: Bureel van Weldadigheid
1 26/12/1817 Etat de biens cédés au Domaine dont la dé-

couverte a été faite au profit de la commission 
des hospices civils de la ville de Gand. Over 
goed toebehorend aan voormalige abdij van 
Drongen. Meer dan 80 percelen

2 Sd Lochristi, percelen grond overgedragen door 
pastoor van -. Genummerd 15 tot 20, losge-
maakt uit ingenaaid geheel

3 15/03/1808 BG kan 14 morgen grond niet behouden ver-
mits ze niet toebehoorde aan het Sint-Veerle-
kapittel maar de Kapelaanprove (chapellenie) 
van OLV Sint-Pieters (3 doc)

4 24/01/1807 Besluit van de prefect waarin het bezit door 
BG teniet gedaan wordt. Gaat over nationale 
rente ten laste van Jean François van de 
Bossche (Merelbeke, zoon van Pierre), die 
gelijk blijkt te zijn met die van de voormalige 
Dominicanen. 2e document betreft besluit van 
15/05/1804 mbt inbezitstelling van BG. 3e dd 
31/01/1804 rente nationale reclamé door BG

5 20/01/1804 Rente ten laste van Pierre van Poecke (Oos-
takker) en afkomstig uit bezit van voormalige 
Dominicanen toegekend op 12 pluviose XI 
aan BG Gent wordt geannuleerd en blijft toe-
gekend aan BG Rijsel. 

6 30/05/1817 Etat des biens fonds dont les Hospices sont 
en possession. Modèle A. 20 percelen heb-
bende toebehorend aan Sint-Veerle, Bisdom 
Gent, Pastoor Lochristi. 

7 6/06/1817 Etat des rentes et autres revenus annuels 
dont les Hospices sont en possession. Ur-
banisten, Waarschoot, Bisdom Gent, Groot 
vicariaat, Sint-Pietersabdij, Marollen, Onge-
schoeide Karmelieten, abdij Groenenbriele, 
abdij Drongen, Sint-Barbaraklooster, Domini-
canen, OLV kapel te Lovendegem, Parochie 
Landegem. (2 lijsten) 
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8 14/04/1810 Aanbrenging (verklikking) door De Baene, 
Oudburg 9, Brugge. Met opsomming van zijn 
eisen.

9 9/11/1808 Aanbrenging door onbekende over verkoop 
van kerkgoederen door curatoren, welke 
15.000 frs zouden hebben achtergehouden.

10 9/10/1803 Bundel met drie stukken betreffende inbezits-
telling van landbouwgrond te Lochristi. Ge-
schil tussen BW Lochristi en BG Gent. 

11 17/11/1794 Abdij van Dooresele (Doorisseele in Gendt) 
notarisakte ter voldoening van het aandeel 
van 20.000 £ waarmee ze is belast in de con-
tributie van zeven miljoen opgelegd door de 
Franse republiek ten laste van de stad gen en 
den audenburg van ghendt. Vaststelling van 
de verkoopzitdagen. (abdis Carolina Vanden-
berghe) (4 doc) 

12 29/05/1818 Brief van secretaris generaal van ministerie 
van Binnenlandse zaken bevestigend ont-
vangst van twee staten van domeingoederen. 
Twee brieven 17/01/1818 en 26/01/1818 ter 
bevestiging dat dossier is doorgestuurd naar 
ministerie van Binnenlandse zaken

13 29/06/1805 Twee brieven van de prefect mbt behoud van 
het bezit van twee weiden te Merelbeke. 1e 
Afkomstig uit bezit van Schreyboom gods-
huis en niet uit Sint-Pietersabdij. 2e verkoper 
betaalt niet na verkoop en weide keert terug 
naar BG

14 25/03/1809 Inbezitstelling van percelen akker en weide te 
Gent, Ertvelde en Lochristi. 

15 23/12/1798 Deurwaarderakte op verzoek van Laurentius 
Van der Straeten, Bagattenstraat ten laste van 
Frans Codde (Drongen, Assels) (vorige pach-
ter Augustin Vander Hulst) ivm pacht op 600 
roeden op gasthuis Bulck.
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16 1798 Notaris meldt de komende verkoop van perce-
len te Velzeke, Hundelgem en Ruddershove 
eigendom van Hebbrechthospitaal. Gepacht 
door weduwe Pierre François Michiels. Pro-
blemen met de identificering van de pachters 
en percelen. Notaris vermeldt dat hij geen 
enkel document over Hebbrecht uit handen 
van de monniken van Sint-Pieters heeft kun-
nen krijgen omdat de "ex abbé" alles stukken 
heeft meegenomen. (met briefomslag)

17 09/01/1802 Etat de biens appartenant à différents hos-
pices & établissement de Bienfaisance de la 
ville de Gand actuellement administrés par 
la direction du domaine national et que la 
commission des hospices civils … réclame 
en vertu du l'arr. des consuls du 27 prairial 
IX. Rijke Klaren, Alexianen, Marollen, Zwarte 
Zusters, Crombeen, Apostolinen, Spanjaar-
denhospitaal, Fondation Vénérable, (6 vellen 
+ samenvattende staat) 

18 Sd Etats de bien-fonds réclamés par (BG) en 
vertu Loi 4 Ventôse IX. Vijf percelen liggende 
te Bouchaute, Kapelle-Polder.

19 28/07/1802 Uittreksel van art 5 en 6 van Loi du 16 vendé-
miaire an V
Prefect Faipoult stuurt 2 états des biens na-
tionaux et des rentes nationales die BG “ont-
dekt” heeft. 
gedrukte brief van Faipoult dd 9 fructidor an XIII
gedrukte brief van Faipoult dd 29 brumaire an X
gedrukte brief van Faipoult dd 19 frimaire an X

20 12/01/1802 Bundel 
ivm de eventuele toewijzing van Alexianen 
goederen aan BG
ivm toewijzing van geüsurpeerd nationaal do-
mein te Oostakker en Bassevelde; gehuchten 
Dendermondsgat, Keerken, grond afkomstig 
van Bisdom Gent (dd 13/03/1811 ev)

21 24/06/1804 Etat de rentes nationales usurpées … rentes 
provenant du couvent des carmelites, dites 
Thérésiennes à Gand, 

22 22/07/1802 Tableau de rentes réclamées par (BG) 28 dé-
birentiers met vermelding van crédirentiers. 
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23 1797 Note des propriétés des hospices civils de 
Gand vendues par la direction des domaines 
nationaux: te Merelbeke (Hebbrecht), kerk 
van godshuis (Grootbegijnhof); Munte (Klein 
Begijnhof); Drongen Gasthuisbulck (Arme 
Scholen); Landskouter (Hebbrecht); tuinbouw-
grond te Ekkergem (Klein Begijnhof/Klooster 
van Deinze). Landskouter (Sint-Pietersabdij); 
Munte (Sint-Pietersabdij); land op Ekkergem; 
sommige an VI andere an VII (1797-98-99)

24 28/05/1803 Etat des biens indivisés entre la république 
& les hospices civils de Gand dont la comm. 
Demande la mise en possession. (6 doc) Ter-
res situées dans le Polder de Saint-Bernard 
dit Polder de Canisvliet.

25 05/10/1807 Aanbod door De Cooman ivm aanbrenging/
aangeving (dénonciation) ten voordele van 
BG 

26 20/06/1807 Grond te Oostakker die BG wenst te verwer-
ven wegens usurpatie (4 doc)

27 25/01/1807 Geüsurpeerde gronden aangegeven door drie 
individuen worden bij keizerlijk decreet (vanuit 
Warschau) toegekend aan BG

28 23/06/1806 Zes rentes afkomstig van voormalige Kar-
melieten/Theresianen, die bij besluit van de 
prefect van de Schelde toegekend zijn BG, 
moeten terugkeren naar Domeinen.

29 13/01/1806 Etat de biens et fonds réclamés par la com-
mission (BG): afkomstig van de prove van 
de kapelaan (chapelennie) van het altaar 
van Sint-Daniel, Sint-Veerle kapittel: grond te 
Lovendegem van voormalige heerlijkheid van 
Vinderhoute, te Oultre, Herlinckhove, enz

30 12/11/1805 Toekenning van rentes aan BG: waren ten 
laste van Joseph de Waele fs Jean, van 
Adrien Meheus en thans Pierre Ketels uit 
Machelen, Adrien van Haute te Ousselgem, 
Adrien Meheus en Augustin Galle te Olsene 
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31 03/02/1804 BG krijgt de goederen gebruikt door Bunder-
voet niet in eigendom. Wegens bestemd voor 
de sénatoreries (grond van raadsheer) 
Niet gedateerd overzicht van gronden en 
rentes: oa te Waarschoot (pachter Steyaert 
rente ten laste van stad op vismarkt); grond te 
Evergem pachter Jean van den Berghe, grond 
te Oost Winkel enz

32 24/12/1803 Staat van een nationale rente geclaimd door 
BG afkomstig van voormalige Alexianen en 
ten laste van George (Joris) De Clercq 

33 20/04/1803 20/04/1803: de prefect vraagt BG om een ge-
ding tegen de Regie van de Nationale Domei-
nen te schorsen wegens een nieuw feit.
04/07/1803: de prefect meldt dat de Conseil 
de Prefecture bevoegd zich uit te spreken 
over geschillen tussen BG en Nationale Do-
meinen ivm inbezitstelling van goederen of 
rentes.
10/02/1803: BG meldt aan Jan Van Loo dat 
de rente verschuldigd aan de Republiek nu 
verschuldigd is aan BG. 
4/01/1803: de prefect meldt dat de Conseil de 
Prefecture BG toestemming geeft om verder 
te procederen tegen Domeinen.

34 22/07/1802 Tableau de rentes réclamées par la commis-
sion (BG) 
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35 27/04/1820 Bundel met 15 stukken ivm inbezitstelling van vier 
percelen land ten gunste van bureau van weldadigheid 
van Aalst. Twee percelen van voormalige kosterij van 
Wanzele (Bellegem en Kijs), twee te Serkamp (Croon-
veldeken) 
28/04/1819: brief van baron De Keverberg de Kessel, 
aangeving van grond (dijk) gelegen te Vrassene (Vra-
cene) en Sint-Gillis (Sint Gillisbrouck), (Poldre Rood en 
Moer) afkomstig van voormalig klooster van Drongen
21/02/1834: geheimgehouden rente ontdekt ten gunste 
van BG afkomstig van voormalige Geschoeide Kar-
melieten. Bevat op ACHTERKANT akte van 1758 … 
clooster van gallilée door incorporatie van 6 diversche 
huysinghen gheconsolideert in den Bijvanck vant 
voorne cuvens gheauden sijn te stellen sterffelycken 
laet, volgende en landbrouck van de lazarie alsnu 
aennecommende bij verdeele d’arme scholen der der 
stede van ghendt ende dat het leste sterffelijck laet 
daer oever ghesteld van over lanck is overleden, soo 
verclaere ick bij desen Priorinne … voorne cloostere te 
stellen voor sterffelijck laet suster seraphina Riejauts 
ongeprofeste religieuse ende jeghenwoordige novitie 
int selve clooster. 10 junij 1758
Sd: op ACHTERKANT in de saecke van jaecques 
lammens hre jeghens joe de meesteriggevan wene-
maers hospitael Wijsen den hre bij preferentie aen de 
penningen gheprocedeert van de vercoopynghe van 
d’helft van het derde paert vande huysen ten proces-
sie vermeldt ghecompeteert hebbende wijlent. Chre 
R/Myntkens in sijn leven doceur in de medecijne uuyt 
crachte vande conjugale societeit, in minderynghe 
vande weesepennighen ghementiont bysentie van de 
raede in vlaenderen vanden 15 7bre 1681 ende con-
demneren de prs inden interesten vande voorse aen 
ghewesen penninghen in adte van pen 16nd tsedert 23 
8bre 1684 daete van gem̃en oppositie ende verclaeren 
den hre voorder ende anderssins te syne niet ontfang-
hen nochte ghecondt compenseren de cossten van de 
processie uuyt causen (.) 
april 1679: ivm rekenkamer te Brugge (opsomming 
bedragen over 9 jaren)”… Ick onderschreven ontfang-
her van sijne ma(jesteij)ts domainen verclaere dat de 
capoenen bij die vande Rekencamer tot brugghe sijn 
ghetauxeert gheweest van elck jaer als hier vorenen 
staet utghetrocken inghevolghe van welcke ic sijne 
ma(jesteij)ts wesscheghenissche renten hebbe gheint 
ende ontfanghen toor(conde)n xix april 1679.”

36 26/03/1819 In bezitstelling van goederen te Calloo, af-
komstig van voormalig bisdom Antwerpen, en 
Sint-Denijs, afkomstig van klooster der Domi-
nicanen. En 26 andere stukken grond, bos, 
weide, schorre.
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37 25/03/1819 Bevestiging van inbezitstelling van verschei-
dene goederen te Gent, Ertvelde, Lochristi en 
van Rentes (30#)

38 25/06/1800 Aan BG toegekende goederen keren terug 
naar het Domein. Gronden te Eighem, Aig-
hem, Voorde, Oultre, Herlinckhove, met drie 
1/2 aanplakbrieven (n° 516) van Verkooping 
van Keyzerlijke Domeinen dd 4/09/1812. Af-
gesloten met brief van prefect van 14/07/1813 
die BG buiten bezit stelt. 

39 sd 10 bundels onder omslag Envoy en posses-
sion de quelques bien-fonds et rentes du 
3/07/1820; zonder succes. François Van Belle 
heeft (verzwegen of geüsurpeerde) goederen 
bekend gemaakt en wacht op een beloning. 
Goederen te Eine, Zingem, Asper, Schel-
lebelle, Hofstade, Petegem, Blaise Boucle, 
Welden, Gent en Wondelgem en Rentes.

40 21/02/1799 Inventaris berust hebbende in de archieven 
van den Armen der parochiale kerk van Sint-
Nicolaas in Gent, overgeleverd aan het BW 
den 3 ventose jaar VII. 

41 Sd Inventaire des baux remis à l'administration 
du bureau de bienfaisance par le citoyen Va-
naelbrouck concernant les biens des pauvres 
de la paroisse de St Bavon. 11 pachten te 
Lochristi, Sleidingen, Evergem, Sint-Lievens-
Houtem, Cobbegem Beeckzeele en Assche, 
Gontrode, Landsberge, Landegem en Vos-
selare, Lokeren, Exaarde en Dakenem (dak-
nam) 

42 Sd Lege map vermeldend Rekening van 
d'Almoessenije van Stye Baafs gedaen door 
derzelfe ontvanger d'heer Jan Jouis Vanael-
broeck den 6 7en 1797 (leeg)
Inventaris van de rentevrieven toebehoorende 
aan den armen van Sint-Salvator te Gent, 
overgeleverd aan den bureau van Weldadig-
heid van dezelve stad door Augustinus Ber-
naert den … ventose jaar 7. Inventaris der 
voorwaarden van de goederen competerende 
den zelven Armen.
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43 10/08/1801 Inventaris der titels van renten en obligatien 
voortskomende van den armen van Sint-Ja-
cobs en overhandigd aan den heer Huyssens 
ontvanger van het Bureel van Weldadigheid – 
22 Thermidor jaar IX (drie meerbladige akten)

44 20/02/1799 Inventaris der rentebrieven der renten croose-
rende in profijt der Aelmoessenije van Sint-
Baafs in Gent, alsmede der voorwaarden der 
goederen der zelve aelmoessenije – 2 ven-
tose jaar VII – BW

45 Sd Inventaris der papieren competerende den 
armen der parochiale Kerk van OLV Sint-
Pieters te Gent, overgeleverd aan het bestuur 
van BW der zelve stad door dhr Olivier Jan 
Desmedt 

46 15/12/1800 Staat van goederen door de Franse republiek 
verkocht dewelke aangemeld bureel toebe-
hoorden en voortskwamen van de aalmoese-
nij van Sint-Pieters 1795 – BW

47 1798 Inventaris der rente brieven, figuratieve kaar-
ten (17#) en voorwaarden der goederen 
toebehoorende aan de tafel van den Heiligen 
Geest in Gent 1798 – BW

48 22/08/1912 Deelname door BW aan de Wereldtentoon-
stelling te Gent van 1913 (Van Werveke, J. 
De Waele (Citadellaan)), brief van Werk der 
gezonde lucht om te mogen deelnemen aan 
wereldtentoonstelling 1913, plaatsen van 
foto's, oude voorwerpen enz. Alph Boekaert, 
Van Wittenberghe 5 gent, schilder. Niet inge-
vuld toetredingsbewijs 

49 21/04/1819 Bundel behandeld door baron De Keverberg 
deKessel ivm ontdekking van verzwegen goe-
deren en rentes die BG opeist. Opgedeeld in 
verscheidene subbundels.

50 2/06/1823 Domaniale goederen aen de Burgerlijke 
Godshuizen afgestaen. Toezending van een 
KB hiertoe betrekkelijk. 

51 11/12/1824 KB van 11/12/1824 waer bij Hebbrechts Hos-
pitael wordt in bezit gesteld van eene rent van 
fl 20. 56 1/2 's jaers zijnde fl 600 kapitaels. 
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52 1832 Reclamatie op de verkoop van bomen te 
Waarschoot. Afgewezen. Bevat kaart uit 
landboek 1681 te Waarschoot bij beke brug. 
Afkomstig van Sint-Laurijns/Wenemaerskloos-
ter 

53 26/10/1818 KB van 9/03/1819 stelt BG in het bezit van 
6 verzwegen rentes, vroeger ten gunste van 
Zwarte Zusters. 

54 6/06/1889 Gazette van Gent op p 4 bericht van BW ivm 
commodo et incommodo voor ontwerp van 
aankoop van bouwgrond in Doornstraat 
Opmerking: nummer ontbreekt.
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BG 34: Jaarverslagen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Voor de inventarisatie bestond dit bestand uit 2 archiefdozen. Volgens de lijsten waar-
over we beschikken, moeten er drie dozen bestaan. De tweede doos, met de versla-
gen voor de periode 1848-1870 ontbreekt.
1-26. Dossiers betreffende de voorbereiding van de jaarverslagen. 1831-1846, 1871-
1884. 26 omslagen.
De verslagen werden steeds het volgende jaar opgemaakt. De verslagen bevatten be-
schrijvingen van het aantal instellingen onder beheer van de Commissie en de evolutie 
van het bewonersaantal. Vaak worden ook werken aan de gebouwen beschreven. Ook 
het beheer van de goederen (binnen en buiten Gent) komt aan bod.
1 1831-1835 1 omslag
2 1836 1 omslag
3 1838 Dit dossiers bevat documenten uit 1725 be-

treffende de pacht van diverse meersen en uit 
1742 betreffende het Sint-Catharina godshuis.

1 omslag

4 1839 1 omslag
5 1840 1 omslag
6 1841 1 omslag
7 1842 1 omslag
8 1843 Bevat een duidelijk verslag over de uitgaven 

in 1842 en 1843.
1 omslag

9 1844 1 omslag
10 1845 1 omslag
11 1846 Dit dossier is uitgebreider dan de voorgaande. 

Het bevat onder andere het jaarverslag van 
de Commissie der Burgerlijke Godshuizen, 
maar ook diverse inspectieverslagen en ver-
slagen van de “economen”.

1 omslag

12 1847 1 omslag
13 1871 1 omslag
14 1872 1 omslag
15 1873 1 omslag
16 1874 1 omslag
17 1875 1 omslag
18 1876 1 omslag
19 1877 Bevat eveneens documenten betreffende de 

bouw van een amfitheater en laboratoria in 
Bijloke en stukken over uitgaven voor een 
nieuw muziekconservatorium.

1 omslag
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20 1878 In dit verslag wordt ook melding gemaakt van 
een pokken- en tyfusepidemie.

1 omslag

21 1879 1 omslag
22 1880 Bevat eveneens een exemplaar van het 

“Rapport médical relatif à l’année 1880 sur 
l’hospice Guislain à Gand”, een uittreksel uit 
het “Bulletin de la société de médecine men-
tale de Belgique”.

1 omslag

23 1881 1 omslag
24 1882 1 omslag
25 1883 1 omslag
26 1884 1 omslag
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BG 35: Legaten en giften

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Attentie voor: dagboek in 111-12/04/1877 en twee foto’s in 28-01/02/1858
1 10/08/1806 De Brauwer Pierre, 66j gift, van 1269,84 frs 

op voorwaarde dat hij toegelaten wordt tot het 
Ouderlingengesticht tot einde van zijn leven.

2 12/07/1801 De Weerdt Colette, schenking jaarlijkse rente 
& kapitaal aan BG: voorwaarde levenslange 
opname in de infirmerie van het Groot-Begijn-
hof. Besluit in 1807 dat het geld van deze gift 
niet gebruikt mag worden voor de bouw van 
een afsluitingsmuur.

3 21/06/1807 Anonieme gift 293, 87 frs voor de aankoop 
van linnengoed ten behoeve van het Oude-
vrouwengesticht.

4 07/07/1807 Van den Eynde Jeanne Petronilla legaat met 
toekenning van 2 frs aan iedere ouderling in 
het Sint-Antoniusgesticht en de Bijloke.

5 03/10/1807 De Vos Jeanne Marguerite fia Pierre en Marie 
Anne Ollemaert, wonende op Langeschip-
gracht, legateert 6.000 frs aan het ouderlin-
gengesticht ingeval een van haar erfgenamen 
ook maar het minste bezwaar maakt tegen 
haar testamentaire besluiten.

6 31/01/1812 De Baets Monique, schenking van haar ge-
hele bezit zijnde 350,70 frs in geld en twee 
rentes van 21,76 en 25,39 frs. Op voorwaarde 
opgenomen te worden in de infirmerie van het 
grootbegijnhof Sint-Elisabeth waar ze begijn 
is.

7 15/04/1813 Delateur Jacques Marion, eenmalige schen-
king aan BG van kapitaal en zijn oude plunje 
en linnengoed om opgenomen te worden in 
het Oudemannengesticht.

8 3/02/1814 Legaat van la Dame De Nayez van 544 fr. via
holografisch testament voor de aankoop van
hemden voor de ongeneeslijke vrouwen.

9 07/09/1815 Willem I, koning der Nederlanden, gift van 
10.000 frs uit zijn particuliere fondsen.
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10 19/04/1817 Van Rysseghem Elisabeth, legaat van geld-
som en enkele meubelen ter opname in infir-
merie van het Oudevrouwengesticht. 
01. lettre du gouverneur de la Flandre Orien-
tale dd. 04/12/1816 
02. Koninklijk besluit

11 28/08/1820 De Keyzer Michel (uit Brussel) legaat een-
malige “schenking om niet” (zonder voor-
waarden) van linnengoed dat tentoongesteld 
was in het stadhuis te Gent op de “exposition 
générale des produits de l’industrie”. Wordt 
uitgedeeld aan Bijloke, Triest, Oudevrouwen- 
en Oudemannengesticht. (Couvertures de 
laine à bords rouges, id à bords blues, fine 
prise de laine coupon, id commun, corsair 
blanche, baie blanche, id rouge de garanu, id 
bleu. = blauw en rood wollegoed, witte wolle 
saergien, coupon bay)
01. brief stadsbestuur dd. 28/08/1820
02. copie conforme lettre de Michel De Keyzer

12 10/04/1821 De Raedt Francis, legaat eenmalige geldsom ter 
opname van zijn dochter Marie Jacqueline, begijn 
in Groot Begijnhof, 50 jaar en “overvallen met 
een zinneloosheyd die haer tot alles onbequaem 
maekt”, in de infirmerie van Groot Begijnhof.
01. brief van de Grootjuffrouw van het Groot Be-
gijnhof dd. 30/03/1821
02. extrait du régistre des délibérations du Conseil 
de Régence de la ville
03. proces verbal de la séance du 10/04/1821
04. brief stadsbestuur dd. 14/04/1821

13 11/04/1820 Tiesson Marie Thérèse legaat bij testament dd. 
11/04/1820 waarbij 625,95 gulden verdeeld wordt 
onder de 60 kinderen van de Rodelijvenkens-
school à rato van 9,50 gulden per kind om te 
bidden voor haar zielzaligheyt (het verschil is te 
wijten aan het “recht der school voor presentie der 
kinders in de uytvaerd en voor eenen rijspap of 
recreatie aen de kinders van de school) In 1906 
werd deze Stichting geschorst (getypte brieven 
met motivering) Rodelijvekens wordt daarin om-
schreven als H. Catherina godshuis (op Kraanlei 
en Begijnhof)
01. arrête Royale du 22/05/1822 (ontbreekt)
02. memorial geldverdeling aan de schoolkinderen 
gezeyd de Roolijfkens tot Gent
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14 01/05/1826 De Heuvel Cathérine Joséphine Douairièrre 
van Hermand Flore Spillieux holografisch 
testament, algeheel legaat aan de armen van 
Schreyboom. Plus opdracht tot lezen van dui-
zend missen en uitdeling aan de armen van 
“twaalf zakken tarwe gebakken in brooden” 
en voor eeuwig 100 missen in Schreyboom. 
Aanvaarding door BG onder beneficie van 
inventaris (voorrecht van boedelbeschrijving) 
Inventaris aanwezig. Rest 816 florins,4 sols, 2 
deniers. Betwisting van testament. (met huwe-
lijkscontract dd 1/07/1791)
01. huwelijkscontract dd. 01/07/1791
02. kopie holografisch testament de la douairi-
èrre Spillieux dd. 20/12/1812
03. uittreksel der besluiten van BG te Gent dd. 
3/03/1826

15 21/09/1826 Antonius Pieter, bierbrouwer te Gent, legaat 
aan Kerk van Bijlokehospitaal van twee par-
tijen land en weide (1 ½ ha) te Munkzwalm 
“bij den Molen ten Bergen” tegen twee jaarge-
tijden per jaar in de Bijloke. Met verkoopakte 
grond 1821. Antonius woont in een kamer van 
het Bijlokehospitaal.
01. verkoopakte stuk grond dd. 18/05/1821
02. testament Pierre Antonius dd. 21/01/1826
03. onkostennota jaarmissen dd. 24/03/1826
04. akte van aanvaarding dd. 21/07/1826

16 30/03/1836 De Poorter Jeanne, provenierster in Poortakker, 
holografisch testament, algemeen legataris is BG. 
Legaat van 2 obligaties van 100 £ elk.
01. holografisch testament Jeanne De Poorter dd. 
6/02/1826
02. notariële akte dd. 30/03/1836
03. rentebepaling van de obligaties dd. 
26/03/1829

17 28/10/1826 Hyde Eleonore legaat eenmalige schenking van 
300 gulden Nederlands aan Oudemannen- en Ou-
devrouwengesticht, ieder voor de helft. Uitdeling 
van een wittebrood van twee stuyvers aan “idere 
lit van de voorzeyde twee differente gemeynte”.
01. uittreksel holografisch testament Eleonore 
Hyde met begeleidende brief dd. 23/10/1826
02. betalingsbewijzen van de te verdelen schen-
king dd. 9/11/1826
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18 23/02/1827 Teirlynck Ludovicus Judocus, °Beveren Waas 
4/04/1767, fs Jacobus en Marie Barbara Van 
Herweghe overleden op 26/7/1830, holografisch 
testament Wezengesticht (Kulders) 600 frs + (v) 
600 frs en Ouderlingengesticht (“de Mannekens 
in de Bijloke”) 600 frs. Uitdeling tien zakken tarwe 
gebakken in brood BG besluit hiermee ijzeren 
bedden te kopen.

19 De Jonghe Gustave vicomte, schenkt “mecha-
nisch bed” aan BG, dat door zijn overleden ouders 
is gebruikt maar nog geheel nieuw, waarde 300 
frs. (op achterkant van drie brieven, tekst met 
uitgaven dd 1793)

20 13/04/1833 Loustau Marie Thérèse, wonende Sint-Pietersnieuw-
straat 118 (in 1833 en 126 in 1860), BW en BG univer-
sele erfgenamen, ieder voor de helft tegen voor eeuwig 
een jaarmis op de dag van het overlijden. Bijzonder le-
gaat aan Kuldershuis tbv 6349,20 frs tegen een jaarmis 
(eeuwigdurend) met aanwezigheid van de “opkweeke-
lingen van gezeyde gesticht”. Bijzonder legaat aan de 
kerkfabriek van Sint-Pieters van som geld. Daarnaast 
krijgt haar meid Therese Sophie Vervaecke (uit Kortrijk) 
het vruchtgebruik van het huis en de erin voorkomende 
meubelen en voorwerpen. Uitdeling van 300 tarwebro-
den van 63 c. aan de armen. De jaarmissen worden in 
Schreyboom gecelebreerd. Met inventaris bestaande 
uit 7 bundels van telkens vijf A3 bladen.
01. testament Marie Thérèse Loustau dd. 6/01/1833
02. Koninklijk besluit dd. 13/04/1833
03. administratief aandeel in het legaat kulderhuis dd. 
19/07/1833 04. uittreksel uit het register der besluiten 
van het schepencollege

21 24/12/1837 Verspeyen Jean Carolus, wonende op Predik-
herenlei 9, testament “by forme mystique” (door 
de cujus gedicteerd en ondertekend maar door 
iemand anders opgeschreven). BG is algemeen 
legataris. Beroep aangetekend door wettelijke 
erfgenamen omdat dit mystiek testament is opge-
steld op de dag van zijn overlijden. (oa Jacques 
Lievin van Caneghem et zijn echtgenote Marie 
Verspeyen) Opbrengst 30.000 frs aan BG.Op 
11/02/1864 besluit Gemeenteraad de naam rue 
Verspeyen te geven “à la seconde nouvelle rue à 
ouvrir à travers les propriétés de votre adminsitra-
tion (BG) et aboutissant au boulevard du grand 
Beguinage entre ledit beguinage et la rue Van 
Wittenberghe“.
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22 1966 Van Caeneghem stichting, anno 1966 dis-
cussie over juridische grond om af te wijken 
van de bedoeling van de erflater. Blindenhuis 
afbreken en vervangen door administratief 
centrum. Na te leven formaliteiten. Samenvat-
ting historiek gesticht vanaf 1913.

23 13/10/1848 Bogaert - De Clerck François Jacques, wonende 
rue de Bruges, schenking geldsom van 25.000 fr, 
eeuwigdurend, voor onderhoud en verzorging van 
twee personen in Oudemannen-, Oudevrouwen- 
(levenslang) en Wezengesticht (tot hun 18 jaar). 
Akte testament met verder vermelding van schen-
king aan BW.
01. schenkingsakte opgesteld door notaris Norbert 
Marie Jacques Eggermont dd. 22/11/1848
02. overleg van BG dd. 20/10/1848
03. autorisatie dd. 17/11/1848
04. betalen van het legaat dd. 24/11/1849
05. uitvoering dd. 22/06/1855

24 08/06/1833 Lefevre Adelaide Henriette Fanny Josèphe, 
weduwe van De Meulemeester Charles Henri, 
legaat van 5.000 frs. aan het Sint-Janshospi-
taal voor het onderhoud van zieke kinderen 
tegen zes jaarmissen eeuwigdurend binnen 
de acht dagen van de verjaardag van haar 
overlijden. Zij overlijdt op 29/06/1851.
01. holografisch testament De Meulemeester-
Lefevre dd. 8/06/1833 ONTBREEKT
02. mystiek testament De Meulemeester-Lefe-
vre door notaris Vandepoele dd. 12/061851

25 28/06/1846 De Hertogh Pierre, advocaat wonende rue de la 
vallée 39 (oud nr [nr 45 nieuw in 1846]), overle-
den op 12/05/1853, legaat geldsom van 60.000 
frs. Twee testamenten: in 2e bepaling dat er een 
ziekenhuis gebouwd moeten worden tussen Dam-
poort en Muide. Bij overheidsbesluiten wordt geld 
hiervan omgezet in openbare Belgische fondsen. 
BG is van oordeel dat slechts “begonnen” moet 
worden met de bouw van een ziekenhuis.
01. eerste testament Pierre De Hertogh dd. 
28/06/1846
02. tweede testament Pierre De Hertogh dd. 
6/07/1850
03. overleg van BG dd. 6/01/1854
04. autorisatie dd. 15/05/1854
05. uitbetaling van het legaat
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26 05/03/1856 Van Tieghem Melanie, echtgenote Van 
Hamme François, wonende te Brugge, over-
leden op 1/02/1856, legaat geldsommen van 
135.600 frs. voor 12 (bedden) ouderlingen & 
33.900 frs 3 (bedden) wezen.
01. uitreksel testament Van Hamme - Van 
Tieghem door notaris Jacqué te Brugge dd. 
5/03/1856
02. overleg van BG dd. 21/03/1856
03. autorisatie dd. 1/05/1856
04. betaling van het legaat dd. 22/05/1856
05. uitvoering van het legaat

27 01/02/1858 Lammens Hippolyte Charles legaat geldsom-
men van 200.000 frs. voor bedden voor arme 
zieken van beider sexe (20+20) en 50.000 
frs voor (10) bedden in de Kulders. Stichting 
zal genoemd worden: “Henriette Lammens”. 
Met twee foto’s dd. 1967 van grafmonument. 
Betwisting legaat door Michaëls (Philippe, 
Henri en Auguste) met stamboompje Agnes 
Verkindert x David t’ Kint … Georges Buyck … 
Julie Buyckx Ph Michaëls; Henriette Buyck x 
Lammens ... Hipp Lammens (overleden Gent 
2/02/1858.
01. testament Hippolyte Charles Lammens
02. overleg van BG dd. 5/02/1858
03. demande d’approbation au conseil com-
munal dd. 12/02/1858 
04. goedkeuring dd. 5/03/1858
05. 3 broers Michaëls, erfgenamen, betwisting 
legaat

28 02/07/1857 Baudson Joseph Gaspard overleden 
24/12/1857, legaat geldsom van 1.000 frs 
zonder verdere voorwaarde.
01. holografisch testament Joseph Gaspard 
Baudson dd. 2/07/1857
02. melding dd. 11/01/1858 van het overlijden 
van Baudson op 24/12/1857
03. overleg van BG dd. 15/01/1858 (ont-
breekt)
04. autorisatie dd. 27/03/18
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29 22/01/1859 Pélichy Théodore Baron de -, lid bestendige 
deputatie provincie, gift van een som van 
25.000 frs om 5 “rooms-katholieke” zestigja-
rige vrouwen op te nemen in “maison hospita-
lière de femmes dite Sint-Antonius” waarvan 
3 uit Gent en 2 van platteland. Eeuwigdurend. 
Bij brief van 5/04/1859 vermindert schenker 
het aantal opnames tot 3 (2+1).
01. acte de donation d’une somme de 25.000 
frs. 5 places Hospice St. Antoine - 60 ans - à 
perpétuité 3 de la ville & 2 de la Campagne 
dd. 22/01/1859
02. overleg van BG dd. 28/01/1859
03. autorisatie dd. 23/04/1859

30 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal elk 
20.000 frs. 
01. mystiek testament Hector Joseph Van Wit-
tenberghe deel 1

31 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal 
elk 20.000 frs. 01. mystiek testament Hector 
Joseph Van Wittenberghe deel 2

32 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal 
elk 20.000 frs. 01. mystiek testament Hector 
Joseph Van Wittenberghe deel 3
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33 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal 
elk 20.000 frs. 01. mystiek testament Hector 
Joseph Van Wittenberghe deel 4

34 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal 
elk 20.000 frs. 01. mystiek testament Hector 
Joseph Van Wittenberghe deel 5

35 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal 
elk 20.000 frs. 01. mystiek testament Hector 
Joseph Van Wittenberghe deel 6

36 12/09/1862 Van Wittenberghe Hector Joseph, overleden 
op 6/11/1862, BG is algemeen legataris, de 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van 20 in Gent geboren vrouwen vanaf zestig 
jaar. Eeuwigdurend. Met toekenning van een 
bijzonder legaat aan zijn neef en nicht Willem 
Marisal en Therese Van Bymenant-Marisal 
elk 20.000 frs. 01. mystiek testament Hector 
Joseph Van Wittenberghe deel 7

37 29/08/1860 Martens Adolphine overleden op 16/05/1860 
legaat geldsom van 500 frs voor arme zieken.
01. uittreksel holografisch testament dd. 
27/10/1859 van Adolphine Martens
02. autorisatie dd. 8/09/1860
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38 01/01/1870 Hellebaut Geeraerd Jan, gift inter vivos door 
de erfgenamen van Hellebaut Geeraerd Jan 
(t.w. Alexis, Hellebaut, Verschueren) geldsom 
van 10.000 frs. voor fondatie Hellebaut met 
jaarlijkse prijs van 300 frs aan twee opkweke-
lingen (m/v) bij het verlaten van de instelling 
wegens hun opvallende vlijt en goed gedrag. 
Prijzen uitgereikt tot in 1912 (laatste brief).
01. “donation d’ une somme de 10.000 frs. par 
les héritiers de Gérard Hellebaut sous charge 
d’ instituer un prix de 300 frs. annuellement et 
perpétuellement” (200 frs. voor een weesjon-
gen en 100 frs. voor een weesmeisje)

39 23/05/1865 Delecroix Xavier, overleden op 12/07/1870, 
legaat van een schilderij van Verboeckhove, 
de verkoopsopbrengst is bestemd voor het 
onderhoud van een of twee ouderlingen. 
Opbrengst 8000 frs, schilderij verkocht aan 
Delehaye uit Antwerpen.
01. mystiek testament Xavier Delecroix 
”tableau de Verboeckhoven sous charge 
d’appliquer le produit de la vente à la fon-
dation d’un ou deux lits pour vieillards dd. 
23/05/1865

40 16/04/1864 Overhart Charlotta dienstmeid (vondeling 
1/04/1838 - Serskamp 17/04/1864) wonende 
te Cherscamp, legaat geldsom 50 frs.
01. testament Charlotte Overhart dd. 
16/04/1864
02. overleg BG dd. 9/05/1864
03. aanvaarding door BG dd. 26/04/1825

41 29/10/1863 Van der Cruyssen Amand Bernard wonende 
Onderstraat overleden op 25/02/1863, gra-
tificatie geldsom 1.200 frs. Te verdelen 400 
fr voor Blauwemeisjes, 400 fr voor Rodelij-
vekens, 400 fr Kulders. De scholen dienen 
bij zijn uitvaart aanwezig te zijn en krijgen de 
bovenstaande gratificatie.
01. uittreksel testament Amand Van der Cruy-
ssen dd.20/12/1858 02. bericht van ontvangst 
door de oversten dd 3/03/1864
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42 22/09/1866 Maatschappij der Fonteinisten, gift van een geld-
som van 350 frs. Te verdelen onder wezen (m/v) 
in afwachting van hun opname “zijnde de op-
brengst van een vertoning ten voordele van de 
slachtoffers van de heerschende ziekte”. Namen-
lijst van kandidaten sept en dec 1866, en jan, feb, 
maart 1867
01. brief voorzitter der maatschappij der Fontainis-
ten dd. 22/09/1866
02. etats de secours temporaires dd. 1/11/1866
03. etats de secours temporaires dd. 2/12/1866
04. etats de secours temporaires dd. 3/01/1867

43 13/07/1868 Geswein Mathias conducteur bruggen en wegen, 
overleden 5/12/1868, zoon van Suzanne Faber 
(fa Conrad en Eve Welter) en Hartman Geswein. 
BG is algemeen legataris. (Erfenisdossier 10 cm). 
Boekje statuten Banque de crédit commercial à 
Anvers 1869 (die in 1866 failliet aangevraagd 
heeft), idem Banque Belge du commerce et de 
l’industrie 1872 ; idem Nouvelle Banque de l’union 
1873 ; notulen verslagen Algemene Vergadering. 
Juridische documenten ivm de problemen met 
deze banken.
01. holografisch testament Mathieu Geswein dd. 
13/07/1868
02. overleg BG dd. 28/05/1869 bulletin des ren-
seignements
03. inventaire à la mortuaire dd. 23/06/1869
04. arrêté royal autorisation dd. 20/09/1869

44 13/07/1868 Geswein Mathias conducteur bruggen en 
wegen, overleden 5/12/1868, zoon van Su-
zanne Faber (fa Conrad en Eve Welter) en 
Hartman Geswein. BG is algemeen legata-
ris. (Erfenisdossier 10 cm). Boekje statuten 
Banque de crédit commercial à Anvers 1869 
(die in 1866 failliet aangevraagd heeft), idem 
Banque Belge du commerce et de l’industrie 
1872 ; idem Nouvelle Banque de l’union 1873 
; notulen verslagen Algemene Vergadering. 
Juridische documenten ivm de problemen met 
deze banken.
01. holografisch testament Mathieu Geswein 
dd. 13/07/1868
02. overleg BG dd. 28/05/1869 bulletin des 
renseignements
03. inventaire à la mortuaire dd. 23/06/1869
04. arrêté royal autorisation dd. 20/09/1869
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45 17/01/1871 De Mey Clementine Lucie, wonende Molenaar-
straat 183 (anno 1870), schenking geldsom van 
50.000 frs. Opbrengst ervan is bestemd voor 5 
“bedden” voor oude of gebrekkige werklieden in 
het Lousbergsgesticht. Zij was algemeen lega-
taris van haar broer Bernard Joseph De Mey, 
koophandelaar, wonende Molenaarstraat Boekje 
“Erfenis Clementine-Lucie De Mey, inlichtingsboek 
met kopieën, enz; aangeboden met een familie-
stamboom (ontbreekt) daarbij, door kozijn UZ. De 
Schepper aan alle de hoofden-leden der belang-
hebbende familie afstammende van Tobias Colyn 
en van Marie Van Opstaele”.
01. donation d’une somme de 50.000 frs. paya-
ble 3 mois après son décès à charge d’instituer 
à perpétuité au moins 5 lits pour vieillards ayant 
leur domicile à Gand à l’hospice Lousbergs dd. 
17/01/1871

46 21/01/1862 Van Aken Sophie, Adolphe & Jean overleden 
8/04/1871 erfenis met BG als algemeen legataris 
voor het stichten van een aantal “bedden”.
01. holografisch testament Sophie Van Aken dd. 
21/01/1862 légataire universel: Hospices Civils de 
Gand meubles et immeubles pour fondation de lits 
déces de Sophie Van Aken dd. 8/04/1871
02. overleg BG

47 05/11/1872 De Smet – De Smet Charles, wonende Sint-
Pietersnieuwstraat 39, donatie geldsom van 
10.000 frs “fondation d’un lit à l’ hospice 
Lousbergs”
01. donatie van geldsom 10.000 frs door 
Charles De Smet pour fondation d’un lit à l’ 
hospice Lousbergs à présenter par donateur 
& après son décès par l’ainé de ses descen-
dants dd. 5/11/1872 
02. overleg BG

48 17/11/1875 Lauwick - Hamelinck donatie 20 spaarboekjes 
voor weeskinderen van 50 frs elk. 12 wees-
jongens en 8 weesmeisjes.
01. beslissing BG dd. 17/11/1875 20 spaar-
boekjes van 50 frs elk; 12 boekjes voor wees-
jongens & 8 boekjes voor weesmeisjes
02. brief BG aan de directies van de weeshui-
zen
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49 02/03/1625 Van Havre Jean Fondation, rente annuelle de 
2000 florins de 40 gros chacun à charge de 
payer une bourse annuelle de 100 florins de-
vant de servir à l’étude du droit ou la théologie 
au descendant le plus proche des Van Haver. 
Boekje ”Bourse de fondation. Rapport fait au 
conseil communal de Gand par F. Laurent 
1864”. (44 p). Bevat oa genealogie boom van 
de familie Van Havre (1622) Met verslag over 
omrekening van “le florin de 40 gros”, waaruit 
blijkt dat 100 florins de 40 gros overeenstemt 
met 181,40 frs (anno 1866) 
01. testament Jean Van Havre ”à 
l’administration des écoles de pauvres de 
Gand rente annuelle de 2000 florins de 40 
gros chacun à charge de payer une bourse 
annuelle de 100 florins devant servir à l’étude 
du droit”

50 08/09/1778 Schenkingen allerhande aan Sint-Antonius tussen 
1778 en 1795. 
01. 300 ponden door Lammens dd. 18/09/1778
02. 200 ponden door Thérèse van der Delft dd. 
24/11/1779
03. 100 ponden door Catherine Hertschap dd. 
1/03/1779
04. 500 ponden door Consens dd. 1/05/1779
05. 300 ponden door Françoise Lavillette, 500 
Boeykens, 100 Goethals, 33-15/ Loppen; 600 
Baut; 200 Boele, 200 D’Haene, 50 Cauller, 175 
Catherine D’Haese; 25 idem; 100 Cornelis; 100 
Claudine Baele; 100 Willhaeys; 50 nieuwe hem-
den Marie van den dooren; 300 Anne Odemaere; 
50 begijntje De Cock. Met lijst uit 1867 over de 
verschillende “fondatiën ub get huis van Berm-
hertigheid” (Sint-Antonius) chronologisch gelijst.

51 20/12/1783 Standaert Jacques Bernard negociant ende 
schepenen der heerlijckhede van Sint-Baefs 
”gifte van verscheyde renten” donation di-
verses rentes à l’ Hospice St. Antoine, 6100 
guldens à charge d’ entretenir 12 indigents.
01. acte de donation dd. 20/12/1783
02. acte de donation dd. 5/04/1784
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52 12/05/1792 Zoetaert Anne Livine Josephe gift aan Rodelij-
vekens “2 sacs de froment le jour de son ser-
vice, 1 sac de froment le jour de l’anniversaire 
de sa mort (pendant 50 ans)”.
01. testament Anne Zoetaert aan de Rodelij-
vekens dd. 12/05/1792

53 16/01/1794 Dullaert - De Rynck (weduwe Pijoulet) legaat, 
26/03/1830, Marie Anne Gheerbrant, weduwe van 
Marc Antoine Pijoulet overleden op 14/08/1794, 
in 1795 legateert ze een “suffisante hypoteque 
ende bezet tot het opbrengen van die jaerlijksche 
somme van vierentwintig ponden grooten … 
brabandsch wisselgeld lijfrente ende naer haere 
dood moet dit legaet dienen voor twee plaetsen 
te fondeeren in Sint Antoine hospitael voor twee 
arme menschen”. Rente is afgekocht in 1808 door 
de erfgenamen, t.w. Emmanuel Ignace Dullaert x 
Catherine Françoise De Rynck mits de som van 
4000 guldens Nederlandsch
01. testament Marie Anne Gheerbrant weduwe.
Pijoulet voor stichting van 2 plaatsen in het Sint-
Antoniusgesticht te presenteren door de familie 
dd. 16/01/1794
02. déces de la servante & reversibilité dd. 
4/12/1806
03. autorisatie BG

54 08/06/1821 Schoorman J.H. kanunnik, spiritueel directeur van 
het Sint-Antoniusgesticht, stelt voor een nieuwe 
kapel op zijn kosten te bouwen op zijn grond. 
Bovendien zou deze constructie opslagruimte (kel-
ders) bieden voor de voorraden van Sint-Antonius. 
In ruil daarvoor krijgt hij drie bedden voor drie 
behoeftige vrouwen op kosten van BG. Vermeld 
bouwplan niet aanwezig.
01. voorstel van Schoorman om op zijn kosten 
een nieuwe kapel te bouwen voor het Sint-
Antoniusgesticht dd. 8/06/1821
02. bouwplan dd. 8/06/1821 verwezen naar reeks-
nummer 27/3/3 ( Sint-Antoniuskapel ) 
03. aanvaarding van het legaat

55 11/09/1830 Van de Capelle Jean Baptiste, legaat 2 plaat-
sen voor oude mannen van min. 70 jaar in de 
Bijloke
01. oproepingsbrief en zittingsverslag BG met 
aanvaarding van het voorstel voor stichting 
van 2 plaatsen voor 70-jarige mannen in de 
Bijloke dd. 11/09/1830
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56 26/07/1848 Van Braeckel Franciscus Hubert legaat “Ik 
geve en legatere aen de gestichten hier 
volgende voor eene recreatie ten dage van 
mijn uytvaerd elk de somme bij elks naem 
uytgedrukt: nonnekens in de bijloke 60 frs; 
zusters item 50 frs ende mans bijloke 110, 
ende vrouwen Lieve (Sint-Antonius?) 140 frs; 
Kulderschool 115 frs; Blauwe meyskens 60 
frs; Roodelijfkens 50 frs. Aan de ingezetenen 
van de kleine godshuizen welke maendelijk-
sche prebenden genieten, elk eenen halve 
franc in gelde en elk een witte brood van 2à 
centimen.
01. testament Van Braeckel

57 20/12/1826 Cardon Jossine, filia Joos, rente ingesteld op 
8/09/1685 ten profijte van het convent van 
Sint-Elisabeth te voren Ter leyns. Tot onder-
houd van begijntjes. Bij besluiten van 16 fruct 
an VIII en 9 frilm an XII overgedragen aan BG
01. brief aan het schepencollege stad Gent (in 
zeer slechte staat ) 
02. brief aan het magistraat dd. 20/12/1826
03. testament Jossine Cardon dd. 1/11/1685
04. voorstel tot aanvaarding dd. 15/12/1826
05. brief aan BG

58 25/04/1856 Lacombe Joannes Jacobus, grondeigenaar 
te Gent (overleden op 66 jaar op 1/08/1856) 
ongehuwde zoon van Jacobus en Barbara An-
gela Baillieul, succession. Bij begrafenis uitde-
ling van broden aan aanwezige uitgenodigde 
armen en een franc aan de weeskinderen uit 
Kulders, Blauwmeyskens, Roodelijvekens. BG 
werd algemeen legataris indien er zich geen 
afstammelingen melden, wat wel gebeurd is.
01. testament Jean Jacques Lacombe indien 
binnen de 6 maand na het overlijden van J.J. 
Lacombe geen wettige erfgenamen tot de ze-
vende graad zowel van vaders - of van moe-
ders zijde zich kenbaar maken overgedragen 
aan BG
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59 21/04/1858 Balliu Emmanuel, advocaat, niet toegestaan, 
gift van 8000 frs voor een bed in het Van 
Caeneghem gesticht en een bed in het Ou-
demannengesticht ten voordele van militairen 
uit het Gentse garnizoen aangeduid door de 
commandant. Aangezien het om een voorstel 
van gift ging, kon dit niet aanvaard worden. 
Het voorstel ging uit van Balliu die samen 
met Ridder JB de Ghellinck - Piers, Theodore 
de Vellegas, bestuurder Banque de Flandre 
en Frédéric Vander Bruggen - De Naeyer 
een fonds wilden samenstellen. Nadien is 
het voorstel omgezet in een akte maar juridi-
sche gronden nu hebben het Ministerie van 
Justitie doen besluiten dat BG de schenking 
niet mag aanvaarden. In “Le Bien public” van 
17/06/1858 worden 6 kolommen besteed aan 
deze zaak. Gaat om een partijpolitieke zaak, 
waarbij oa generaal Capiaumont besmeurd 
wordt n.a.v. van onlusten op 29/05/1858.
01. conclusions de la commission du conten-
tieux sur proposition faite par mr. Balliu de 
donner 8.000 frs dd. 21/04/1858 fondation 
d’un lit à l’ hospice Van Caneghem et un lit à l’ 
hospice des veiillards

60 26/07/1867 Guinard Jean Baptiste oveleden te Sint-
Niklaas op 30/5/1867, erfenis zonder gevolg 
gebleven. De broer Auguste Guinard was 
opgenomen in het gekkenhuis op 14/10/1859 
op kosten van Jbte Guinard.
01. uittreksel uit de besluiten van de zitting 
van BG dd. 26/07/1867

61 31/12/1877 Alexis Hippolyte François grondeigenaar te 
Nederpolder 5 Gent en kandidaat-notaris 
overleden op 19/07/1878, legaat van 10.000 
frs zonder voorwaarden.

62 11/03/1878 De Smet Eugenie Thérèse - De Naeyer 
Charles, douairière, donatie van 90.000 frs op 
voorwaarde dat in gouden letters op zwarte 
marmer de naam van Charles De Smet – De 
Naeyer op de gevel van het Lousbergsge-
sticht geplaatst wordt en van nieuwe bedden 
in voornoemd gesticht voor oude of gehandi-
capte werklieden.
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63 23/07/1878 Lamontagne Marie wonende in gesticht 
der Zwarte Zusters Houtbriel overleden 
5/05/1881, algemeen legaat aan BG voor on-
derhoud van vondelingen of wezen. Na aftrek 
van de uitgaven op 4566,04 frs ontvangt BG 
386,26 frs. (oa 1801,62 frs erfenisrechten, 
943,51 frs begrafenisdienst, …)
01. légataire universel Hospices Civils de 
Gand pour entretien d’ enfants trouvés et or-
phelins testament passé par devant le notaire 
Léon Nève dd. 23/07/1878 décès de made-
moiselle Marie Lamontagne dd. 5/05/1881

64 15/09/1879 Stalins Silvie Adèle Marie overleden op 
15/01/1882 legaat tbv 10.000 frs aan Wezen 
(Rode en Blauwe) pour achats de livrets (sur 
la caisse d’épargne) aux plus nécessiteuses.

65 15/03/1880 Roelandt Edouard overleden op 23/10/1885 
legaat van 10.000 frs voor onderhoud van 
twee verlamden.

66 09/05/1881 Brullé Julie Josephine, Kleine bellevuestraat 
29, overleden op 16/11/1890, legaat tbv 
10.000 frs voor zwakzinnigengesticht (vrou-
wen).

67 01/05/1882 Dodd Henry Esq. uit Hall, Rotherfield, Sus-
sex UK, legaat van 500 pond aan het ‘Belgian 
Hospital at Ghendt’.
01. legaat van een som van £500 door Sir 
Henry Dodd de Hall Rotherfield graafschap 
Sussex Esquire Engeland aan l’Hopital Belge 
te Gent dd. 1/05/1882
02. overleg BG dd. 11/05/1882

68 20/06/1884 Bruyneel Victor, voorzitter Rbank 1e aanleg, 
legaat geldsom van 10.000 frs zonder voor-
waarden.

69 1884 - 1888 Rogge Charles Emmanuel testament (bepa-
ling: na dood doorboren van zijn hart met 
een degen indien dit mag, of opbaren tot lijk 
begint te ontbinden, planken van kist mogen 
niet hard vastgenageld maar moeten mak-
kelijk opengebroken kunnen worden, er moet 
op zijn graf een soort bak staan met klok met 
koord verbonden met zijn hand) (wat is het 
verband met BG?)
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70 27/02/1889 Van Halteren Clémence, handelaarster in 
koloniale waren te Gent, Lange Violettestraat 
122, (in 1889) legaat van 5.000 frs aan de ar-
men van de stad en 10.000 frs aan BG zonder 
voorwaarden.
01. testament Clémence Van Halteren dd. 
27/02/1889
02. toezending uittreksel testament Clémence 
Van Haelteren dd. 21/12/1906
03. tabel met de bestemmingen van de giften 
of legaten dd. 24/12/1906
04. besluiten

71 31/03/1892 Laurensius Bernard, ingenieur, directeur brug-
gen en wegen, Willem Tellstraat 11 overle-
den op 18/04/1892 legateert de helft van zijn 
roerende en onroerende goederen aan het 
Blindenhuis in nagedachtenis van Felix Haes-
tier (°Gent 24/09/1784 – 11/10/1854), zijn oom 
en weldoener. Legaat begroot op 130.000 frs. 
BG besluit tot herdenkingsplaat en 5 plaatsen 
in Van Canegem, 3 in Sint-Antonius en Sint-
Laurentius, 4 thuishulp (2 mannen en 2 vrou-
wen) voorwaarden: geboren en verblijvend in 
Gent – aantasting gezichtsvermogen die wer-
ken verhindert. Schuldvordering op Gustave 
Den Duyts artiste peintre à Rue de la Vallée 
11, Ixelles voorheen Gent, 8000 fr. Bevat twee 
testamentaire delen  deel 1

72 31/03/1892 Laurensius Bernard, ingenieur, directeur brug-
gen en wegen, Willem Tellstraat 11 overle-
den op 18/04/1892 legateert de helft van zijn 
roerende en onroerende goederen aan het 
Blindenhuis in nagedachtenis van Felix Haes-
tier (°Gent 24/09/1784 – 11/10/1854), zijn oom 
en weldoener. Legaat begroot op 130.000 frs. 
BG besluit tot herdenkingsplaat en 5 plaatsen 
in Van Canegem, 3 in Sint-Antonius en Sint-
Laurentius, 4 thuishulp (2 mannen en 2 vrou-
wen) voorwaarden: geboren en verblijvend in 
Gent – aantasting gezichtsvermogen die wer-
ken verhindert. Schuldvordering op Gustave 
Den Duyts artiste peintre à Rue de la Vallée 
11, Ixelles voorheen Gent, 8000 fr. Bevat twee 
testamentaire delen  deel 2
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73 30/11/1895 Van der Gucht Marie Caroline dite Gour-
née Mademoiselle wonende Geldmunt 27 in 
1897, geboren 30/12/1802 onwettige dochter 
van Jeanne Van der Gucht naaister 25 jaar, 
Kammerstraat en van François Gourné niet 
gehuwd, overleden op 24/11/1897. Mystiek 
testament (geheim testament). Algemeen 
legaat aan BG maar met toekenning van 
lijfrenten aan Emm. François Deynoodt direc-
teur centrale gevangenis, aan zijn broer Pieter 
Paul Deynoodt, aan Kerfabriek Sint-Stefanus, 
aan dienstknecht Aug De Poorter, aan dienst-
meiden Eugenie Berth en Clemence Boelens. 
Totaal bedrag 257.130,025 fr (overblijvend 
van 357.252,275 frs) Volgens Belgisch Staats-
blad van 21/10/1898 = 206,130 frs. Zie ook 
BG 35 nr 97 waarin MC Gournéé aangeduid 
is als vruchtgebruikster van het geheel fortuin 
van Victoie Van den Berghe.

74 08/09/1896 Marquet Emiel Antonius - Meeuws Mathilde 
Maria Mw overleden op 15/09/1896. Legaat 
naakte eigendom waarde 100.000 frs, het 
vruchtgebruik van deze som gaat naar haar 
zusters Marie en Celestine Meeuws te Brug-
ge. De som is te gebruiken door BG voor de 
verbetering van het lot van wezen en ouderlin-
gen, ieder voor de helft.

75 04/08/1897 Van Loo Pickaert Gustave, weduwe, schen-
king van 10.000 frs voor een bed in Ouderlin-
gengesticht.
01. opdracht tot opstellen van schenkingsakte 
dd. 4/08/1897 en schenkingsakte
02. bedankingsbrief aan weduwe Van Loo 
-Pickaert dd. 6/08/1897 03. voorstel aan het 
schepencollege tot stichting van 1 nieuwe 
plaats in het Ouderlingengesticht
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76 21/12/1899 Brullez Edouard, haarkapper, wonende Korte 
Dagsteeg 2bis, overleden op 3/02/1909. BG is 
algemeen legataris bij 2e eigenhandig geschreven 
(holografisch) testament van 21/12/1899, zonder 
voorwaarden. Stamboom van Jerome Joseph 
Brullez x Anne Marie Mollant voor 1766. Er is be-
zwaar aangetekend door 2 dames Brullez verwant 
in de 6de graad. Beide dames worden overigens 
onderhouden door BG. Nog andere verwanten te-
kenen beroep aan. Bevat ook de besluiten van de 
advocaat inzake erfenis van Josephine Allinckx, 
renteniersters geboren te Brussel in 1850 dochter 
van Jean Bapte en Mariane Frison overleden op 
Van Duyseplein 4 op 10/10/1900.
01. overlijden Edouard Brullez dd. 3/02/1909
02. expédition de dépôt des testaments de Edou-
ard Brullez dd. 17/02/1909
03. conservation des Hypothèques dd. 18/11/1909
04. extrait de la matrice cadastrale dd. 28/11/1909

77 09/05/1900 Allinckx Josephine overleden op 10/10/1900. In 
testament staat oa een legaat aan het Ouderlin-
gengesticht. Er dient een rechtszaak omdat zowel 
BG als BW dit legaat claimen. BG sluit een dading 
met de wettelijke erfgenamen van de cujus waarbij 
BG zijn claims laat vallen en genoegen neemt met 
de som van 1.500 frs (BW krijgt 5.350 frs).
01. holografisch testament Josephine Allinckx dd. 
9/05/1900
02. overlijden Josephine Allinckx dd. 10/10/1900
03. overeenkomst tussen de erfgenamen van 
Josephine Allinckx en BG

78 03/12/1899 Deburgraeve Henri Jean, geneesheer, ver-
moord in zijn huis te Wijtschaete. Talloze ho-
lografische testamenten. Hij onterft zijn twee 
zusters, beiden weduwe, en legateert alles 
aan BG te Gent. Er volgen rechtszaken en in 
1902 sluit BG een dading met de wettelijke 
erfgenamen en stelt zij zich tevreden met de 
som van 26.000 frs.
01. overlijden Henri Jean Deburgraeve dd. 
1/11/1900
02. akte van bewaargeving der eigenhan-
dige testamenten van Henri Deburgraeve dd. 
23/11/1900
03. inventaris opgemaakt ten sterfhuize van 
Henri Deburgraeve dd. 28/11/1900
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79 03/05/1903 Van der Straeten Augusta, weduwe van Gu-
stave Van Damme, Poel 9, legateert 10.000 
frs aan BG voor een fandatie met opdracht 
haar grafstede te onderhouden.
01. brief van notaris Tyman aan BG dd. 
5/07/1921
02. overlijden Augusta Van der Straeten dd. 
16/06/1921
03. brief aan het stadsbestuur dd. 12/08/1921 
& 24/10/1921
04. Koninklijk besluit autorisatie

80 25/11/1903 Tytgat Louis Charles, agent d’affaires à Gand, 
overleden op 14/02/1904, legs de 500 frs ”Je 
donne pour les Œuvres des Crèches, des 
Veuves, des Orphelins et des Enfants Martyrs 
à chacune cinq cents francs”.
01. overlijden Louis Charles Tytgat dd. 
14/02/1904
02. openen van het testament en de codicil-
les door notaris Van Zantvoorde dd. 14 & 
15/02/1904
03. briefwisseling tussen BG, stadsbestuur en 
notaris

81 11/12/1901 Schockeel Edmond legaat 15.000 frs aan BG. 
Le Bien Public dd 10/12/1904 schrijft over de 
schandaalpraktijken van BG die het legaat 
door de cujus toegekend aan de Zusters van 
Vincent à Paulo (Grijze Zusters) Limburgs-
traat, bestemd voor het onderhoud van wees-
kinderen, naar zich toe gehaald hebben. Idem 
“Vooruit” maar dan pro BG wegens “eene 
duidelijke, logieke maatschappelijke en socia-
listische richting. Verzorging der weezen mag 
geen liefdadigheidswerk zijn”. Met verslag uit 
gemeenteblad zitting 5/12/1904.
01. kopie testament Edmond Schockeel dd. 
11/12/1901
02. overlijden Edmond Schockeel dd. 
15/02/1904
03. zittingsverslag van 28/04/1904
04. brief van griffier Camille Muys aan de 
voorzitter van BW
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82 27/06/1900 Chomé mademoiselle legaat van 50.000 frs maar 
dit wordt weerlegd door de universele legatarissen 
en een jonger testament van 25/04/1903. Niette-
min schenken de univ. legatarissen 16.666 frs aan 
BG ter herinnering aan juffrouw Chomé.
01. brief van BG aan mr. Ceuterick dd. 22/08/1905
02. antwoord van mr. Ceuterick dd. 25/08/1905
03. brief van BG aan mr. Begerem dd. 14/09/1905
04. antwoord van mr. Begerem

83 05/04/1906 Coevoet Edouard , erevoorzitter hof van Beroep 
bijzonder legaat van 300 frs om uit te delen in de 
vorm van broodbonnen onder armen van Gent en 
Poperingen
01. brief van notaris Tyman aan BG dd. 5/10/1906
02. antwoord van BG dd. 10/10/1906

84 23/10/1906 Simoens Clemence, overleden te gent op 
12/01/1907, legaat van vier actien van twee dui-
zend frank aan BG te gebruiken binnen de acht 
jaren om arme zieken en ongelukkigen te helpen. 
Er is wel een proces voor nodig geweest om dit te 
bekomen.
01. kopie testament Clemence Simoens dd. 
23/10/1906
02. overlijden Clemence Simoens dd. 12/01/1907
03. Koninklijk besluit autorisatie dd. 5/10/1908
04. zittingsverslag BW dd. 23/05/1907
05. brief van het Schepencollege

85 15/01/1903 Peeters Antoon steenbakker, overleden 80 
jaar te Sint Niklaas op 13/12/1908 legaat 
200.000 frs. BG was op de hoogte dat het de 
niet neergeschreven wens van de de cujus 
was om een gesticht voor ongeneesbaren in 
te richten. In het zittingsverslag van de ge-
meenteraad wordt ook verwezen naar “de 
herinneringsplaten in den gevel van het Gast-
huis geplaatst en die de namen herinneren 
van al degenen die BG verrijkt hebben.“
01. kopie testament Antoon Peeters dd. 
15/01/1903
02. overlijden Antoon Peeters dd. 16/12/1908
03. brief van BG aan notaris G. Van de Velde 
dd. 5/01/1909
04. antwoord van notaris Van de Velde
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86 30/10/1910 Van Eeckhoute Clemence °Gent 25/03/1833, wo-
nende Koornlei 4, legaat aan BG en dat een meid 
Slock Rosalie, wonende op Parijsberg nog 400 
frs zou komen overhandigen. Ze meldt ook dat zij 
zelfmoord zou plegen (is uit de Leie opgevist, had 
geen kinderen of verwanten). Clemence kreeg 
0,50c per dag hulp van BG wat teruggevorderd 
moet worden omdat ze niet behoeftig was.
01. trouwboekjes van Petrus Joannes Van 
Eeckhoute met Angelina Boone en van Isidorus 
De Cnuydt met Clementia Van Eekhoute dd. 
4/06/1879 & 11/10/1871
02. proces-verbaal van afgifte van waardepapie-
ren dd. 30/10/1910 03. inventaris

87 15/02/1910 De Bast Camille, senator, gift 3.000 frs.+ 200 
frs. voor twee wezen (m+v) om deze jaarlijks 
100 frs te kunnen schenken die opgevallen 
zijn door hun inzet en beroepsopleiding.
01. brief van Camille De Bast met vermelding 
van bestemming van zijn gift dd. 15/02/1910
02. zittingsverslag BG en berekening waarde 
prijs Camille De Bast dd. 21/02/1910
03. brief van BG

88 29/05/1911 Carels Gustave overleden op 24/06/1911, 
legaat 10.000 frs. “pour fondation d’un lit au 
nom de Madame Gustave Carels”.
01. uittreksel testament Gustave Carels dd. 
29/05/1911
02. overlijden van Gustave Carels dd. 
24/06/1911
03. brief van Albert Ceuterick aan BG dd. 
1/07/1911
04. brief van notaris Vandevelde

89 17/05/1911 Beaumont Alexandre, Akkergemlaan 253, 
overleden op 17/05/1911. Legaat zijnde een 
huis Klein Gewad 3 (Sint-Widostraat) met last 
graf van zijn dochter te onderhouden Martha 
Beaumont te Mariakerke. Het huis wordt ge-
schat op 9000 frs maar door het passief blijft 
er maar 200 frs over.
01. overlijden Alexandre Beaumont dd. 
17/05/1911
02. brief van notaris Nowé aan BG dd. 
29/09/1911
03. brief van erfgenamen Alexandre Beau-
mont aan BG
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90 11/12/1908 Vermandel Louis fondation 1500 frs. Te ge-
bruiken ter beloning van wezen.
01. brief van advocaat Wauters aan BG dd. 
11/02/1908
02. antwoord van BG dd. 11/02/1908
03. brief van BG

91 12/12/1916 de Bachy Léonie Marie Thérèse (Ath) legaat 
2000 frs pour entretien de notre caveau
01. overlijden Leonie Marie Thérèse de Bachy 
dd.15/02/1917
02. kopie holografisch testament Leonie Marie 
Thérèse de Bachy dd. 27/03/1917
03. brief van notaris Descamps aan de voor-
zitter BG dd. 17/07/1917

92 30/01/1915 Brame Adèle Stépanie Joseph overleden te 
Rijsel 30/01/1915 legaat 100.000 frs Fran-
çais ter vergoeding van de uitgaven en zor-
gen (vermoedelijk) besteed door BG aan 
haar natuurlijke dochter Louise Brame °Gent 
29/04/1863. In 1927 ontvangt BG 157.629,35 
Belgische frs.
01. overlijden van Adèle Stéphanie Joseph 
Brame dd. 30/01/1915 
02. brief van notaris Tamboise aan BG dd. 
14/09/1919
03. brief van BW aan BG

93 08/11/1922 De Moor, doctor, Rue de la pacification 2 Le-
deberg, donatie van ? (KB 15/10/1923 goed-
keuring ontbreekt)
01. brieven van notaris Tyman aan BG dd. 
31/10/1922 & 03/11/1922
02. brief van BG aan dokter De Moor dd. 
13/11/1923 met 1 bijlage

94 25/02/1922 Camilla Cazaux, weduwe Pieter Scherre, 
overleden te Gent op 27/10/1921, nalaten-
schap (geen gegevens).
01.verklaring tot ontlasting getekend V Hol-
voet (in duplo) dd. 25/02/1922
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95 18/09/1909 Van Aelbroeck Léon, advocaat, legaat 
100.000 frs (beschrijving van de portretten-
schilderijen die hij schenkt aan Stad Gent en 
zijn museum)
01. overlijden Léon Van Aelbroeck dd. 
29/10/1922
02. brief van BG aan notaris Vandevelde dd. 
28/06/1923
03. antwoord van de notaris dd. 4/07/1923
04. brief van BG

96 09/04/1923 Deckers Gustave, wonende te Rijsel Bd de 
la Liberté 90, en oud-wees van Gent, donatie 
van 4+2 bons de trésor “servant pour dou-
ceurs aux Orphelins”. Waarde geschat op 
3.000 frs. In 1928 brengt de verkoop van deze 
“bons” 4.454,50 frs op.
01. brieven van Gustave Deckers aan de di-
recteur van het Jongensweeshuis te Gent dd. 
9/04/1923, 17/04/1923 & 30/04/1923
02. brief van de directeur van het Jongens-
weeshuis aan BG

97 01/12/1841 Morromme uit Hoei, gift van (une piève de vin) 
215 liter wijn indigène die in het Stapelhuis 
was geleverd voor de heer Voet-Detrixhe, 
wijnhandelaar te Gent, die weigert in ont-
vangst te nemen. Daarom schenkt Morromme 
de wijn aan BG. (BG betaalt 54,45 frs kosten 
voor opslag, taksen, vervoer, wegen enz)
01. aanbod van Sieur Morromme de Huy van 
215 liter wijn indigène sise à l’ entrepôt de la 
ville d’ Huy moyennant les frais de transport & 
d’octroi 54 frs.
02. BG aanvaardt de donatie en heeft de no-
dige maatregelen genomen
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98 28/04/1920 Hubert Stéphania Josepha, weduwe Morant 
(1844-1914) kleermaker, blanchisseuse, Blee-
kersdijk 19 geboren op 23/06/1847 fia Petrus 
en M. De Vijlder en overleden in het Oude-
vrouwengesticht op 20/07/1922. De erfenis 
wordt niet aanvaard.
01. brief van notaris Beyaert aan BG dd. 
22/07/1922
02. brief van het provinciebestuur Oost-Vlaan-
deren aan het schepencollege dd. 27/07/1922 
met 2 bijlagen
03. brief van BG

99 D’ Haene de Steenhuyse stichting 01. leeg
100 De Lichtervelde stichting 01. leeg
101 De Nieuport Veuve fondation 01. leeg
102 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 

gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent. Over-
leden op 1/10/1878 met holografisch testament 
dd 12/04/1877. BG is algemeen legataris met 2 
bijzondere legaten en een jaarlijkse lijfrente. De 
erfenis bedraagt 1.064.931,35 min passief van 
384.491,82 zijnde totaal 680.439,53 (zie dossier 
17 voor zitting gemeenteraad 16/09/1879 met ver-
slag over de afloop van dit dossier. Dossier bevat 
deel 1.
01. eerste koopakte dd. ?
02. koopbrief van vier bunder meersch onder den 
eersten coop begrepen

103 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent. 
Dossier bevat deel 2.
01. koopakte van een stuk landbouwgrond te 
Severen dd. 10/11/1808
02. akte van afstand betreffende de inboedel 
van wijlen Van de Vivere dd. 3/04/1821

104 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. aankoopakte “maison brasserie” te Afsnee 
dd. 27/06/1806
02. 2 aankoopaktes van stukken land te Af-
snee dd. 1/07/1806
03. koopcontract van een partij land tot Af-
snee dd. 27/06/1811 met 2 bijlagen
04. kopie koopcontract
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105 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. 83 rekeninguittreksels voor leveringen 
door verschillende handelaars
02. notariële verkoopakte van een hofstede 
met bijhoren te Sint- Martens-Laetem dd. 
7/11/1838 met 10 bijlagen
03. notariële koopakte van een hofstede

106 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. koopcontract van enkele partijen gronden 
te Afsnee en Nazareth dd. 15/07/1810
02. bordereau de collocation dd. 3/05/1813 ( 3 
exemplaren )

107 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. notaboekje
02. uiterste wilsbeschikking van J.B. Beelaert 
dd. 22/06/1820 algemeen legaat aan zijn drie 
kinderen
03. rekeningnota voor aankoop aandelen dd. 
29/04/1830
04. rekeningnota betreffende intresten Russi-
sche aandelen van 1/01/1820 - 1/07/1823
05. revenu des propriétés (#66) rurales 1891-
1902, 1881-1890

108 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. notariële koopakte dd. 20/01/1780
02. notariële koopakte dd. 6/02/1782
03. notariële koopakte dd. 9/10/1807
04. extrait des minutes du greffe de la justice 
de paix dd. 28/06/1809
05. koopakte van een partij ploegdraege; 
koopakte Coupure Links

109 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. notariële koopakte dd. 10/10/1774
02. bekentenis van schuldaflossing dd. 
10/08/1797
03. koopbrief van 422 R land in Afsnee Cauter 
dd.16/08/1813
04. koopcontract van een stuk land gelegen 
op Afsnee Kauter dd. 14/02/1823
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110 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. verkoopakte dd. 13/02/1776 met 3 bijlagen
02. notariële akte dd. 30/03/1776
03. onkostennota verkoop dd. 24/05/1776
04. dwangbevel tot stopzetting van activiteiten dd. 
21/12/1776
05. notariële akte dd. 19/04/1792
06. koopcontract

111 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. Contrat de vente d’ une partie de terre si-
tuée en la commune de Saint-Denis-Westrem 
dd. 19/05/1809
02. Caisse d’ amortissement décomptes d’ ac-
quéreurs vente d’ un bien de la caisse en date 
du 24/08/1810. Dagboek met vooral beschrij-
ving weer en wat hij die dag gedaan heeft in 
1843.

112 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. verklaring van voogdijschap van Pieter 
Joannes Beelaert dd. ?/?/1782
02. koopakte van een hofstede dd. 
17/01/1801
03. ontvangstbewijs van schuldaflossing dd. 
22/01/1801
04. ontvangstbewijs van schuldaflossing

113 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. map “CORRESPONDENCE” (23 documenten 
02. map “INSERTIONS 1879” (8 krantenknipsels 
waarvan 2 met begeleidende brief)
03. map “TRAVAUX DIVERS” (17 documenten )
04. map “SUCCESSION BEELAERT LOCATION 
DE BIENS” (49 documenten)

114 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. proces-verbal de première séance et d’ 
adjudication définitive dd. 16/10/1807
02. pachtovereenkomst Pieter De Poortere 
dd. 24/12/1811
03. pachtovereenkomst Pieter Coddens dd. 
24/12/1811
04. pachtovereenkomst Jan Bauts
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115 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. dossier aanduiding van werken voor huis 
op Coupure te Gent 
02. bouwovereenkomst huis Coupure te Gent 
dd. 16/02/1867
03. 2 schuldbekentenissen dd. 13/09/1867
04. overlijdensakte van Sophie Ceunis we-
duwe van Charles Beelaert

116 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. kadastrale plannen van eigendommen 
binnen de gemeente Zwijnaarde
02. titre d’acquisition de divers biens situés 
à Afsné au proffit de mr. E. Papeleu dd. 
28/04/1809
03. titre d’acquisition de cinq parties de biens 
à Afsné

117 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. jugement d’adjudication biens à Afsné 
au proffit de monsieur Jean Baptiste Vin-
cent Antoine Beelaert négociant à Gand dd. 
9/12/1812
02. verpachtingsaffiche van renteniershuis te 
Gent en een buitengoed te Afsnee

118 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent
01. holografisch testament Charles Beelaert 
overleden te Gent op 1/10/1878 dd. 
12/04/1877 Administration des Hospices 
Civiles = legataire universelle opposition des 
Scellés dd. 1&2/10/1878
02. ordonnance du Préside

119 12/04/1877 Beelaert Karel (Joris) Georges, grondeigenaar 
gehuisvest te Afsnee en wonende te Gent.
01. 8 grondplannen van eigendommen in de 
gemeenten Afsnee, Braekel en Gijzenzeele 
(in zeer slechte staat)
02. huurovereenkomst door BW aan dhrn. J. 
Kervyn C. Beelaert & E. De Neve
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120 legaat juffrouw Van den Berghe Victoria gebo-
ren 5/02/1815 overleden 17/11/1895 fia Ludo-
vicus Bernardus oud geometer-landmeter van 
BG en Joanna De Keyser, algemene legata-
risse van haar tante Maria Caroline Gournée 
tenzij Van den Berghe sterft voor Gournée 
dan wordt algemeen legataris haar zuster Co-
letta Van der Gucht. Indien beiden voor haar 
overlijden dan alles aan BG (zie 97/2 voor 
zitting Gemeenteraad ivm Legaat (zie ook BG 
35 nr 68 Maria Caroline Gournée (Van der 
Gucht) overleden op 24/11/1897)) Waarde 
erfenis 1.282.244,79 min passief 570.516,87 
levert BG 712.727,92 op. Op begrafenis uitde-
ling van 600 borden van 1 kilo aan de armen 
bij middel van rondgedeelde bonnen.
01. geheim testament Maria Carolina Gour-
née dd. 21/08/1884
02. extrait de la lettre de la Commission des 
Hospices au collège des Bourgmestre et 
Echevins dd. 21/12/1897
03. historique du legs Van den Berghe & Gour

121 03/12/1896 legaat juffrouw Van den Berghe Victoria. Al-
lerlei kadaster plannen Sarlardingen, Aarden-
burg Oosterzele, Bavikhove, enz
01. pleidooi bij het schepencollege tot aan-
vaarding van het legaat Van den Berghe  
02. uittreksel van het kadastraal plan van de 
gemeente De Pinte sectie A Seigel Bosschen
03. detailplan n° 4 gemeente Afsnee

122 01/05/1897 legaat juffrouw Van den Berghe Victoria oa 
Stamboom familie
01. overlijdensbericht Victoire Van den Berghe 
dd. 18/11/1895
02. familiestamboom met aanduiding van de 
wettelijke erfgenamen 03. dwangbevel tot be-
taling der erfenisrechten (7 exemplaren)

123 20/02/1896 legaat juffrouw Van den Berghe Victoria
01. réclamation des descendents de P. Haeck 
dd. 11/02/1896
02. lettre de l’avocat Ceuterick dd. 12/02/1896
03. réclamation des descendents de P. Haeck 
et conseils au ministre de la justice arbre gé-
néalogique
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124 legaat juffrouw Van den Berghe Victoria
01. overleg BG dd. 28/01/1898
02. demande de crédit pour payer les legs dd. 
28/02/1898
03. rapport du sécretaire sur cet objet dd. 
23/02/1898
04. demande de crédit pour le paiement de 
250.000 frs. dd. 23/02/1898

125 legaat juffrouw van den Berghe Victoria
01. aangifte van nalatenschap van Victoria 
Van den Berghe dd. 2/12/1855

126 Legaat juffrouw Van den Berghe Victoria
01. map “briefwisseling” (45 documenten)

127 legaat juffrouw Van den Berghe Victoria
01. verkoopaffiche van aandelen, herbergen 
en winkelhuizen dd. 8/07/1898
02. map “ vente de tritres au porteur prove-
nant de la succession Van den Berghe” (19 
documenten)

128 Legaat juffrouw Van den Berghe Victoria
01. map “créance hypothécaire” (57 docu-
menten)

129 05/08/1896 Legaat juffrouw Van den Berghe Victoria
01. map “créance Van Slambroeck” (31 docu-
menten)
02. map “compte de l’exécuteur testamen-
taire” (15 documenten) 

130 05/08/1896 Legaat juffrouw Van den Berghe Victoria 
01. openbaar testament Maria Carolina Gour-
née dd. 5/08/1896

131 Legaat juffrouw Van Den Berghe 
Immeubles dépendants de la succession

132 29/09/1890 Verougstraeten Jan Franciscus nalatenschap
01. overlijden Jan Franciscus Verougstraeten 
dd. 30/03/1888
02. aangifte van nalatenschap J. F. Verougs-
traeten dd. 29/09/1890 03. map “briefwisse-
ling” (17 documenten)

133 17/04/1817
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134 10/08/1656 Vander Riedt Barbe, fia Joos Van der Riet d’aude 
en van Joe Barbara Everaert weduwe van Pieter 
Hooghe, legateert bij akte van 10/08/1656, de 
som van 970 ponden groot (zegge 10.557,91 fr 
ca 1899) voor het onderhoud van twee behoeftige 
dochters (moederlijke lijn) in Begijnhof. Met voor-
waarden als ze geen begijn worden twee vreemde 
arme begijnen, een ander deel wordt besteed 
voor het onderhoud van drie arme gezinnen. De 
fondatie Bare Vanderriedt bevat nog een tweede 
inbreng komende van Marie Valcke, weduwe van 
Willem Coppens en haar zuster Lievine Valcke 
die een huis bij de Schaepbrugge genaamd het 
Croonken legateren evenals 400 ponden groot 
(4353,74 frs) voor de armen.

135 22/06/1802 legaat Colette d’ Olisy eeuwigdurende rente 
van 48 Livres de gros ( = 609.52 frs )
01. beschrijving van de “fondation d’ Olisy”
02. straatnamen die deel uitmaken van de 
parochie Sint-Michiels 
03. uittreksel testament Colette d’ Olisy dd. 
22/06/1802
04. copie du décret impérial

136 14/04/1859 fond donation Gérard Jean Ghislain Limnan-
der de Nieuwenhove d’un capital de 3000 frs
01. beschrijving van het “fond donation”
02. autorisation d’ accepter la donation dd. 
21/05/1859

137 27/03/1788 fond donation Marie Ronsse d’ un capital de 
3750 florins
01. beschrijving van het “fond donation”
02. ontvangstbewijs voor 60 bonnen de “pain 
fin de 1 1/2 kg” van bakker Ottevaere dd. 
3/12/1879
03. gelijkvormig uittreksel der berading door 
den stedelijken raad

138 06/06/1751 schenking door Joanne Marie Van Cauwen-
berghe aan de armen van de H. Geest van 
Sint-Salvator
01. uittreksel uit den register van toekomstige 
competerende den armen van den H. Geest 
van Sint-Salvator berustende in de archieven 
van het bestuur van weldadigheid der stad 
Gent
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139 fondatie Guillelmus Van Leemput
01. kopie brief van het Gentse stadsbestuur 
aan de administratie van BW dd. 5/04/1826
02. brief van BW aan dhr. pastoor-president 
der kerkfabriek van O.L.V. te Audenaerde

140 11/10/1853 fondation Claes – Decock
01. brief van de pastoor van de parochie 
O.L.V. Sint-Pieters aan BW van de stad Gent 
dd. 14/02/1894
02. uittreksel testament Adèle Charlotte De 
Cock weduwe van François Alexandre Claes

141 09/12/1827 fondation Josse Goethals
01. map “briefwisseling” (14 documenten)

142 27/09/1764 fondation de Crombrugghe - de Boelaere
01. beschrijving van de “fondation”

143 12/02/1794 fondation Jeanne Dezutter
01. extrait du registre aux donations faites à 
la chambre des pauvres de la ville de Gand 
déposé aux archives de l’administration du 
bureau de bienfaisance de la même ville

144 succession Van Hese – Jacquet
01. notariële verkoopakte notaris De Ruydts te 
Vilvoorden dd. 27/10/1950
02. delivrance de legs dépendant de la succession 
Van Hese - Jacquet dd. 22/01/1971 OPMERKING: 
onvolledig dossier

145 briefwisseling
01. map “briefwisseling” (94 documenten)

146 uitdelingen
01. map “uitdeelingen - fondatien 1860” (7 documen-
ten)
02. map “uitdeelingen 1860” (3 documenten)
03. map “uitdeelingen - giften 1860 & 1861” (4 docu-
menten)
04. map “uitdeelingen - giften 1861” (5 documenten)

147 Fondaties staat van de giften en legaten aan 
BG tussen 1797 en 1872, lijst fondaties Ou-
demannengesticht en Oudevrouwengesticht, 
Lijst legs et dons.

148 De gezworen Vrienden, reglement der me-
schlievende kring, onder kenspreuk Helpt 
Elkander. Gesticht op 1/01/1900 met als doel 
schamele eerste communicanten en de nood-
lijdende der Parochie Sint-Coleta te onder-
steunen. Document afgegeven op het Bureel 
van Weldadigheid, op 25 mei 1900.

BG 35: Legaten en giften

Overzicht



BG 36: Legaat Van Wittenberghe

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1792 Legaat Notaris Guillaume Van Wittenberghe 

(Laus Deo in aeternum). Gebonden bundel 
beginnende bij p. 309 tot 468 en vervolgend 
met p 1 tot 143. Akten beginnende in 1792 
over rente, huwelijkscontracten, giften, be-
schrijving catheilen, procuraties, obligaties, 
coopbrieven en lijfrentes, coopcontracten, 
testamenten, borgtogten, enz

2 1784-1790 Legaat Notaris Guillaume Van Wittenberghe 
(Laus Deo in aeternum). Gebonden bundel 
beginnende bij p 1 tot 309.  Akten beginnende 
in 1784 tot 1790 over rente, huwelijkscontrac-
ten, giften, beschrijving catheilen, procuraties, 
obligaties, coopbrieven en lijfrentes, coopcon-
tracten, testamenten, borgtogten, enz

3 1838 Betaalboek jaar 1838 voor huur woning, 
hoeve, zaailand, aandelen cq obligaties van 
spoorwegmaatschappijen, Vanaf folio 2 tot 79. 
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BG 38: Onderstandsdomicilie

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 13/04/1916 Aarts Bérantine Cornélie ° Dortrecht 1846
2 15/07/1914 Achtergael Jean ° Elsene 1880
3 21/04/1917 Adam Charmes Emile ° Gent 1856
4 16/03/1918 Aelbrecht Arthur ° Ledeberg 1882
5 15/03/1918 Aelbrecht Bertha Augusta ° Gent 1905
6 27/04/1918 Aelbrecht Marguerite Emma ° Gent 1901
7 19/08/1918 Agon Marcel Joseph ° Ledeberg 1900 
8 25/06/1915 Alberdienst Germaine ° Gent 1897
9 24/08/1915 Albers Marie Justine ° Merelbeke 1895
10 24/09/1918 Albers Polydoor ° Gent 1856
11 09/01/1917 Alloncius Remi ° Gent 1899
12 16/10/1915 Alloo Justine ° Maldegem 1886
13 31/01/1914 Andries Marthe Pauline Augustine ° Gent 

1893 
14 05/06/1914 Baeckelant Madeleine ° La Madeleine 1909
15 26/11/1914 Baert Bertha Françoise ° Sint-Gillis 1891
16 05/02/1916 Baete Marie ° Brugge 1889
17 31/01/1916 Baeyens Marie ° Santes (F) 1910
18 05/09/1917 Barbaix Melchior ° Antwerpen 1861
19 13/09/1917 Bartholomeus Mauritz ° Gent 1895
20 06/02/1917 Battieuw Hector Theophile ° Ronse 1903
21 23/12/1914 Baude Germaine ° Lokeren 1897
22 09/03/1916 Bauwens Camille Maurice ° Gent 1912
23 12/08/1914 Bauwens Léonie ° Bouchaute 1869
24 06/07/1918 Beauclercq Marie Désirée ° Ohain 1891
25 13/11/1915 Bekaert Marie ° Gijsenzele 1871
26 21/04/1914 Beke Josèphe ° Gent 1839
27 21/03/1917 Beke Lucrèce ° Brugge 1902
28 19/03/1915 Bellemans Auguste ° Schaarbeek 1903
29 12/02/1915 Bellemans Auguste ° Schaarbeek 1903, 

Pierre Antoine ° Brussel 1905, Joseph Marin ° 
Brussel 1908 

30 12/02/1915 Bellemans Joseph ° Brussel 1908
31 12/02/1915 Bellemans Paula Françoise ° Vilaine sur Sam-

bre 1911
32 12/02/1914 Bellemans Philemon ° Schaarbeek 1876
33 12/02/1915 Bellemans Pierre Antoine ° Brussel 1905
34 05/04/1918 Beltris Emilie Julie ° Gent 1916
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35 03/11/1915 Benist Gérard Octave ° Gent 1881
36 24/04/1918 Benthuys Therese ° Ieper 1862
37 11/10/1917 Bernaert Willem Desideer ° Gent 1896
38 26/09/1916 Bernard Henri ° Sauvat (Fr) 1853
39 23/02/1915 Bernard Jeanne Clémence ° Robais Roubaix 

1892
40 03/06/1918 Bert Maurice Victor ° Astene 1914
41 09/10/1917 Berth Adolf ° Gent 1842
42 31/10/1917 Bertin Auguste ° Gent 1882
43 27/11/1917 Bervoets Desire ° Gent 1917
44 14/03/1917 Bettens Antoine ° Gent 1877
45 14/03/1917 Bettens Marie ° Luik 1905
46 26/09/1916 Beurick Vincent Louis ° Gent 1868
47 21/11/1916 Bever Clémence Marie Justine ° Brugge 1859
48 10/06/1916 Beyst Xavier ° Destelbergen 1889
49 09/06/1916 Blanchard Charles ° Borgerhout 1897
50 07/08/1914 Blancke Céline ° Gent 1889
51 12/10/1916 Blancquaert Marie ° Gent 1857
52 13/11/1915 Blanpain Christine ° Vilvoorde 189x
53 21/05/1918 Blanpain Marie ° Vilvoorde 1898 
54 25/03/1918 Blondel Theophile Theodore ° Brussel 1914 
55 16/03/1914 Bock Antoine Guillaume ° Verviers 1879
56 02/03/1917 Boddaert Alphonsine ° Gent 1882
57 05/03/1917 Boddaert Pierre Jacques ° Gent 1855
58 12/07/1916 Boelens Elvire ° Rijsel 1889
59 18/01/1919 Bogaert Elodie ° Oostwinkel 1877
60 01/04/1915 Bogaert Jeanne ° Gent 1888
61 16/08/1921 Bogaert Zulma ° Petegem 1873
62 25/04/1917 Bogaerts François ° Gent 1854
63 08/09/1915 Bollaert Angèle Léonie ° Heusden 1893
64 31/12/1918 Bomhals Victor ° Gent 1891
65 28/04/1915 Bonnet Félix Polydore ° Gent 1854
66 30/12/1918 Bonte Clémentine ° Loo 1837
67 27/08/1917 Bontez Adèle Pétronille ° Gent 189x
68 10/12/1918 Boone Antoine ° Brussel 1910
69 19/10/1915 Borremans Edouard Guillaume ° Elsene 1872
70 05/05/1915 Bottenof Philomène ° Sint-Maria-Oudenhove 

1841
71 30/12/1918 Brackman Elvire ° Gent 1897
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72 19/06/1915 Braeckman Oscar ° Gent 1897
73 25/04/1916 Braeckmans Jean ° Wetteren 1850
74 20/04/1915 Braekeman Martine Elisabeth ° Dampremy 

1893
75 30/06/1916 Bral Amélie Claire ° Lovendegem 1885
76 17/09/1915 Briers Emilie Augustine ° Gent 1889 ?
77 03/12/1918 Broeckhove Rosalie ° Laarne 1893
78 09/12/1918 Brugge Marie Mélanie ° Gent 1871 
79 02/05/1918 Bulteel Alphonse ° Antwerpen 1873
80 11/12/1918 Bureau Raoul ° Antwerpen 1893
81 09/06/1916 Busch Wilhelmine ° Bochum (D) 1862
82 29/11/1918 Buyle Maurice ° Robais Roubaix 1912
83 03/10/1918 Byn Adèle ° Bachte Maria Leerne 1891
84 15/06/1914 Buyle Sidonie ° Wanzele 1877
85 11/02/1918 Byosieres Frans ° Heusden 1894
86 31/03/1915 Cailliau Louise ° Antwerpen 1909
87 13/09/1917 Callewaert Clémentine ° Sint-Gillis 1885
88 19/05/1915 Camerlinck Marie Louise ° Dadizele 1862
89 14/06/1915 Canepeel Jean Baptiste ° Aalter 1901 
90 27/09/1918 Carchon Augusta ° Gentbrugge 1902 
91 03/02/1917 Cardinal François ° Gent 1891
92 19/02/1918 Cardon Yvonne ° Gent 1912
93 08/09/1917 Carlier Theophiel Frans ° Gent 1848
94 17/01/1916 Carroen René ° Vichy 1904 [(vader Carroen 

Daniel artiste lyrique parcourre la France 
avec Renouprez, directeur du Théâtre Minard 
(après 1909)]

95 11/11/1915 Catérin Louis Jules ° Cateau 1864
96 04/06/1915 Cauwe Liliane Flore ° Liévin (F) 1911
97 10/06/1914 Ceret Théodore ° Gent 1845 (vondeling) 
98 16/07/1917 Ceunis Philips Amand ° Gent 1859
99 17/02/1914 Ceuterick Germaine Ernestine ° Gent 1893
100 24/10/1917 Charcellay Pierre ° Bossay (F) 1860
101 23/11/1914 Charles Yvonne ° Gent 1892
102 12/01/1916 Chomette Martha ° Gent 1888
103 07/08/1914 Christiaens Eugènie ° Gent 1891
104 06/02/1917 Claerman Paul Joseph ° Elsene 1913
105 08/12/1921 Claes Alphonse ° Brugge 1879
106 24/09/1918 Claeys Charles Antoine ° Tielt 1845
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107 09/01/1919 Claeys Charles Rosalie Frans ° Antwerpen 
1910

108 14/10/1916 Clairembourg Jeanne Céline ° Sint-Gillis 1867
109 02/02/1914 Clarke William ° Manchester 1838
110 27/09/1915 Clement Roland Léon Joseph ° Ledeberg 

1914 
111 10/12/1918 Clinckspoor Alfons ° Gent 1890
112 30/12/1918 Cliquet Georges Jean Baptiste ° Gent 1897
113 17/03/1915 Cnudde Louis ° Gent 1855
114 16/03/1914 Colpaert Marie ° Haarlem (Nl) 1844
115 17/07/1918 Coppens Martha ° Zomergem 1886
116 09/06/1917 Coppens Victor ° Gent 1865
117 25/03/1915 Coppieters Gustave ° Lokeren 1874
118 22/02/1915 Coquyt Euphémie ° Assenede 1844
119 22/06/1915 Cordonnier Joséphine Léontine ° Gent 1911
120 02/10/1916 Cornelis Julien ° Hamme 1879
121 24/08/1916 Corselis Emile ° Gent 1886
122 17/09/1918 Cotteleer Frans Leonard ° Borgerhout 1909
123 12/05/1914 Coussens Gustave ° Gent 1854
124 13/10/1916 Craeye Jules ° Brugge 1871
125 12/02/1915 Crapez Marie ° Gent 1880
126 26/04/1916 Crevaels Marthe Julienne ° Kaprijke 1891
127 12/05/1914 Crevaux Désiré Armand ° Gent
128 08/07/1916 Creve Honorine ° Wachtebeke 1877 
129 04/01/1918 Criel Julien ° Gent 1860 
130 19/10/1915 Crispijn Marie ° Gent 1888
131 01/09/1915 Crommelinck Auguste ° Gent 1863
132 12/12/1916 Crommeling Marie Louise ° Gent 1867
133 03/03/1914 Daelhem Bonaventure ° Gent 1843
134 22/04/1914 Daenekindt Louis François ° Brugge 1857
135 12/08/1914 Dauw Charles ° Gent 1887
136 04/08/1914 De Backer Alphonse Hubert ° Gent 1879
137 05/11/1912 De Backer Charles Joseph ° Antwerpen 1911
138 10/03/1915 De Backer Jules ° Gent 1856
139 05/02/1917 De Backer Marie ° Gent 1862
140 20/09/1918 De Backer Theodoor ° Gent 1883
141 08/02/1908 De BAerdemaeker Marie Florence ° Zomer-

gem 1877
142 07/02/1917 De BAets Auguste ° Gent 1836
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143 23/03/1916 Debbaut Leander Laurent ° Luik 1864 (gaat in 
1911 naar Chicago)

144 20/12/1915 De Bever Emile ° Nieuwpoort 1861 foorreizi-
ger

145 17/01/1914 De Blauwer André ° Assebroek 1879
146 13/01/1919 De Bleeker Zulma ° Gent 1899
147 10/04/1914 De Bondt Leon ° Gent 1899
148 01/10/1918 De Brabander Edouard ° Gent 1865
149 08/07/1915 De Brabander Léontine Augusta ° Gent 1893
150 23/01/1911 De Bruycker Louise Sophie Augusta ° Eeklo 

1885
151 24/04/1915 De Bruycker Marie Clarisse ° Berlare 1863
152 10/08/1915 De Bruyckere Englebert ° Kaprijke 1861
153 06/12/1915 De Bruyne Marie Augusta ° Gent 1873
154 19/08/1918 De Bruyne Marie Jeanne ° Waregem 1892
155 07/08/1917 De Buck Charles ° Gent 1856
156 30/01/1914 De Bundel Mich(a)el ° Sint-Amandsberg 1902
157 12/07/1917 De Cabooter Marie ° Sint-Martens-Latem 

1851
158 11/02/1918 De Caluwé Edouard ° Moerbeke 1888
159 18/05/1914 De Caluwé Godefroid Fréderic ° Gent 1891
160 27/11/1916 De Caluwé Marie ° Moerbeke 1891
161 07/08/1915 Dechamp Théodore ° Laken 1907
162 14/09/1918 De Cleermaeker Dominicus ° Gent 1841
163 07/01/1916 De Clerck Elodie Désirée ° Gent 1889
164 09/01/1919 De Clerck Jean Baptiste ° Trith Saint Leger 

(F) 1917
165 30/04/1915 De Clerck Louise ° Ledeberg 1883
166 07/07/1916 De Clercq Hubertine ° Luik 1910
167 22/12/1915 De Clercq Louise ° Gent 1892
168 05/02/1919 De Clercq Marie ° Zingem 1888
169 26/02/1914 De Clercq Marie Elisabeth Jeanne ° Luik 1912
170 04/08/1915 De Clooter Emma ° Robays Roubaix 1880
171 30/01/1915 De Cock Clémence Marie ° Gent 1874
172 20/02/1917 Decoene Louis ° Gent 1863
173 30/06/1920 De Coninck Karel ° Gent 1846
174 16/01/1919 De Courly Adrien ° Sint-Jan-Ten-Node 1854
175 24/01/1919 De Cuyper Henri Prosper ° Gent 1852
176 20/08/1914 De Deene Alphonse ° Lichtervelde 1872
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177 03/02/1917 De Deken Camilla ° Gent 1914
178 26/06/1914 De Geyter Isabelle Marie ° Desteldonk 1873
179 12/05/1914 Degowie Michel Henri ° Gent 1895
180 16/08/1915 De Greef Joséphine ° Gent 1912
181 30/11/1918 De Grendele Oscar ° Gent 1913
182 04/12/1916 De Gres Marie Caroline ° Niel 1886
183 12/08/1915 De Groote Edmond ° Laarne 1869
184 29/02/1916 De Groote Gustave Jean ° Gent 1853
185 20/03/1916 De Gussem Eugenie ° Gent 1910
186 25/03/1918 De Haes Armand ° Kortrijk 1873
187 17/02/1915 De Jean Adolphe ° Ledeberg 1901
188 03/03/1914 De Jonge Colette Jeanne ° Eeklo 1882
189 04/07/1917 De Jonge Jules ° Gent 1857
190 13/12/1915 De Kaesemaker Marie ° Vitry Le François 

1998
191 14/06/1917 De Keyser Anna ° Steenbergen 1860
192 03/05/1918 De Keyser Melanie Marie ° Brussel 1860
193 26/05/1916 De Kuyper Oscar Jules César ° Sint-Jan-Ten-

Node 1847
194 24/04/1917 De Laere Marie Leonie ° Gothem 1873
195 22/04/1918 De La Rivière Marthe ° Sleidinge 1901
196 29/05/1914 Delattin Charles Louis ° Tienen 1855
197 29/05/1914 Delattin Lucie Adolphine Gerardine ° Lede-

berg 1914
198 02/08/1915 De Leenheer Josse ° Denderhoutem 1845
199 18/07/1918 De Ley Alfons ° Gent 1896
200 01/08/1916 Delfosse Marie Louise ° Gent 1891
201 18/08/1914 Delhaise Albert ° Dinant 1875
202 29/05/1914 Delhaye Adrien Marcel ° Marseille 1911
203 26/01/1914 Delhaye Paul Armand ° Gent 1889
204 10/07/1914 Delodder Julienne Florentine ° Gent 1893 
205 15/03/1915 Delodder Marie José ° Antwerpen 1914 
206 10/08/1915 De Loof Michel ° Gent 1913
207 12/05/1914 De Loor Malvine ° Gent 
208 16/07/1915 Deltombe Alphonsine ° Brugge 1887
209 31/12/1918 Deltombe Hyacinthe ° Brugge 1845
210 10/03/1915 De Maertelaere Léonie Marianne ° Gent 1844
211 26/08/1918 De Maertelaere Marcel ° Gent 1900
212 24/08/1915 De Maesschalck Mathilde ° Moerbeke 1845
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213 30/10/1916 Deman François Philippe ° Gent 1853
214 01/02/1919 Demanez Josephine ° Brugelette 1857 
215 23/03/1915 De Martelaere Edmond ° Rijsel 1874
216 30/12/1914 De Martelaere Edmond ° Rijsel 1872
217 21/09/1915 De Meester Louise Colette ° Gent
218 09/06/1914 De Meester Marie ° Gent 1889
219 09/09/1915 De Meire Elise Pelagie ° Kruishoutem 1865
220 17/01/1919 Demesmackers Pauline ° Brussel 1887
221 11/09/1914 De Mets Antoinette Léontine ° Mechelen 1890
222 25/02/1918 De Metsenaere Charles ° Eeklo 1849
223 20/08/1915 De Meulenaere Marthe ° Ledeberg 1882
224 16/03/1914 De Mey Edmond Désiré ° Sint-Amandsberg 

1894
225 15/05/1914 De Mey Malvina ° Sint-Amandsberg 1898
226 22/05/1918 De Meyer Adele ° Oostakker 1883
227 04/07/1916 De Meyer Augusta ° Gent 1893
228 21/11/1917 De Meyer Bertha Louise ° Gentbrugge 1881 
229 18/04/1918 De Meyer Felicie Marie ° Gent 1900
230 15/03/1918 De Meyer Gustaaf ° Gent 1849
231 02/04/1915 De Meyer Leopold ° Gent 1890
232 19/02/1916 De Meyer Paul ° Oordegem 1912
233 10/11/1915 De Meyer Pélagie ° Sint-Amandsberg 1887
234 25/11/1914 Zwijnaarde ° Gent 1855
235 01/12/1919 De Meyer Victor ° Gent 1900
236 01/04/1915 De Meyer Marie ° Sleidinge 1907
237 29/07/1914 Demeyene Marie ° Vlissingen 1885
238 11/05/1915 De Mitere Auguste ° Gent 1860
239 08/04/1918 De Moor Juliaan ° Heusden 1869
240 28/10/1916 Demoulin Cathérine Gisèle Esther ° Sint-

Joost-Ten-Node 1916
241 03/04/1919 Demulder Marie ° Gent 1897
242 21/01/1916 De Muynck Gustave ° Zelzate 1903
243 28/08/1917 De Muyter Florent ° Deinze 1869
244 11/11/1915 De Neef Emilie Virginie ° Aalst 1885
245 24/04/1918 De Neve Bertha ° Gent 1893 
246 23/07/1915 Denhaese Auguste ° Gent 1874
247 19/10/1916 Den Haese Yvonne ° Gent 1899  (bevat pa-

pieren van Denhaese Auguste)
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248 09/01/1917 Denys Jan Baptiste ° Gent 1850
249 28/07/1914 De Nys Marie Rosalie ° Dendermonde 1872 
250 24/02/1917 De Paepe Joseph ° Wachtebeke 1877
251 29/05/1914 De Pauw Jules Elenthère ° Gent
252 22/07/1916 De Pauw Marie Françoise ° Gent 1865
253 17/01/1916 De Pauw Marie Joséphine ° Antwerpen 1909
254 23/07/1916 Depaux François ° Deerlijk 1871
255 30/12/1916 De Porre François Liévin ° Oostakker 1838
256 01/08/1917 De Potter Elisabeth ° Petegem 1861
257 05/08/1915 De Pourcq Marie Céline Constance ° Laken 

1882 (of 1883)
258 03/06/1918 De Ridder Magdalena ° Sint-Amandsberg 

1914
259 15/11/1916 De Roose Marie ° Machelen bij Deinze 1854
260 19/12/1914 De Rudder VIrginie Liévine ° Gent 1891 
261 07/12/1914 De Rijcke Charles Emile ° Gent 1910
262 19/03/1917 De Rijcke Clémence ° Gent 1908
263 07/11/1916 De Rycke Julienne ° Gent 1885
264 30/01/1918 De Rycke Octavie ° Overmere 1887
265 12/05/1917 De Rycke Octavie Henriette ° Gent 1909
266 01/09/1916 De Saegher VIrginie ° Ledeberg 1885
267 13/10/1917 De Schrijver Frans ° Gent 1862
268 17/02/1916 De Schrijver Isidore ° Wingene 1850
269 30/11/1917 De Simpelaere Basile ° Sint-Martens-Leerne 

1844
270 30/03/1914 Desmedt Georges ° Clermont Ferrand 1889
271 13/01/1916 De Smedt Léopold ° Gent 1861
272 03/11/1916 De Smet Charlotte Dorothée ° Gent 1889
273 05/05/1919 Desmet Edouard ° Ruiselede 1898
274 08/04/1915 Desmet Elisabeth ° Hoeilaart 1871
275 18/12/1915 De Smet Irène ° Gent 1910
276 31/01/1916 De Smet Mathilde ° Gent 1865
277 25/01/1916 De Smet Rosalie ° Sint-Amandsberg 1897
278 24/12/1918 Desmons Georgine ° Gent 1895
279 24/05/1918 De Sutter Marie ° Gontrode 1856
280 24/06/1914 De Stuyver Amédée ° Gent 1861
281 07/12/1916 De Taeye Cathérine ° Antwerpen 1894
282 22/05/1915 Detelder Agathe ° Brugge 1889
283 24/12/1918 De Vaere Joseph ° Gent 1848
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284 27/02/1917 De Veerman Elvire Hortense ° Gent 1885
285 03/09/1917 De Vlieger Alma Celeste ° Eeklo 1888
286 23/06/1914 De Vogelaere Germaine ° Gent 1894
287 06/07/1916 De Vos Alice ° Gent 1916
288 17/01/1917 De Vos Joseph ° Ledeberg 1897
289 16/05/1916 De Vos Marguerite ° Gentbrugge 1912
290 17/10/1917 De Vreese Marie Louise ° Sint-Denijs-

Westrem  1886
291 21/10/1915 De Vos Mathilde, De Vos Léontine, De Vos 

Marie ° Gent (schippers)
292 07/10/1915 De Vrees Marie ° Gent 1874
293 17/03/1917 De vriendt Alice Vital ° Gent 1876
294 18/09/1914 De Vriese Julia ° Brugge 1892
295 29/04/1920 De Vuyst Adhémar ° Ledeberg 1896
296 03/10/1917 De Vuyst Ferdinand Marie ° Jesseren 1892
297 24/02/1916 De Vylder Marie Thérèse ° Gent
298 28/12/1918 De Waegenaere Alphonse ° Gent 1873
299 03/11/1917 De Wilde Hippolyte ° Gent 1864
300 20/07/1917 De Wilde Marie ° Wetteren 1888
301 18/07/1917 De Winne Marie Elisabeth ° Sint-Amandsberg 

1893
302 09/03/1917 De Witte Joseph ° Gent 1913
303 24/03/1914 D’Havé Gustave ° Gent 1909
304 06/09/1916 D’Havé Joseph Paul ° Brussel 1916
305 24/08/1915 Dhertoge Charlotte ° Gent 1871
306 16/11/1916 D’Hoedt Léon Réné ° Ukkel 1902
307 17/03/1915 D’Hollander Joséphine ° Antwerpen 1913
308 17/02/1915 D’Hondt André ° Moerbeke-Waes 1896
309 02/07/1914 D’Hondt Céline Jeanne ° Gent 1899
310 13/09/1915 D’Hondt Madeleine ° Gent
311 23/09/1915 D’Huygelaere Julie ° Deinze 1842
312 26/05/1916 Diblanc Marie Léontine ° Reims 1871
313 17/08/1917 Doornaert Léopold ° Gent 1860
314 28/12/1914 Dossche Julia Séraphine ° Zwijnaarde 1863
315 04/05/1915 Droessaert Jean Baptiste ° Sint-Niklaas 1876
316 15/05/1918 Dubois Jozef Andre ° Brussel 1866
317 04/02/1919 Dumarey Eugénie Marie ° Westkerke 1887
318 28/12/1918 Dupont Anna Rachel ° Oultre 1872
319 11/09/1914 Dupuis Marie Joséphine ° Tongeren 1863
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320 24/04/1918 Duroeux Gabriel ° Brussel 1871
321 05/06/1914 Dickburg Pierre François ° Mariakerke 1863
322 09/07/1914 Diderich Séverin Léopold Joseph ° Gent 1891
323 29/12/1916 Dierens Joseph Eugène ° Gent 1876
324 14/02/1914 Dierickx Edouard ° Gent 1885
325 17/10/1916 Dispa Jeanne ° Sint-Amandsberg 1897
326 10/08/1915 Dispa Joséphine Marie Rosalie ° Antwerpen 

1893 
327 17/10/1916 Dispa Madeleine ° Sint-Amandsberg 1904
328 04/07/1916 Dobbelaere Ida Henriette ° Oostakker 1897
329 17/03/1917 Dolphens Jean ° Gent 1855
330 03/01/1917 Doolaege Gustave Antoine ° Gent 1869
331 14/12/1918 Doop Julien Jozef ° Gent 1867
332 07/04/1916 Ego Germaine ° Brussel 1914
333 14/11/1917 Eichperger Jan ° Gent 1913
334 13/02/1917 Elyn Marie ° Asper 1872
335 18/02/1919 Esser Jan Baptiste ° Gent 1880
336 12/06/1919 Façon Eugenie ° Leisele 1860
337 13/07/1915 Faelens Elodie ° Gent 1899
338 05/01/1917 Feys Leon ° Gent 1875
339 23/02/1915 Fisch Léopoldine Marie ° Gent 1885
340 04/12/1916 Flamey Marie ° Gent 1891
341 03/11/1915 Florin Rosalie Pauline ° Gent 1873
342 25/07/1916 Franck Marie Colette ° Gent 1868
343 17/03/1915 Franckx Albert Marie Emile ° Gent
344 04/08/1916 François Charles Louis ° Borcht Lombeek 

1848
345 18/01/1916 Francq Marie ° Erps Kwerps 1914
346 25/09/1917 Francq Oscar ° Gentbrugge 1877
347 10/03/1919 Frans Emilie Josephine ° Roux 1895
348 09/03/1914 Friedlandt Adèle Rosalie ° Gent 1842
349 10/04/1917 Gailliaert Edouardine ° Brugge 1897
350 19/02/1916 Galet Marie ° Gent 1832
351 22/01/1918 Galmart Euphrasie ° Gent 1905
352 07/11/1916 Geenens Bertha Bernardine ° Gent
353 08/09/1917 Geeraerdts Henri ° Gent 1850
354 07/10/1916 Geeraert Nathalie ° Gent 1885
355 30/12/1918 Geernaert Médard ° Gent 1896
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356 21/08/1916 Geers Marie ° Gent 1894
357 27/08/1918 Geiregat Charlotte ° Gent 1880
358 04/02/1916 Geirnaert Désiré ° Gent 1875
359 07/09/1914 Geuens Marie ° Antwerpen 1889
360 16/06/1917 Ghesels Jozef Edmond ° Oudenaarde 1887
361 05/08/1915 Ghezzi Louis ° Berlijn 1912 (zijn vader Jean (° 

Gent 1883), fs Luigi Angelo x Guilietta Cle-
mentina  Natalina Pierantoni, werkte in het 
circus Carré tijdens jaarlijkse foor)

362 20/04/1914 Gissens Jospeh Charles ° Gent 1883
363 04/07/1917 Godin Clémence ° Quernoy 1859
364 08/11/1917 Goedgebuer Oscar ° Sint-Amandsberg 1874
365 22/01/1917 Goeminne Albertine ° Gent 1897
366 03/11/1915 Goguin Florimond Porsper Jean ° Nevers (F) 

1883
367 25/02/1918 Gossens Jozef Guillaume ° Brussel 1914
368 30/01/1914 Gossens Léonard ° Lokeren 1846
369 09/02/1917 Goyvaerts Anna ° Heist op de Berg 1880
370 03/03/1914 Grund Edouard Joseph ° Anderlecht 1912
371 11/02/1916 Guiette Blanche Rose Pauline ° Gent 1893
372 19/03/1914 Guiette Robert François Sint-Amandsberg 

1896
373 29/10/1918 Guisen Henri ° Robais Roubaix 1883
374 23/07/1914 Gyselinck Pierre ° Gent 1914
375 05/03/1917 Haeck Henri ° Gent 1891
376 12/05/1917 Haentjens Emile ° Lokeren 1893
377 06/04/1916 Haesaert Georgette Pauline ° Ledeberg 1889
378 26/08/1920 Halleyn Camille ° Merckem 1885
379 04/07/1916 Hanssens Augusta Marie ° Evergem 1888
380 27/12/1916 Hanssens Désiré Camille ° Ledeberg 1909
381 02/12/1915 Hardy Alice Julie Françoise ° Gent 1882 
382 08/01/1916 Hardy Jacqueline Irma ° Antwerpen 1915
383 20/07/1917 Hauman Achiel ° Merelbeke 1869
384 29/01/1918 Haaux Julius ° Gent 1904
385 04/05/1915 Havenier Jean Baptiste ° Brussel 1856
386 05/06/1915 Havenier Robert ° Gent 1887
387 28/12/1916 Helias Edouard Gentbrugge 1880
388 04/12/1916 Hemelaers Valerie Rosalie Lier 1846
389 07/09/1916 Heneman Gabrielle Charlotte ° Gent 1894
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390 17/01/1914 Hennevaert François ° Gent 1881
391 17/06/1916 Herman Marie Elisa ° Ledeberg 1875
392 05/11/1914 Herman Marie ° Gits 1884
393 17/11/1914 Hertogs Bernard ° Brussel 1912
394 19/09/1916 Hoevenagel Caroline ° Gent 1876
395 15/04/1918 Hoogstoel Pieter ° Gent 1855
396 20/04/1915 Hoorebeke Jean Charles ° Gent 1872
397 02/08/1917 Horstig Amélie Olga Wanda ° Neutopnischel 

(D) 1855) 
398 30/12/1918 Hoste Auguste ° Gent 1892
399 13/09/1915 Hosten Jérôme Eugène Pierre ° Gent 1881
400 20/04/1915 Houtekeete François Vinderhoute 1833
401 22/01/1918 Houtekiet Oscar ° Evergem 1878
402 31/05/1918 Houtman Auguste Edmond ° Kortrijk 1865
403 29/07/1914 Houblé Valérie Palmyre ° Gent
404 09/12/1918 Hulin Estelle Honorine ° Gent 1897
405 12/02/1915 Huygens Jules ° Brussel 1853
406 31/01/1917 Huyghe Marie ° Hernier (F) 1899 (?)
407 07/08/1914 Ichau Felix Célestin ° Gent 1884
408 25/05/1917 Impens Charles ° Gent 1910
409 14/02/1916 Impens Roger Ferdinand ° Ledeberg 1910
410 16/11/1915 Inghels Simonne ° Narais /Marais de Comme 

(F) 1901
411 04/04/1914 Isaac Julienne Marie ° Gent 1877
412 12/02/1917 Isecke Ferdinand ° Ukkel 1914
413 25/02/1915 Jacobs Cécile Françoise ° Temse 1895
414 20/06/1917 Jacobs Rosalie ° Antwerpen 1883
415 17/04/1914 Jacques Emilie Marie ° Montigny-le –Tilleul 

1885
416 25/06/1915 Janssens Georges ° Gent 1890
417 06/03/1914 Janssens Marie ° Robais Roubaix 1888
418 15/05/1917 Janssens Jan Baptist ° Gent 1840
419 24/02/1916 Janti Marie Ludovica ° Gavere 1891 ( ?)
420 21/03/1918 Jon Norbert Joseph ° Gent 1889
421 02/06/1917 Joos Marie Josephine ° Gent 1884
422 10/03/1914 Jourdain Polyarpe ° Gent 1845
423 10/08/1915 Jouret Victorine ° Haine Saint Paul 1863
424 12/05/1914 Joye Alixise Stéphanie ° Coolkerke 1882 
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425 24/06/1914 Kada Ahmed Ben Amar ° Vorst Nationaal 
1889

426 15/11/1916 Kaesen Palmyre ° Gent 1898
427 13/05/1919 Kaeyenberg Jean Baptiste ° Ledeberg 1871
428 29/06/1916 Keghels Marie Anne ° Gent ? 1885ca
429 13/04/1916 Kenninck Clémence ° Gent 1895
430 01/04/1915 Kennis Marie ° Chatelineau 1891
431 12/08/1919 Kerkstraete Edouard ° Lille 1913
432 12/08/1919 Kesteleyn Germain ° Oudenaarde 1899
433 06/02/1917 Kesteleyn Marie Cordule ° Ledeberg 1895
434 25/01/1918 Keuterick Paulus ° Pollare 1839
435 31/10/1916 Kielmoes Rosalie ° Gent 1884
436 07/09/1915 Kimpe Charles ° Gent 1853
437 07/05/1917 Koller Elisabeth Agnès ° Antwerpen 1894 

(artiste cycliste)
438 25/05/1914 Kretz Fritz ° Gent 1888
439 13/09/1916 Laeremans Auguste Louis ° Gent 1897
440 27/11/1916 Lagarde Georges ° Schaarbeek 1904
441 07/10/1916 Lammen Constant ° Ledeberg 1879
442 17/01/1917 Lammens Germaine Charlotte ° Gent 1895
443 16/02/1918 Landerloos Charlotte Ernestine ° Verviers? 

Luik? Ca1889
444 07/12/1921 Lanno Clémentine ° Gent 1891
445 04/03/1915 Lapin Léonard ° Gent 1868
446 21/02/1918 Laurent Charles ° Gent 1855
447 07/09/1918 Lauwaert Elodie Melanie ° Gent 1902
448 11/08/1917 Lavreau Isidore ° Gent 1887
449 24/08/1917 Lazoen La Chapelle Armentières Camiel ° 

Maldegem 1886
450 23/06/1915 Leclerc Hermine ° Gent 1850
451 16/11/1916 Leclercq Ernest ° Gent 1847
452 28/07/1917 Lefevre Jeanne ° Brussel 1899
453 20/02/1918 Lenders Marie Jeanne ° Gent 1860
454 12/07/1917 Lepage Louis ° Gent 1856
455 13/08/1914 Le Reste Marie Anna ° Plurigner (Fr, Morbi-

han) 1885
456 29/06/1918 Letschert Julius ° Gent 1866
457 09/09/1919 Leveugle Victorine ° Gent 1895
458 26/06/1918 Leyman Julien ° Gent 1915
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459 17/01/1916 Liers Louis ° Brussel 1881
460 06/10/1914 Lievin Marie ° Bondues 1857
461 04/11/1916 Limpe Marie ° Lodelinsart 1899ca
462 21/11/1917 Limpens Lucienne ° Elsene 1913
463 16/09/1915 Linktevoet Désiré Louis ° La Chapelle 

d’Armentières (F)
464 28/06/1917 Lippens Achiel ° Oostakker 1897
465 17/02/1917 Lippens Bertha ° Antwerpen 1914
466 12/05/1917 Lippens Gustave ° Antwerpen 1916
467 10/09/1917 Lippens Leonia ° Hoofdplaat (Nl) 1880
468 25/11/1915 Loef Adèle ° Gent
469 04/04/1917 Loef Emerence ° Koewacht (Nl) 1845
470 30/11/1917 Loiseau Marie Louisa ° Gent 1887
471 10/06/1916 Lottefier Hermine ° Gent 1882
472 21/10/1914 Lust Georges Camille ° Oostende 1884
473 08/09/1915 Maes Anne Marie ° Brussel 1887
474 25/02/1918 Maes Edouard Maurice ° Gent 1869
475 26/09/1917 Maes François Léopold ° Gent 1843
476 13/05/1916 Maes Marcel ° Aalter 1892
477 28/05/1918 Maeseman Marie ° Eke 1884
478 01/06/1915 Magerman Elodie Marie ° Gent 1873 (haar 

man vreemdelingenlegioen)
479 02/06/1914 Magerman Maurice ° Gent 1901
480 19/02/1917 Magniette Blanche ° Brussel 1898
481 02/02/1918 Mahen Marie Rosalie ° Gent 1864
482 07/03/1918 Mallé Clarisse Jeanne ° Sint-Amandsberg 

1905
483 24/12/1915 Marquenie Paul Ernest ° Ledeberg 1900
484 04/06/1915 Martens Clémence ° Gent 1854
485 03/01/1917 Martens Elise ° Lokeren 1886
486 20/12/1916 Martens Mathilde ° Bellem 1862
487 22/06/1915 Martens Régine Sophie ° Ijzendijke (Nl) 1887
488 08/04/1914 Martlé Hélène Clémence ° Zomergem 1882
489 29/05/1914 Mas Angèle Elise ° Gent 1913
490 18/01/1916 Maquelier Florence Louise ° Sint-Amandsberg 

1891
491 31/12/1918 Mathys Jean Baptiste ° Wetteren 1862
492 28/12/1918 Matthys Seraphin ° Gent 1861
493 05/02/1916 Matthys Théodore ° Gent 1843
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494 24/04/1914 Mecoen Aimé Henri ° Gent 1907
495 28/09/1914 Medo Georges ° Gent 1890
496 17/11/1917 Mees Pieter ° Gent 1848
497 22/08/1918 Meganck Albert Jozef ° Ledeberg 1916
498 12/01/1917 Meire Charles ° Gent 1874
499 15/12/1915 Meiressone Emma ° Lembeke 1893
500 08/12/1916 Merchie Jean François ° Eine 1839
501 22/05/1914 Merckx Antoine ° Gent 1837
502 21/01/1920 Merentier Anne Marie ° Marseille (F) 1969
503 04/12/1918 Mestdagh Polydore ° Gent 1858
504 24/08/1915 Meulemans Marie Victorine ° Brussel 1893
505 11/12/1918 Mey Paul Julien ° Gent 1903
506 15/03/1915 Meyer Robert ° Sint-Amandsberg 1913
507 08/03/1916 Meyfroit Camille ° Gent 1891
508 10/04/1918 Michiels Angele ° Appels 1879
509 21/09/1915 Michiels Clemence ° Drongen 1840
510 06/06/1916 Michiels Jeanne Marie ° Gent 1843
511 09/06/1915 Michiels Maurice ° Brugge 1896
512 04/06/1915 Moreels Achille Gustave ° Gent 1884
513 26/06/1916 Mornie Marie Georgine ° Gent
514 02/05/1918 Morrens Emma ° Brussel 1915
515 11/05/1918 Morrens François ° Brussel 1916
516 07/02/1917 Morseau Octave Alfred ° Antwerpen 1905
517 13/09/1915 Mouton Clarisse ° Gent 1893
518 05/09/1914 Mussche Rosalie ° Gent 1884
519 23/12/1921 Mys Maurice ° Gent 1884
520 26/06/1916 Nachtegael Colette Christine ° Waasmunster 

1889
521 11/08/1916 Neukens Mathieu ° Gent 1873
522 13/08/1918 Nihotte Sébastien François Joseph ° Brugge 

1854
523 20/05/1915 Nollet Charles Louis Jean ° Brugge 1854
524 22/08/1914 Notterman Florent ° Gent 1859
525 14/03/1916 Obreno Julie(nne) ° Dudzeele ° 1855
526 16/11/1915 Olieux Louis Joseph ° Sint-Amandsberg 1914
527 15/07/1914 Ongenat Maurice ° Gent 1875
528 06/12/1917 Paanen Lionel ° Brussel 1915
529 27/07/1914 Palma Pierre ° Gent 1869
530 13/12/1917 Pannels Jan Baptiste ° Ukkel 1880
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531 29/07/1914 Parez Antoine Georges ° Gent 1883
532 18/01/1916 Parmentier Marie Louise Luik 1905
533 28/08/1915 Pataer Emilie ° Gent sd
534 15/11/1916 Patyn Pierre ° Gent 1848
535 20/01/1915 Pauwels Ernest Jean ° Gent 1850
536 04/06/1915 Pauwels Marcel ° Gent 1909
537 17/07/1915 Pauwels Oscar ° Gent 1903 (onwettige gebo-

ren onder de naam van Sonneville)
538 30/11/1915 Peers Julien ° Gent 1912
539 13/06/1918 Peeters Louise ° Sint-Gillis 1882
540 03/10/1919 Peleman Jean François ° Waasmunster 1873
541 14/05/1917 Pergoot Alphonse ° Gent 1898
542 06/07/1916 Pergoot Jeanne Louise ° Gent 1858
543 25/02/1918 Petit Leonard ° Gent 1868
544 03/03/1916 Philippart Julienne Octavie ° Spa 1881
545 13/03/1915 Pholien Charles ° Luik 1848
546 28/12/1917 Piens Richard ° Gent 1868
547 30/11/1918 Pierrache Marie ° Gent 1869
548 27/09/1915 Pirsens Gustave ° Gent 1854
549 17/01/1917 Plehiers Charles François ° Gent 1853
550 13/04/1917 Pollart Marcel ° Luik 1901
551 06/10/1914 Pollefliet Irène Marie ° Koekelare 1913
552 24/04/1915 Poma Madeleine Marie Marguerite ° Gent 

1887
553 15/03/1915 Pombren Marguerite ° Gent 1912
554 09/04/1915 Poppe Céline ° Heusden 1889
555 06/03/1915 Potvin Céline Pauline ° Gent 1888
556 03/04/1914 Potvin Clara ° Gent 1890
557 19/11/1917 Pouilliez Henri ° Gent 1883
558 11/03/1918 Priels Louise en Victor ° Gent 1905 en 1906
559 31/08/1920 Prils Alphonse ° Gent 1848
560 23/05/1916 Provost Jean ° Gent 1838
561 11/07/1917 Pruim Robert Jean ° Antwerpen 1893
562 01/03/1916 Radoux Marie Ghislaine Rosalie ° Gent sd
563 21/11/1916 Rahoens Marie Louise ° Ledeberg 1894
564 08/10/1917 Ramont Edmond ° Klemskerke 1845
565 10/10/1916 Rapaille Henri ° Wetteren 1892
566 19/06/1915 Reidanus François Camille ° Ledeberg 1911
567 14/06/1917 Remu Valentine ° Melsen 1875

BG 38: Onderstandsdomicilie

Overzicht



568 13/02/1918 Rennebo Alice ° Sint-Amandsberg 1889
569 02/05/1914 Rennebo Marie Léontine ° Sint-Amandsberg 

1875
570 23/11/1914 Reyns Charles Louis Victor ° Gent 1888
571 09/07/1915 Robyn Rosalie ° Sint-Niklaas 1838
572 10/03/1914 Roegiers Palmyre ° Sint-Amandsberg 1877
573 13/07/1918 Roels Marie ° Ertvelde 1883
574 11/07/1917 Roels Marie Augusta ° Gent 1885
575 04/08/1917 Rogiers François ° Schellebelle 1855
576 18/02/1814 Rom Jeanne ° Gent sd
577 07/04/1915 Rombaut Adolphe ° Oostakker 1870
578 26/01/1914 Rooyackers Pauline ° Gent 1870
579 14/05/1915 Ros Gustave ° Brugge 1853
580 19/01/1917 Rouges Marie ° Desteldonk 1888
581 30/03/1915 Ryckaert Théophile ° Gent 1884
582 18/02/1914 Sackasyn Eugénie ° Gent 1851
583 31/08/1918 Sacré Rachel Caroline ° Gent 1880 (kosten 

betaald door Edmond Sacré) 
584 16/11/1915 Saerens Antoine ° Lokeren 1845
585 11/04/1914 Schaumont Richard ° Gent 1900 (in 1903 

naar USA)
586 27/06/1917 Schelfout Arthur ° Gentbrugge 1881
587 17/11/1915 Schepens Léonie ° Gent 1860
588 23/05/1916 Schockaert Donatus ° Baaigem 1841
589 04/07/1921 Schollaert Georges Léon ° Schaarbeek 1913
590 20/09/1915 Schoonjans Palmyre ° Gent 1888
591 03/04/1915 Schoonjans Henri Joseph ° Antwerpen 1914
592 22/11/1916 Schouppe Louis ° Gent 1909 (ca)
593 13/09/1916 Schouppe Louis et Julienne ° Gent 1909 en 

1911(ca)
594 30/06/1916 Seghers Charlotte Henriette ° Sint-Gillis 1890
595 17/12/1915 Sergent Jeanne Josephine ° Ruisbroek 1848
596 26/06/1914 Sergeys Léopold ° Gent 1874
597 15/01/1917 Serraris Auguste ° Hamme 1859
598 06/04/1914 Servaes Léon ° Gent 1906
599 19/04//1915 Servais Bertha Philomène ° Gent 1894 (ca)
600 19/04/1915 Servais François Jules ° Brussel 1915
601 22/07/1915 Servais Philomène ° Gent 1893
602 20/02/1917 Seth Julien Georges ° Gent 1902
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603 04/10/1918 Sevens Marie ° Sint-Amandsberg 1995
604 12/09/1918 Simoens Elvire ° Ledeberg 1877
605 10/05/1915 Simon Pierre Isidore ° Gent 1856
606 10/04/1916 Slegers Marie ° Hasselt 1885
607 13/02/1917 Slock Emile Auguste ° Gent 1864
608 02/08/1918 Smeets Hélène ° Tongerloo 1893
609 13/01/1918 Smeets Marie Emma ° Destelbergen 1876
610 16/03/1914 Smidts Henriette Emilie ° Gent 1836
611 25/11/1916 Snoeck Margareta ° Gentbrugge 1913
612 25/03/1915 Soudeyns Augusta ° Gent 1864
613 27/06/1917 Spiessens Amandine ° Gent 1914
614 13/09/1915 Staelens Cyrille Alexia ° Ledeberg 1885
615 30/11/1915 Staelens François Joseph ° Laken 1903
616 18/03/1916 Steenbrugge Céline ° Gent 1911
617 04/03/1916 Steenbrugge Ernest ° Gent 1906
618 08/03/1916 Steenbrugge Gaston ° Gent 1900
619 27/06/1916 Stekelorum Eugénie ° Quaregnon 1896
620 15/03/1917 Sterckx Marie Joséphine ° Elsene 1882
621 09/06/1915 Stevens Marie Thérèse Sint-Amandsberg ° 

1911 (1915 ?)
622 21/03/1917 Steyaert Liévin Albert ° Sint-Amandsberg 

1917
623 11/07/1917 Steyaert Philomène Josephine ° Mechelen 

1891
624 28/02/1919 Steyaert Théophile ° Gent 1869
625 04/01/1918 Stranck Oscar Joseph ° Borgerhout 1914
626 13/12/1917 Stuyer Marie Jeanne °  Gent
627 13/02/1917 Tack Stéphanie ° 1883
628 06/01/1919 Tacq Jeanne ° Gent 1881 (brand in 1911 stad-

huis Schaarbeek waarbij alle doc vernietigd 
werden)

629 12/10/1917 Taeye Camille ° Merendree 1878
630 02/07/1918 Tange Theofiel ° Evergem 1897
631 28/07/1914 Terwal Geertje ° Amsterdam 1880
632 20/01/1916 Tenninck Pauline Marie ° Gent 1893
633 19/10/1916 Thienpont Pelagie ° Destelbergen 1841
634 26/06/1914 Thiery Coralie Françoise ° Gent 1862
635 22/03/1917 Thiery Jean Baptiste ° Gent 1863
636 22/04/1918 Thomaes Mathilde ° Gent 1874
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637 15/03/1914 Thones Léonard ° Gent 1872
638 16/11/1915 Thysbaert Théophile ° Sint-Niklaas 1860
639 07/06/1916 Tillen François ° Brussel 1844
640 17/03/1915 Tollebeke Pierre Joseph Charles ° Gent 1888
641 24/01/1919 Tombuyser Charles ° Mechelen 1848
642 26/05/1916 Tops Louise Thérèse ° Roubaix 1876
643 19/12/1915 Torck Hélène ° Doornik 1912
644 28/12/1918 Touriaen Cathérine ° Brussel 1872
645 27/09/1916 Trekker Thérèse Albertine ° Bertem 1893 
646 11/07/1917 Tydgat euphrasie ° Huise 1890
647 17/03/1915 Tysebaert Joseph ° Gent 1892
648 28/07/1915 Uyttendaele Jean Adolphe ° Antwerpen 1865
649 01/07/1915 Valcke Félix ° Halluin 1859
650 08/04/1914 Valcke Julien ° Halluin 1878
651 21/11/1916 Valckeneire Armand Richard ° Ronse 1914
652 07/03/1914 Van Acker Camille ° Wetteren 1870
653 27/03/1917 Van Acker Jean ° Gent 1898
654 11/07/1917 Van Adenhoven Jan Benoit ° Gent 1885
655 29/01/1918 Van Assche Julie ° Thiméon 1894
656 29/05/1914 Van Bastelaere Charlotte ° Brussel 1849
657 22/01/1918 Van Bergen Elise Constance ° Antwerpen 

1890
658 28/04/1915 Van Caeseele Théophile ° Maldegem 1874
659 05/03/1915 Van Caneghem Guillaume ° Gent 1886
660 27/04/1914 Van Cassel Romaine Marie ° Zaffelare 1884
661 06/06/1914 Van Cauwenberghe Julienne ° Zwijnaarde 

1897
662 03/04/1915 Van Cauwenberghe Marguerite Gentbrugge 

1893
663 08/03/1916 Van Damme Alfred Louise ° Sint-Amandsberg 

1887
664 21/11/1916 Van Damme Célestine en Louise ° Gent 1909 

en 1911
665 17/03/1915 Van Damme Elsa Rachel ° Gent 1909
666 22/06/1914 Van Damme Gustave ° Zele 1861
667 22/05/1914 Van Damme Irma Hélène Bernardine ° Gent 

1886
668 28/11/1918 Van de Bruire François Jules ° Gent 1889
669 06/02/1917 Van de Genachte Auguste ° Eeklo 1856
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670 23/03/1917 Van de Kerckhove Idalie Jeanne ° Gent 1856
671 31/10/1916 Van de Kerchhove Madeleine Henriette ° Gent 

1900
672 31/10/1916 Van de Kerchhove Marie Augusta ° Gent 1912
673 23/08/1917 Van de Velde Sidonie ° Gent 1908
674 22/05/1914 Vande Voorde Joseph Jules ° Gent 1888
675 22/06/1916 Van de Voorde Séraphin ° Gent 1857 
676 23/03/1914 Vandevijver Ferdinand ° Gent 1889
677 05/05/1914 Vandewalle Isidore ° Gent 1891
678 07/06/1917 Van de Walle Julie Marie ° Roeselare 1886
679 13/05/1916 Van de Walle Mathilde ° Gent
680 05/05/1914 Vande Walle Zénobie Marie ° Gent 1893
681 30/07/1914 Van de Walle Zoé ° Gent
682 02/06/1914 Vande Winckel Ernest ° Gent 1878
683 18/08/1914 Vanden Abeele Alphonse ° Brugge 1899
684 01/03/1915 Vanden Abeele Gustave ° Gent 1913
685 10/03/1914 Vanden Abeele Jean Théophile ° Ledeberg 

1891
686 11/10/1918 Vandenasieren Kamiel ° Caster 1850
687 07/11/1918 Vandenberghe Armand ° Gent 1908
688 19/01/1916 Van den Berghe Germaine ° Gent 1901
689 12/07/1918 Van den Berghe Leopold ° Gent 1896
690 22/08/1917 Van den Bogaert Marguerite Louise ° Gent 

1887
691 26/06/1918 Van den Bogaert Mathilde ° Gent 1842
692 05/09/1918 Van den Bossche Eugeen ° Gent 1873
693 13/12/1917 Van den Bosschelle Irma ° Huise 1892
694 21/05/1918 Van den Broecke Marcel ° Ledeberg 1909
695 24/03/1916 Vanden Bulcke Adolphe ° Gent 1884
696 05/03/1917 Van den Bulcke Julienne ° Sint-Elooi-Winkel 

1853
697 04/01/1918 Van den Daele Valentine ° Gent
698 05/05/1914 Vanden Driessche Alida Marie ° Koolskamp 

1888
699 08/10/1918 Van den Durpel Alice ° Gent 1897
700 14/03/1914 Vanden Meerschaut ° Moortsele 1882
701 04/05/1915 Vander Cruyssen Alice ° Gent 1882
702 19/05/1917 Van der Cruyssen Emile Bernard ° Ledeberg 

1885
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703 23/05/1914 Vanderhaegen Gustave ° Ledeberg 1883
704 02/05/1920 Vanderhaeghe Marie ° Brussel 1915 
705 02/04/1920 Vanderhaeghe Marie Claire ° Roeselare 1890
706 14/05/1915 Vanderhaeghen Marie Marthe ° Nazareth 

1891
707 13/05/1918 Van der Heggen Simonne ° Antwerpen 1907
708 15/03/1915 Vander Meersch Camille ° Zwijnaarde 1869
709 24/12/1917 Van der Meulen Sidonie ° Gent 1881
710 25/06/1915 Vanderoost Marie ° Landen 1893
711 21/10/1915 Vanderplancke Alphonse ° Gent 1865
712 07/02/1917 Van der Pluym Louise Jeanne ° Mons 1857
713 26/06/1918 Van der Put Antoinette ° Brussel 1891
714 19/06/1917 Van der Schelden Emile ° Gent 1897
715 17/06/1914 Vander Schueren Germaine Lucie ° Ledeberg 

1895
716 06/03/1914 Vandersteene Prudence Jeanne ° Gent 1875
717 06/07/1916 Vanderstichel Adrienne ° Gent 1900
718 16/08/1915 Vander Stichele Mélanie ° Gent 1888
719 01/09/1915 Van der Stichelen Josephine en Jeanne ° 

Zwijndrecht 1912 en Antwerpen 1913
720 16/08/1915 Vanderstraeten Rosalie ° Rijsel 1878 
721 23/03/1914 Vanderstraeten Thérèse Marguerite ° Ander-

lecht 1903 
722 24/01/1916 Vanderstuyft Marie ° Gent 1841
723 26/03/1914 Van Destel Richard Antoine ° Gent 1892
724 15/03/1915 Van Deynze Charles Louis ° Ledeberg 1861
725 18/01/1916 Vandierendonck Remy ° Ronse 1914 
726 02/03/1918 Van Dooren Charles ° Ledeberg 1858
727 17/12/1917 Van Driessche Florentine Mavina ° Gent 1849
728 22/01/1918 Van Driessche Josephine ° Morlanwelz 1881
729 21/10/1915 Van Erck Roméo Louis Simon ° Brussel 1886
730 15/10/1917 Van Gisbergen Godefroid ° Turnhout 1855
731 11/05/1915 Van Haecke Rachel ° Brugge 1890 en dochter 

Van Haecke Marie ° Gent 1913
732 29/08/1919 Van Hecke Christine ° Gent 1895
733 30/12/1918 Van Hecke Edmond ° Gent 1845 (21 veroor-

delingen)
734 27/11/1917 Van Heddegem Leon Arthur ° Antwerpen 1903
735 07/04/1915 Van Herpe Auguste Séraphin ° Huise 1871
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736 28/12/1918 Van Herrewege Gustave ° Gent 1853
737 09/07/1914 Van Herreweghe Alphonsine ° Sint-Amands-

berg 1882
738 16/08/1918 Van Hoele Felix Chrétien ° Gent 1850
739 27/12/1915 Van Hoorebeke Pharailde ° Evergem 1891
740 10/08/1918 Van Houcke Marie ° Nieuwpoort 1846
741 30/12/1914 Van Hove Jacques ° Gent 1830
742 20/08/1915 Van Hulle Jean Baptiste ° Gent 1900
743 03/05/1917 Van Immerzeel Gabrielle ° Gent 1887
744 10/03/1914 Vankeirsbilck Marie ° Gent 1904
745 22/07/1914 Van Kerkhove Pierre ° Temse 1876
746 27/04/1918 Van Kerkhove Simonne Adela ° Sint-Amands-

berg 1913
747 09/09/1915 Van Klienput Jeanne Charlotte ° Haarlem (NL) 

1840
748 10/05/1915 Van laethem Marie Julie Constance ° Ander-

lecht 1890
749 14/08/1918 Van Maercke Henrica ° Gent 1891
750 03/11/1915 Van Maercke Louise ° Gent 1888
751 14/01/1920 Van Maldegem Auguste ° Ledeberg 1847
752 18/08/1914 Van Marcke Auguste ° Ledeberg 1866
753 12/10/1918 Van Meenen Jan ° Gent 1894
754 01/08/1918 Van Meenen Nicolas ° Gent 1908
755 07/02/1914 Van Meuter Jean Baptiste ° Gent 1868
756 23/02/1917 Van Nieuwenhove Marie ° Flobecq 1874
757 24/08/1916 Van Nieuwenhove Rosalie Marie ° Rijsel 1881
758 11/10/1915 Van Nieuwenhuyse Joseph Henri ° Gent 1853
759 06/06/1914 Van Parijs Anna Marie Louise Augusta ° Kor-

trijk 1873
760 01/05/1917 Van Peene Marguerite Elodie ° Gent Sint-

Niklaas 1887
761 02/12/1918 Van Peteghem Clement ° Gent 1902
762 02/12/1918 Van Peteghem Magdalena ° Gent 1894
763 25/07/1917 Van Poucke Karel ° Oostakker 1864
764 30/12/1918 Van Poucke Georges ° Blankenberge 1865
765 12/06/1914 Van Quickelberghe Rochard René ° Gent 

1895
766 10/01/1919 Vanrunxt Catherine Jeanne ° Hasselt 1892
767 14/12/1917 Van Ruymbeke Isidoor ° Gent 1841
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768 30/08/1915 Van Sevendonck Joseph Jean ° Mechelen 
1842

769 13/12/1916 Van Speybroeck Louis ° Gent 1838
770 17/12/1917 Van Steenhuyse Pierre Julien ° Gent 1866
771 07/05/1915 Van Volsem Marie Prudence ° Baaigem 1844
772 24/08/1915 Van Vooren Elisabeth ° Gent
773 27/05/1918 Van Vooren Marthe ° Gent 1891
774 19/09/1916 Van Vynck Stéphanie ° Zomergem 1851
775 07/02/1916 Van Waes Clémentine ° Gent
776 20/05/1916 Van Wassenhove Marguerite ° Gent 1896
777 11/12/1916 Van Wesemael Marie ° Gent 1880
778 01/05/1916 Van Wijnsberghe Joseph ° Antwerpen 1908
779 12/11/1915 Vekemans Marie augusta ° Gent 1887
780 04/05/1915 Veldemans Mathilde ° Sint-Amandsberg 1903
781 20/05/1915 Velleman Albert ° Antwerpen 1887
782 25/10/1916 Velt Sarah ° Dordrecht (NL) 1835
783 12/08/1918 Verbeke August ° Poeke 1863
784 13/09/1917 Verbeke Frans ° Grimbergen 1839
785 24/04/1915 Verbeken Benoni ° Gent 1913
786 06/06/1917 Verbert Jean ° Brussel 1915
787 28/12/1918 Verbrugge Fernand ° Roubaix 1901
788 08/06/1916 Verbruggen Bertha Emilie ° Gent 1885
789 26/04/1915 Verbrugghen Marcel ° Sint-Amandsberg 1913
790 25/06/1915 Vercruyssen Elvire ° Gent 1895
791 27/09/1917 Verdickt Antonia ° Sint-Amandsberg 1887
792 21/06/1916 Verdonck Céline ° Berchem 1877
793 12/06/1918 Verdonck Ernest Jozef ° Roubaix 1885
794 29/03/1917 Verdonck Louise °Sint-Denijs-Westrem 1892
795 02/05/1916 Verdurme Céline Louise ° Berchem 1910
796 30/05/1917 Verduyn Hortense ° Zedelgem 1872
797 18/02/1918 Vergeylen Julienne ° Gentbrugge 1889
798 15/10/1917 Verheylezoon Theresia ° Gent 1869
799 25/09/1915 Verhoeven Sidonie Alphonsine Caroline ° 

Gent
780 27/11/1917 Verhoeven Valentine ° Aalst 1898
781 18/01/1917 Verhulst Antoinette ° Etterbeek 1875
782 05/09/1918 Verhulst Benoni ° Sint-Amandsberg 1914
783 01/07/1916 Verhulst Pelagie ° Gent 1865
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784 04/05/1915 Verlodt Edgard ° Gent 1902
785 09/03/1915 Verloo Anne Marie ° Antwerpen 1883
786 19/03/1915 Vermeere Gustave ° Wetteren 1870
787 12/07/1916 Vermeere Hortense en Rachel ° Sint-Amands-

berg 1902 en 1906
788 22/01/1916 Vermeersch Henri ° Zwijnaarde 1867
789 10/04/1918 Vernaeve Hortense ° Gent 1905 
790 28/02/1919 Verpoest Juliette Joséphine ° Gent 1895
791 11/08/1910 Verpoest Louis ° Gent 1866
792 31/05/1916 Verscheure Gustave Edmond ° Rijsel 1868
793 04/01/1917 Versluys Renatus ° Gent 1913
794 30/12/1918 Verslycke Edmond ° Gent 1891
795 30/03/1914 Verspeelt Alexandre Auguste ° Gent 1889
796 29/11/1918 Verstraete Maurice ° Gent 1898
797 15/05/1917 Verstraeten Camiel Emiel ° Gent 1861
798 01/01/1915 Verstraeten Henri Charles ° Gent 1858
799 29/01/1914 Verteneuil Louise ° Sint-Joost-ten-Noode 

1883
800 24/04/1914 Vertriest Marthe ° Gent 1891
801 22/09/1914 Vervliet Robert ° Gent 1903
802 24/01/1919 Vincent Jean ° Gent 1854
803 12/08/1914 Vivet Jean Marie Bénoit ° Vorst 1911
804 10/03/1915 Vlaminck Corneille Guillaume ° Gent 1858
805 14/07/1917 Vlaminck Jan Baptist ° Gent 1863
806 07/04/1917 Vlaminck Octave ° Gent 1883
807 07/10/1918 Vlaminck Sylvia ° Oostende 1875
808 22/12/1916 Vleurick Georges ° Gent 1891
809 09/09/1918 Vogels Gustaaf ° Gent 1913
810 11/02/1918 Volckaert Edouard ° Zwijnaarde 1864
811 27/04/1914 Vormezeele Jean ° Duinkerken (F) 1882
812 11/12/1916 Vredebregt Jeanne Louise ° Schiedam (NL) 

1892 
813 14/05/1914 Wackens Philomène ° Oudenaarde 1868
814 14/01/1918 Waldack Elisabeth ° Gent 12/09/1915
815 15/04/1914 Wambeke Marie Thérèse ° Tienen 7/09/1881
816 17/05/1918 Waterschoot Jacques Augustin ° Lokeren 

14/10/1872
817 19/03/1914 Wattenberghe Florent Louis ° Destelbergen 

29/10/1874
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818 03/11/1916 Watrin Jean ° Brussel 5/12/1906
819 28/04/1919 Wauters Auguste ° Gent 1870
820 04/12/1918 Werthé Marie ° Beveren Oudenaarde 1865
821 23/05/1917 Weynants Philipinne Anna ° Brussel 1843
822 16/04/1915 Weytinck Jeanne Marthe & Denise ° Gent 

1908 & 1912
823 13/06/1918 Wiels Charles ° Gent 1879
824 07/02/1916 Wildera Alice ° Heusden 1885
825 19/10/1916 Willio Marie Françoise ° Gent 1882 
826 18/06/1914 Wittmann Jean ° London (UK) 1902  (vader 

en grootvader geboren in Mechelen 1842 en 
1873)

827 12/01/1917 Wittock Charles ° 1867
828 20/07/1917 Wouters Frans Octaaf ° Antwerpen 

10/03/1915
829 31/01/1916 Wouters Pieter ° Antwerpen 1913
830 21/11/1917 Wulffaert Leontine ° Eeklo 1895
831 29/05/1914 Wullus Edouard Louis ° Ieper 1862
832 26/06/1918 Wybo Eugenie Camille ° Gent 1888
833 11/08/1914 Ysebaert Alfred ° Bellem 1862
834 04/12/1918 Zoetaert Gustaaf ° Evergem 1885
835 07/01/1920 Achtergaele Camille ° Melle 1871
836 24/06/1919 Aelbrecht Elodie ° Ledeberg 1891
837 10/04/1919 Alsters François ° Gent 1842
838 17/12/1919 Antron Bertha ° Gent 1890
839 09/01/1920 Baeyens Jean Baptiste ° Gent 1913
840 26/03/1919 Bauwemans François ° Haasdonk 1873
841 31/03/1919 Boelaert Adolphine Caroline ° Gent 1889
842 10/03/1919 Boelaert Angèle Adolphine ° Gent 1894
843 06/12/1919 Boelens Florimond ° Gent 1893
844 05/12/1919 Bogaert Léon ° Oostakker 1893
845 17/11/1919 Bollaert Marie Eveline ° Laarne 1872
846 22/12/1919 Bolleire Marie ° Tielt 1900
847 16/07/1919 Boydens Eugénie ° Middelkerke 1896
848 17/03/1919 Bricteux Louise ° Gent
849 10/04/1919 Brossé Marie Sophie ° Oostakker 1850
850 13/12/1919 Callens Rodolf Roman ° Sint-Amandsberg 

1907
851 28/06/1919 Chambrier Julia Elise ° Armentières (F) 1877
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852 22/12/1919 Chatelain Auguste ° Breteuil (F) 1875
853 07/09/1920 Chauvin Idalie ° Maldegem 1866
854 11/09/1919 Chinot Léon ° Dunkerque (F) 1881 (limona-

dier)
855 15/03/1919 Claeys Jules Emile ° Gent
856 03/06/1919 Claeys Melanie ° Rijsel (F) 1867
857 01/04/1919 Colpaert Elodie ° Eeklo 1870
858 07/04/1919 Coquerelles Auguste Edouard ° Gent 1910
860 16/04/1919 Corijn Marie ° Gent 1900
861 25/02/1920 Coucqué Séraphine ° Eeklo 1836
862 10/04/1919 Crokaert Justine ° Charleroi 1958
863 18/02/1919 De Backer Colette ° Gent 1885
864 10/11/1919 De Beuckelaere Pierre ° Gent 1894
865 07/01/1920 De Bo Gentil ° Gent 1899
866 17/12/1919 De Brabander Léonie Marie ° Eeklo 1888
867 30/08/1919 De Buck Joséphine ° Gent 1889
868 28/06/1919 De Clerck Marie ° Rijsel (F) 1887
867 11/12/1919 De Clercq Jeanne ° Saint-Ghislain 1898
868 24/11/1919 De Clercq Marie ° Luik 1901
867 18/06/1919 De Clercq Marie ° Antwerpen 1895
868 20/09/1919 De Cock Pauline Marie ° Gent 1889
869 22/09/1920 De Cooman Roger Denis ° Gent 1915
870 08/03/1919 De Croock Jozef ° Melle 1853
871 19/12/1919 Deene Auguste ° Gent 1874
872 30/05/1919 Degraeve Alberic Auguste ° Wondelgem 1858
873 13/01/1920 De Jong Clothilde ° Antwerpen 1897
874 17/07/1919 Delandsheere Lucie ° Gent 1897
875 03/01/1920 De Langhe Augusta ° Lokeren 1893
876 09/09/1919 Delannoy Marthe ° Kortrijk 1898
877 18/04/1919 Delronge Marie Louise ° Ledeberg 1894
878 07/06/1919 Demeulenaere Jules ° Brugge 1879
879 11/08/1919 Demeyer Madeleine ° Gent 1901
880 14/03/1919 De Meyer Rachel Elvire ° Gent
881 11/08/1919 De Mulder Evariste ° Gent 1876
882 07/05/1919 De Nef Melanie ° Gent 1896
883 26/03/1919 Denève Benjamin Joseph ° Gent 1878
884 12/02/1919 De Paepe Marie Emma ° Eke 1857
885 03/01/1920 De Raedt Rachel ° Gent 1896
886 20/03/1919 De Smet Leonie ° Gent 1855 
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887 22/04/1919 De Staute Xavier ° Gent 1868
888 07/01/1920 De Taey Françoise ° Sint Jans Molenbeek 

1886
889 20/01/1920 Detée Isidore ° Gent 1914
890 08/01/1920 Denninck Clementine ° Oostakker 1894
891 06/12/1919 De Vilder Isabelle ° Gent 1839
892 03/06/1919 De Villa De Castello Marie ° Gent 1892
893 28/07/1919 De Vos Louise ° Ledeberg 1886
894 24/11/1919 De Vos Marie ° Winkel 1870
895 05/08/1919 De Witte Edouard ° Zelzate 1859
896 14/04/1919 De Wolf Marie Prudence ° Gent
897 24/10/1919 Dhaenens Zulma ° Gent 1907
898 16/07/1921 Dumonsau Philomène ° Gent
899 29/03/1919 Dupont Sidonie Georgine ° Ledeberg 1898
900 25/10/1919 Eggermont Julius ° Gent 1907
901 07/01/1920 Gillis Guillaume ° Gent 1873
902 19/01/1917 Godeau Joséphine Cathérine ° Sint Gillis 

1887 (woonde 10 jaar in Petrograd tot 1918)
903 31/03/1919 Goethals Barbe ° Gyzenzele 1891
904 07/06/1919 Goovaerts Isabelle ° Weerde 1843
905 05/05/1919 Grootaert Bruno ° Wondelgem 1848
906 28/10/1919 Heddebaut Eleonora ° Gent 1897
907 29/11/1919 Helderweirdt Irma Marie ° Aalter 1893
908 24/05/1919 Herrygers Armand François ° Oostende 1901
909 12/06/1919 Impens Isidore ° Bray 1914
910 24/07/1919 Janos Emilie ° Rijsel (F) 1905
911 04/12/1919 Janssens Jeanne ° Gent 1882
912 16/12/1919 Janssens Marthe ° Gent 1896
913 11/03/1919 Jonet Gustave Joseph ° saint Marc 1896
914 28/01/1920 Keghels Victor ° Gent 1890
915 20/05/1919 Leduc Marie ° Brussel 1878
916 21/01/1919 Lentze Paul ° Mulhauzen (F) 1880
917 05/12/1919 Leroy Germaine ° Loon Plage (F) 1896
918 18/08/1919 Lips Oscar ° Gent 1901
919 03/01/1921 Loiseau Angèle Marie Colette ° Gent 1906
920 27/12/1919 Lowijck Emma ° Gent
921 22/01/1920 Loys Auguste ° Gent 1885
922 03/06/1919 Lybaert Jan François ° Gent 1845
923 25/06/1919 Maddens François ° Gent 1888
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924 08/10/1919 Malherbe Jeanne Elisabeth ° Luik 1892
925 16/06/1919 Matthys Marthe ° Gent 1897
926 20/05/1919 Meneboo Albert ° Poperinge 1866
927 26/06/1919 Michiels Marie ° Gent 1859
928 08/08/1919 Millet Olive ° Gent 1889
929 11/12/1919 Monier Thérèse ° Gent 1847
930 13/05/1919 Morel Anita ° Roubaix of Gent 1919 verlaten 

door moeder (° Roubaix 1895)
931 10/06/1919 Moring Julie ° Ledeberg 1879
932 21/06/1919 Neyt Robert ° Sint Gillis 1918 (echte vader De 

Vos …)
933 11/08/1919 Nicaes Marie Julienne ° Gent 1885
934 17/10/1919 Oosterlinck Valentin Zeo ° Gent 1902
935 28/04/1920 Patyn Jean Leon ° Etterbeek 1919
936 24/11/1919 Patyn Léonie Constance ° Gent 1891
937 13/03/1919 Pauwels Helene ° Gent 1904
938 05/06/1919 Pauwels Yvonne ° Sint-Amandsberg 1910
939 06/05/1919 Pede Polydore ° Oudenaarde 1885
940 01/02/1919 Peers Marie Genevieve ° Gent 1895
941 14/02/1920 Peirtsegaele Julienne ° Gent 1873
942 01/09/1919 Pixe Marie Jeanne ° Antwerpen 1897
943 09/02/1920 Polle Emilie ° Assenede 1894
944 26/02/1920 Prigneau Jeanne ° Ougrée 1893
945 22/05/1919 Ramault Joseph Albert ° Brussel 1919
946 05/04/1919 Robert Jules ° Gent 1871
947 25/03/1919 Robyn Jan Baptiste ° Huise 1845
948 17/06/1919 Roeland Mariette ° Gent 1912
949 17/06/1919 Roeland Suzanne ° Gent 1914
950 11/02/1920 Schulie Pieter ° Gent 1851
951 02/02/1920 Schulié Roger ° Gent 1915
952 08/11/1919 Selversmet Maurice ° Gent 1891  (2j Duits-

land, 4j Rusland)
953 24/06/1919 Sinjan Clement ° Gent 1886
954 04/10/1919 Smeesters Alice ° Gent 1893
955 02/09/1919 Stampaert Anna ° Chicago (USA) 1894
956 17/04/1919 Stoop Philomène ° Lokeren 1892
957 30/06/1919 Stroobants Barbe Antoinette ° Leuven 1883
958 31/03/1919 Supilie Léopold Emile ° Gent 1868
959 13/01/1920 Tanguy Philomène ° Antwerpen 1889

BG 38: Onderstandsdomicilie

Overzicht



960 20/03/1919 Thebault Marcelle Marie ° Gent
961 25/08/1919 Thiryn Marie Louise ° Gent 1916
962 03/09/1919 Timmerman Eugène ° Ledeberg 1853
963 11/07/1919 Timemrman Gustave ° Gent 1888
964 26/11/1919 Timmerman Julien Sylvain ° Gent 1909
965 24/04/1919 Toch Georges ° Gent
966 11/08/1919 Tollenaere Germaine ° Gent 1896
967 16/09/1919 Van Bignoot Marthe ° Gent 1886
968 10/04/1919 Van Damme Alina Françoise ° Brussel 1876
969 21/04/1920 Van de Putte Marie Léonie ° Eine 1883
970 25/06/1919 Van de Putte Marthe Georgine ° Gent 1893
971 09/091919 Van de Walle Joséphine ° Gent 1895
972 19/03/1919 Van de Weghe Camilla Marie ° Merelbeke 

1895
973 01/12/1919 Van den Bogaerde Karel Joseph ° Gent 1903
974 30/05/1919 Van den Broecke Hélène ° Sint Joost ten 

Node 1893
975 03/06/1919 Vanden Houte Prosper ° Gent 1889
976 02/04/1920 Van der Cruyssen Christine ° Gent 1908
977 10/04/1920 Vanderhaegen Emma Cordule ° Herzele 1872
978 24/10/1919 Van der Sypt Gabrielle Marie ° Lokeren 1891
979 26/08/1919 Van Eyghen Félix ° Gent 1872
980 15/05/1919 Van Gaver Déodaat ° Moerbeke 1904
981 01/10/1919 Van Geertruy Marie Julienne ° Gent 1902
982 17/10/1919 Van Hecke Marie Octavie ° Wetteren 1856
983 01/08/1919 Van Helleputte Gustave ° Gent 1911
984 13/11/1919 Van Heuverswijn Julie Marthe ° Kruishoutem 

1894
985 08/09/1919 Van Hauwaert Emile ° Gent 1910
986 05/05/1919 Van Hove Marie Zulma ° Merendree 1893
987 04/12/1919 Vankuyck Léontine ° Brussel 1901
988 24/11/1919 Van Larebeke Rosalie ° Sint-Amandsberg 

1888
989 20/01/1919 Van Lysebette Albert ° Brussel 1883
990 11/02/1919 Van Parys Achille ° Eke 1885
991 14/04/1919 Van Puymbroeck Irène ° Dendermonde 1901
992 24/02/1919 Van Steenhuyse Theophiel ° Gent 1862
993 11/12/1919 Van Steenkiste Marie Léontine ° Kruishoutem 

1879
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994 05/08/1919 Van Wassenhove Fernand ° Schaarbeek 1916
995 10/06/1919 Venneman Liévin ° Heusden 1865
996 13/08/1919 Verbiest Rodolf ° Ledeberg 1874
997 11/02/1919 Verhamme Philemon ° Sint-Amandsberg 1899
998 24/01/1919 Verhoeye Réné ° Gent 1901
999 11/02/1919 Verleyen Marie ° Ledeberg 1885
1000 10/04/1919 Vermeiren Joris ° Gent
1001 10/09/1919 Verslegers Agnès ° Maaseik 1889
1002 23/05/1919 Verstraeten Alida ° Zillebeke 1894
1003 05/07/1919 Vervaeke Camilla ° Gent 1892
1004 28/02/1919 Vlamynck Irma ° Gent
1005 09/01/1920 Voestersons Berthe ° Gent 1896
1006 19/07/1919 Wante Joseph ° Gent 1889
1007 24/10/1919 Westerlings Adrienne ° Oosterhout 1888
1008 24/12/1919 Weymeels Marguerite Alphonsine ° Gent 1891
1009 01/12/1919 Wierinckx Rosalie ° Kortrijk Dutzel 1890 
1010 28/03/1919 Willaert Octave ° Gent 1890
1011 18/02/1919 Wulteputte Julia Marie ° Gent 1912
1012 28/02/1919 Wulteputte Marcel ° Gent 1913
1013 31/10/1919 Yvergneaux Irma ° Ledeberg 1894
1014 26/03/1919 Zoppe Anne Marie ° Gent
1015 26/08/1919 Zwaenepoel Eugénie Marie ° Zuienkerke 

1894
1016 25/01/1921 Agon Réné Adolf ° Gent 1902
1017 28/05/1920 Arrasse Joséphine °Vielsalm 1889  1920
1018 22/11/1920 Arens Marthe ° Evergem 1895
1019 09/08/1920 Baetslé Georges Marie ° Wondelgem 1892
1020 22/11/1920 Bajart Marius ° Ukkel 1920
1021 06/03/1920 Barri Marie ° Mechelen 1900
1022 17/05/1921 Baudewijn Jeanne ° Gent 1915
1023 08/01/1921 Bauters Marie Léonie ° Balegem 1892
1024 04/04/1921 Bauwens Théophile ° Gent 1919
1025 26/01/1922 Belleville Julienne en (kind) Adrienne ° Gent 

1895
1026 13/10/1921 Berger Jean Baptiste ° Oostakker 1867
1027 22/09/1921 Berlo André ° Brussel 1915
1028 21/04/1921 Beumier Marie ° Anderlecht 1879
1029 17/08/1921 Biliet Auguste ° Drongen 1851
1030 05/01/1922 Binvignac Corneille ° Maastricht (NL) 
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1031 18/02/1919 Blanchaert Edgard ° 1890
1032 05/08/1920 Blnachaert Eliza ° 1887
1033 17/12/1920 Blanchet Clémentine ° Uzès (F)
1034 13/02/1920 Blanche Marie ° Nevele 1891
1035 10/02/1921 Blauwers Rosalie Louise ° Gent 1884
1036 18/02/1920 Blondeel Louis ° Gent 1870 
1037 08/01/1921 Bogaert Henri ° Oostakker 1870
1038 04/11/1921 Bomardeaux Julien Joseph ° Gent 1895 
1039 05/11/1921 Bondroit Mathilde Joséphine ° Ledeberg 1876
1040 28/12/1920 Bridts Jean François ° Rumst 1894 (Rumpst)
1041 09/08/1920 Brossé Robert ° Gent 1909
1042 04/07/1921 Bru Louise ° Gent 1886
1043 01/04/1920 Bruggemans Edmond ° Sleidinge 1891
1044 30/10/1920 Buining Marie ° Nieuwe Schans (NL) 1883
1045 16/08/1921 Buys Clémentine ° Gent
1046 02/04/1920 Callaert Octave ° Gent 1881
1047 27/11/1920 Callens Gustave Pierre ° Gent 1866
1048 09/01/1921 Capelle Camillé & Amédée ° Roubaix 1911 & 

1912 
1049 24/03/1920 Carron Léa Victorine ° Bergen 1896
1050 30/11/1920 Casteels Angèle ° Gent 1894
1051 19/05/1921 Catry Florence Victorine ° Roubaix 1893
1052 20/05/1920 Claes Anna Marie ° Boom 1886
1053 07/05/1921 Clarembaux Georges ° Kamerijk (F) 1917
1054 12/10/1920 Cleppe Sylvie ° Tielt 1861
1055 13/10/1919 Clève Charles Louis ° Landegem 1841
1056 04/07/1921 Cobbaert Julienne ° Antwerpen 1889
1057 21/04/1920 Collogne Antoinette ° Hakendoren 1882
1058 23/12/1921 Colman Joseph ° Villers devant Orval 1864
1059 04/06/1921 Colman Rachel Sophie ° Gent 1903
1060 14/01/1922 Cornelis Céline ° Gent 1916
1061 05/10/1920 Coryn Marie Emma ° Gent 1884
1062 14/03/1922 Dael Laure Françoise ° Glasgow (UK) 1917
1063 11/03/1920 Daemers Léon ° Gent 1903
1064 03/03/1920 De Backer Jean François ° Sint Laureins 1862
1065 27/12/1920 De Baere Florentine ° Gent 1894
1066 18/12/1920 De BAets Marie Louise ° Eeklo 1849
1067 16/08/1921 De BAets Pierre ° Sleidinge 1869
1068 16/06/1921 De Bo Céline ° Gent 1901
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1069 24/02/1921 De Bock Albertine ° Uden (NL) 1917
1070 14/05/1920 De Bosscher Charles Joseph ° Gent 1907
1071 06/07/1921 De Bree Léonie Rosalie ° Gent 1889
1072 15/09/1920 De Bruyne Augusta ° Sinaai 1891 (Klein Si-

nay) 
1073 14/05/1920 De Bruyne Marie Louise ° Gent Veurne 1897
1074 03/06/1921 De Buck Mathilde Rachel ° Gent 1920
1075 26/02/1920 Deckers Sophie Frédérique ° Gent 1847
1076 26/02/1920 De CLercq Clémentine ° Gent 1882
1077 28/05/1920 De Clercq François ° Elsene 1920
1078 21/04/1921 De Clercq Julienne ° Gent 1894
1079 01/04/1921 De Craene Marie Louise ° De Pinte 1885
1080 08/04/1920 Dedapper Emile ° Gent 1888
1081 05/05/1920 De Drabbe Louise ° Vilvoorde 1862
1082 23/02/1920 De Gerniez Fernande ° Roubaix 1888
1083 20/06/1921 De Geyter Colette ° Gent
1084 20/04/1920 De Ghey Stephan ° Vilvoorde 1904
1085 11/10/1920 De Graeve Stéphanie Francine ° Gent 1893 
1086 18/02/1920 De Greef Trinette ° Vilvoorde 1897
1087 18/06/1920 De Groote Alphonse ° Gent 1899
1088 24/05/1921 De Groote Juliette ° Ledeberg 1897
1089 03/01/1920 De Jonghe Cathérine ° Gent 1886
1090 02/10/1920 De Knibber Henriette ° Gent 1901
1091 13/07/1921 De Knibber Marie Clémentine ° Gent 1898
1092 03/02/1920 De Langhe Bertha ° Sint)Amandsberg 1898
1093 06/02/1920 De Leersnijder Claire Léontine ° Kortrijk 1887
1094 07/10/1920 Delporte Achille ° Parijs 1891
1095 12/06/1920 Delsau Auguste ° Gent 1855
1096 20/04/1921 Deltombe Augusta Marie Sophie ° Brugge 

1874
1097 08/01/1921 De Meulemeester Angéline Julienne ° Gent 

1893
1098 16/06/1920 De Meulemeester Marie Emilie ° Oudenaarde 

1886
1099 01/02/1920 De Meuleneire Marie Edmond ° Gent 1895
1100 12/05/1921 De Mey Gabriel Alexandre ° Evian Les Bains 

(F) 1918
1101 16/08/1921 De Meyer Charles Julien ° Gent 1862
1102 29/04/1920 De Meyer Yvonne ° Gent 1910

BG 38: Onderstandsdomicilie

Overzicht



1103 25/11/1921 De Mulder Adolphe ° Wetteren 1857
1104 16/07/1921 De Mulder Mariette Aimée ° Gent 1894
1105 29/12/1920 De Munter Alice ° Gent 1893
1106 17/05/1921 De Munter Charles ° Oostakker 1869
1107 04/03/1921 De Munter Julienne ° Gent 1897
1108 30/08/1921 De Muynck Clémence ° Gent 1886
1109 06/07/1921 De Muynck Joséphine ° Gent 1892
1110 05/08/1920 De Neef Paula ° Sint-Amandsberg 1914
1111 30/08/1921 De Neve Clara Camille ° Gentbrugge 1881
1112 22/05/1920 De Paepe Alfred Félix ° Gent 1909
1113 22/05/1920 De Paepe Edmond Curiel ° Gent 1908
1114 28/02/1921 De Paepe Jeanne Bernardine ° Gent 1898
1115 04/12/1920 De Paepe Marie ° Gent
1116 24/01/1921 De Paepe Oscar ° Gent 1912
1117 07/11/1921 De Porre Oliva ° Gent 1865
1118 26/07/1921 De Raet Albert ° Gent 1917
1119 10/11/1920 De Raeve Désiré ° Gent 1856
1120 11/08/1920 De Ridder Polydore ° Drongen 1848
1121 24/05/1921 Dermaux Adeline Emma ° Kortrijk 1880
1122 26/05/1920 De Roo Paula ° Gent 1897
1123 12/12/1921 De Rudder Coralie Eugenie ° Gent 1899
1124 05/08/1921 De Rudder Florent ° Gent 1894
1125 22/01/1920 Der Weduwen Cyrille ° Zaffelare 1892
1126 28/06/1920 De Rijcke Amanda ° Kalken 1895
1127 21/11/1921 De Rycke Jules ° Gent 1894
1128 20/08/1921 De Rycke Louise ° Gent 1892
1129 01/09/1920 De Sutter François ° Kluizen 1866
1130 05/12/1921 De Sutter Louise ° Sint-Jans-Molenbeek 1905
1131 05/12/1921 De Sutter Louise ° Gent 1921
1132 08/01/1921 De Vetter Pierre ° Zeveneken 1847
1133 30/08/1921 De Visscher Emile Jules ° Sint Gillis Dender-

monde 1868
1134 08/04/1920 De Vogelaere Albert ° Gent 1815
1135 03/04/1920 De Vogelaere Henri ° Ledeberg 1909
1136 26/11/1920 De Vos Henri ° Plassendale 1869
1137 20/04/1921 De Vreese Henri Cyrille ° Luik 1908
1138 03/06/1920 De Vreese Jeannette Emilie ° Luik 1900
1139 13/09/1921 Devroe Sylvie ° Ukkel 1887
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1140 25/02/1921 De Vuyst Emma Marie ° Vlierzele 1892
1141 27/07/1920 De Vuyst Louis ° Gent 1900
1142 09/07/1920 De Waele Emma ° Zaffelare 1864
1143 21/12/1920 De Wilde Marie ° Zonnebeke 1858
1144 01/02/1921 De Wilde Palmyre ° Gentbrugge 1897
1145 19/05/1921 De Wulf Zulma Cornélie ° Poperingen 1919
1146 14/06/1921 Dhaenens Elise ° Gent 1897
1147 16/06/1920 D’Haese Marie Louise ° Gent 1872
1148 30/11/1920 D’Hondt Marie Louise ° Moerbeke Waas 1892
1149 04/07/1921 Dick Emma Marie ° Vurste 1901
1150 30/07/1920 Dickburg Marie ° Lovendegem 1891 (Pro)
1151 06/04/1920 Dinneweth Zulma ° Gent 1891
1152 20/12/1920 Dirix Yvonne ° Gent 1893
1153 18/11/1920 Dobbelaere Théophile ° Saint Maur 1875
1154 08/04/1921 Doudelet Alphonse ° Gent 1863
1155 13/12/1920 Doudelet Jean Nestor ° Monthermé (F) 1894
1156 16/06/1920 Driege Charles ° Gent 1870
1157 23/07/1920 Dullé Malvine ° Sint-Amandsberg 1899
1158 26/08/1920 Duprez Florent ° Gent 1905
1159 17/11/1921 Dusauchoit Simonne Cathérine ° Gent 1910
1160 31/03/1921 Dylgat Alois Joseph ° Oost-Rozebeke 1877
1161 02/04/1920 Engels Yvonne ° Oignies (F) 1908 (vader 

legion étrangère in Duinkerken) en Gilbart 
Donathilde ° x

1162 16/03/1920 Everaert Arsène ° Gent 1890
1163 11/06/1923 Exteyl Theophile et Marie ° Gent 1910 et 1914
1164 04/04/1921 Fontier Eugène Georges ° Temvo Mayombe 

(DRCongo) 1911
1165 17/06/1920 François eugénie Adolphine ° Tienen 1884
1166 29/04/1920 Gaudin Auguste ° Gent 1844
1167 13/03/1920 Geeraert Marie ° Lokeren 1890
1168 19/05/1921 Geeraert Thérèse ° Gent 1862
1169 04/01/1922 Geirnaert Mathilde ° Gent 1906
1170 29/07/1921 Geldof Polydore Camille ° Gent 1892
1171 22/10/1921 Geluck Henri ° Gent 1873
1172 14/05/1921 Geurs Achille ° Gent 1890
1173 09/12/1921 Ghistelinck Augusta ° Gent 1906
1174 19/05/1921 Gillis Antoinette ° Sinaai 1912
1175 14/02/1920 Gillis Marie ° Ledeberg 1892

BG 38: Onderstandsdomicilie

Overzicht



1176 12/12/1921 Glorieux Marie ° Gent 1882
1177 31/08/1920 Goedertier Marie ° Sint Lievens Houtem 1894
1178 05/03/1920 Goethals Jean Baptiste ° Sleidingen 1843
1179 20/07/1921 Goigne Céline Charlotte ° Schaarbeek 1921
1180 01/12/1921 Goossens Joséphine Anna ° Dendermonde 

1902
1181 02/07/1920 Goossens Léontine ° Gent 1905
1182 01/12/1921 Gosling Florence ° Croydon (UK) 1899
1183 08/02/1921 Grijp Marie ° Gent 1834
1184 31/03/1920 Gryson Algoé Augusta ° Gent 1903
1185 01/02/1922 Handpoorter Rachel Emilie ° Calais (F) 1895
1186 13/09/1922 Hanssens Augustine Louise ° Douai (F) 1898 
1187 24/05/1920 Hebbelinck Joséphine Sint-Amandsberg 1896
1188 28/02/1920 Hendrickx Benoit ° Gent 1871
1189 30/08/1920 Herben Louis ° Luik 1868
1190 04/11/1920 Hermans Marie Louise ° Aalst 1904
1191 06/04/1921 Herbout Achille ° Gent 1910
1192 06/04/1921 Heydens Dominique ° Gent 1868
1193 27/06/1921 Heyze Joseph ° Gentbrugge 1883
1194 07/12/1921 Huybrughts Marie ° Gent c1890
1195 04/01/1922 Huyghebaert Gustave ° Langemark 1891
1196 07/03/1921 Huysse Richard Louis ° Sint-Amandsberg 

1889
1197 18/06/1920 Ingelrelst Guillaume ° Brugge 1856
1198 22/10/1921 Joos Alois ° Gent 1915
1199 02/08/1921 Kaesen Juliette Ernestine ° Sint-Amandsberg 

1920
1200 13/07/1920 Karnier Joseph ° Sint-Pieters Leeuw 1908
1201 08/04/1921 Knockaert Clémentine ° Gent 1895
1202 16/08/1921 Lagaet Rachel ° Sint-Amandsberg 1898
1203 05/08/1921 Lamarcq Clémence ° Gent 1892
1204 16/08/1921 Lammens Mathilde ° Sas van Gent (NL) 1889
1205 30/07/1920 Lauwers Charlotte Jeanne ° Aalst 1896
1206 26/05/1921 Leclerc Albert ° Rotterdam (NL) 1917 
1207 07/07/1921 Le Clerc Auguste ° Gent 1897
1208 07/06/1920 Lelout Hermanie ° Houdeng-Gœgnies 1915
1209 27/12/1921 Lemeur Auguste ° Gent 1877
1210 20/08/1921 Lemeur Clémence Henriette ° Ledeberg 1891
1211 31/03/1921 Lescrauwaet Maurice ° Gent 1901
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1212 06/10/1920 Lesteven Francine ° Morlaix 1870
1213 19/08/1921 Libert Pauline ° Kessel-Lo 1883
1214 29/12/1920 Louwaert Florimond ° Gent 1894
1215 14/01/1921 Maelfaut Marie Irma ° Zwijnaarde 1901
1216 24/01/1916 Malfait Aimé ° Sint-Amandsberg 1906
1217 16/11/1920 Mallé Adrienne ° Gent 1898
1218 21/03/1919 Malledrie Emile ° Gent 1869
1219 23/11/1921 Mallet Pélagie ° Brussel 1863
1220 24/02/1921 Maquet Jean Baptiste ° Oostende 1865
1221 28/02/1920 Marchant Elise ° Gent
1222 10/06/1920 Martens Marthe Marie ° Gent 1888
1223 15/04/1920 Marthé Hélène Marie ° Waarschoot 1899
1224 26/06/1920 Mathys Auguste ° Gent 1862
1225 14/05/1920 Matyn Marie Emma ° Gent 1887
1226 12/12/1921 Meire Edmond Emile ° Gent 1859
1227 14/11/1921 Meiresonne Bertha Marie ° Antwerpen 1921
1228 15/10/1920 Merchie Maurice ° Ronse 1901
1229 16/07/1921 Merckx Elisabeth ° Temse 1861
1230 16/06/1924 Mertens Rosalie ° Molenbeek 1868
1231 11/05/1920 Meslin Madeleine ° Gent 1913
1232 17/05/1920 Michiels Marie ° Gent 1900
1233 28/01/1920 Minnebo Lievin ° Laarne 1857
1234 30/04/1921 Morbée Séraphine ° Brugge 1853
1235 28/02/1920 Morel Jean ° Gent 1866
1236 20/06/1921 Moren Germain ° Brussel 1920
1237 19/08/1921 Mortier Elvire ° Ledeberg 1881
1238 30/07/1920 Mussche Françoise ° Zomergem 1852
1239 12/10/1921 Neyt Adrien ° Antwerpen 1921
1240 10/05/1920 Neyt Marcel ° Antwerpen 1920
1241 19/04/1921 Nuyt Achile ° Sleidinge 1886
1242 11/08/1920 Nyssen Hortense ° Brussel 1885
1243 08/05/1920 Oosterlinck Ernest ° Gent 1863
1244 26/01/1921 Otten Irma ° Sint-Amandsberg 1892
1245 06/04/1921 Ottevaere Coralie ° Merelbeke 1882
1246 15/12/1921 Pans Jeanne Pélagie ° Gent 1859
1247 14/04/1922 Pauwels Rachel Hortense ° Gent 1911
1248 11/12/1920 Penson Georges ° Gent 1879
1249 30/09/1921 Pergoot Adrienne Augusta ° Gent 1905
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1250 23/07/1921 Perqui Auguste ° Gent 1898
1251 05/08/1921 Peters Elvire Joséphine ° Gent 1900
1252 28/11/1921 Pettens Madeleine ° Gent 1904
1253 02/04/1920 Piens Rachel ° Ledeberg 1883
1254 08/02/1921 Pieters Marie Anne ° Oudenaarde 1885
1255 20/12/1921 Poupaert Irène ° Roux 1919
1256 31/08/1920 Predhom Elise Françoise ° Gent 1879
1257 10/05/1920 Primo Caroline ° Gent 1854
1258 24/03/1920 Primo Jean ° Gent 1856
1259 21/05/1921 Primo Séraphine ° Gent 1846
1260 22/10/1921 Raulock Louis Jean ° Gent 1871
1261 28/07/1921 Robbrecht Bernardine ° Antwerpen 1894
1262 22/09/1920 Robijns Marie Emérence ° Erembodegem 

1891
1263 26/05/1920 Roeland Jules Donat ° Gentbrugge 1907
1264 18/03/1920 Rome Philomène ° Hoegaarden 1880
1265 27/01/1921 Roose Gabrielle ° Gent 1901
1266 04/03/1921 Rottiers Iris ° Gent 1919
1267 21/08/1920 Roussel Marcel Robert ° Troyes (F) 1886
1268 26/03/1920 Saerens Charles ° Gent 1840
1269 05/01/1921 Saey Edgard ° Gent 1895
1270 12/08/1920 Saillens Léon Marseille (F) 1863
1271 27/07/1920 Salmon Lambert – Liquet Marie et son fils 

Louis ° Sint-Niklaas 1883
1272 15/12/1920 Samijn Jean ° Gent 1914
1273 02/09/1921 Schiettecatte Cyrille ° Scheldewindeke 1894
1274 14/11/1921 Servaes Madeleine et Romanie ° Gent 1914 - 

1916
1275 06/02/1920 Deryacob Augusta ° Gent 1891
1276 05/08/1920 Sys Hélène Marie ° Gent 1894
1277 06/04/1920 Simoens Achille ° Gent 1903
1278 20/04/1920 Simoens Florence ° 1878
1279 08/04/1920 Simoens Isabelle ° Sint Jans Molenbeek 1888
1280 24/02/1920 Sinack Augustin ° Moerbeke 1879
1281 30/08/1921 Slos Eugenie ° Drongen 1893
1282 06/07/1921 Soens Oscar ° Gent 1917
1283 18/03/1921 Somers Hortense Philomène ° Antwerpen 

1899
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1284 01/09/1919 Staelen Emile ° Esen 1869
1285 26/04/1920 Staelens Julienne Thérèse ° 1889
1286 08/07/1921 Steeman Raymond ° Gent 1914
1287 02/07/1920 Stevens Julienne ° Gent 1867
1288 03/02/1922 Steyaert Bertha Sophie ° Gent 1895
1289 17/04/1920 Strybol Mélanie ° Sint-Amandsberg 1889
1290 23/04/1920 Supilié Maeleine Flore ° Gent 1897
1291 08/09/1921 Thiron Angélique ° Stekene 1854
1292 04/12/1920 Thomas Raoul ° Gent 1896
1293 10/02/1922 Timmerman Elvire ° Rijsel 1899
1294 09/02/1921 Toch Gustave ° Gent 1883
1295 25/03/1920 Toubeau Bertha ° Gent
1296 18/03/1920 Trouvé Marie Louise ° Gent
1297 08/07/1921 Valckeneire José Arthur Charles Louis ° Gent 

1909
1298 24/09/1921 Vallée Berthe Marie ° Parijs 1898
1299 30/11/1915 Van Achte Victor Théophile ° Gent 1908
1300 21/04/1920 Van Bever Charlotte ° Gent 1899
1301 13/12/1920 Van Daele Augusta ° Sint Laureins 1895
1302 14/09/1921 Van Daele Marguerite Alphonsine ° Gent 1899
1303 23/07/1920 Van de Putte Odile ° Lovendegem 1889
1304 31/05/1921 Van de Velde Joséphine ° Gent 1897
1305 14/05/1920 Van de Velde Marie Léonie ° Eeklo 1892
1306 21/08/1920 Van de Walle Charles Florimond ° Gent 1880
1307 17/09/1920 Van den Berghe Valérie Marie ° Dendermonde 

1890
1308 07/09/1921 Van den Bogaerde Valentine ° Gent 1898
1309 12/12/1921 Van den Bosch Yvonne Esther ° Gent 1903
1310 21/05/1920 Van den Bossche Jean Baptiste ° Brussel 

1862
1311 01/02/1921 Van den Bossche Léon ° Etikhove 1882
1312 08/09/1921 Van den Broecke Florentine ° Gent 1899
1313 12/02/1920 Vandenbroele Clémence ° Brugge 1910
1314 23/02/1921 Van den Bulcke Emma Suzanne ° Kortrijk 

1886
1315 21/02/1921 Van den Daele Marie °Zegelsem 1873
1316 28/02/1920 Van den Haute Adolphe ° Sint-Amandsberg 

1882
1317 10/03/1921 Van den Hende Jeanne ° Gent 1858
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1318 14/06/1920 Vanderhaegen Elvire ° Gent 1885
1319 02/06/1921 Van der Hulst Marie ° Gent 1896
1320 19/04/1920 Van der Meeren Germaine Elvire ° Gent 1902
1321 17/08/1921 Vandermeersch Napoleon emile ° Gent 1891
1322 11/12/1920 Van Dorpe Marcel ° Gent 1915
1323 28/01/1921 Van Ghendt Henri ° Gent 1910
1324 16/09/1921 Van Hecke Emma ° Scheldewindeke 1894
1325 13/10/1920 Van Kerrebroeck Irma ° Zwijnaarde 1891
1326 30/03/1920 Van LAere Emilie Marie ° Sint-Amandsberg 

1892
1327 19/05/1920 Van Leeuw Léontine ° Anderlecht 1893
1328 30/07/1921 Van Lierde Marie Rachel ° Gent 1896
1329 10/11/1920 Van Meenen Henri ° Gent 1885
1330 19/05/1921 Vannes Albert ° Gent 1919
1331 05/01/1921 Van Oostende Jules ° Gent 1920
1332 22/11/1921 Van Peteghem Augusta ° Geraardsbergen 

1897
1333 20/12/1921 Van Schelle Marie ° Vinderhoute 1844
1334 01/10/1920 Van Steenberghen Joseph ° Schepdaal 1854
1335 22/11/1920 Van Triel Henriette ° Parijs 1905
1336 20/01/1921 Van Vyve Camille Louis ° Eeklo 1865
1337 03/06/1921 Van Waesberghe Cyrille ° Koekelberg 1920
1338 10/02/1921 Van Waeyenberghe Bénoit ° Drongen 1896
1339 16/08/1921 Van Wassenhove Edouard ° Wetteren 1856
1340 05/04/1921 Venneman Joseph ° Schellebelle 1887
1341 30/07/1921 Vercauter Angèle Madeleine ° Gent 1895
1342 24/01/1922 Vercauteren Marie Virginie ° Eeklo 1896
1343 16/09/1921 Vereecken Julien Joseph ° Gent 1882
1344 20/08/1920 Verheggen Eugénie ° Rijsel 1885
1345 20/08/1920 Verheggen Michel ° Brussel 1920
1346 13/07/1921 Verhoeven Anna Louise ° Gent 1917
1347 22/09/1921 Vermeire Hélène Henriette ° Ledeberg 1886
1348 20/04/1920 Verschueren Henri ° Gent 1897
1349 10/01/1922 Versichel Lucie Charlotte ° Gent 1883
1350 06/05/1921 Verstraete Marie Philomene ° Drongen 1897
1351 28/04/1921 Verstraete Yvonne ° Gent 1920
1352 30/08/1921 Vindevoghel Romanie Maria ° Nazareth 1895
1353 06/02/1920 Vlaeminck Léonie Marie ° Gent 1894
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1354 31/03/1920 Waegeneire Polydore ° Sint-Amandsberg 
1919

1355 24/09/1920 Waerniers Charles ° Seraing 1874
1356 20/09/1920 Willems Nathalie ° Ledeberg 1881
1357 13/06/1921 Willio Jean & Pierre ° Luik 1916 & 1914
1358 07/10/1920 Windels Palmyre ° Sint-Martens-Latem 1897
1359 05/11/1920 Ysewijn Louise Eugénie ° Antwerpen 1920
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BG 39: Oorlogsschade

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 30/06/1922 Destelbergen : Boerderij weduwe Bultinck ; 

hofstede Thienpont ; Bultinck (Visschershoek)
2 30/06/1922 Lovendegem : De Walsche Ivo (Kuylenberg) ; 

Alphonse Van Thuyn
Mariakerke : Tack (weide langs Liefken) 
bomen 22/02/1918 ; BG bomen 19/04/1918 
(Vinderhautendam) ; D’Hossche Bernard be-
zetting 1918
Melle : Van Vlaenderen Frans bomen en 
pomp 1917 en 1918 ; beschadiging boerderij 
Van Vlaanderen door ontploffingen november 
1918 ; Franck oncultiveerbaar gemaakt veld 
door opname in rangeerstation Merelbeke 
1918 en 1999

3 30/06/1922 Evergem : diefstal bomen door burgers Van 
Hyfte, Van Havemaete, Moens, Vereecke, De 
Scheemaecker, Van Volder, De Clerck, Lip-
pens ; evenals op gehucht (Belcele) en op 
(Moerstraat) 31
Lochristi: levering van boompoten en planten 
beuken en wilgen, idem canada’s in (Lichter-
laerestraat), canadapoten en canadas straatje 
aan hof weduwe Fr. Van Herreweghe ; De 
Meyer P. steenweg Gent-Antwerpen ; Van 
Herreweghe (Lichtelaerestraat) diefstal bo-
men ; Van Herreweghe op zuidelijk weg naast 
hof

4 30/06/1922 Afsnee : Van Gele P. herstellingen gebouwen 
en vernietiging bomen juli 1914 ; Fierens 
Ernest weduwe herstellingen gebouwen juli 
1914 ; betalingen aan Heygerick, Cornelis, 
Huysse & zonen, Van Gele
Vonnis rechtbank in verband met vergoeding 
oorlogsschade bomen (Ottergem), (Westrem), 
(Bavegem) en verlies pachtgeld en jachtrecht 
te (Bavegem), (Oordegem), (Vlierzele)
Bouchaute : Beule hof (nabij Assenede) opei-
sing bomen ; diefstal bomen door burgers
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5 30/06/1922 Zwijnaarde : hof de Paepe notelaar ; Vanden 
Veegaete Florimond notelaar en herstellingen 
gebouwen
Drongen : Van de Gehuchte (Slindonck) opei-
sing bomen ; Geurs (Slindonck) opeising bo-
men ; Haenebalck (Liberteit) opeising bomen ; 
BG (Assels) opeising bomen ; BG – De Grae-
ve (Beekstraat) opeising bomen 6/05/1918 ; 
BG (Vuilpan) opeising bomen oktober 1918 ; 
Coquyt Bruno landbouwer herplanting opge-
eiste bomen ; Lachaert bezetting meersen ; 
De Zaaitydt bezetting meersen 1918
Ursel : BG opeising bomen (Baeskensbeir-
hout) oktober, november en december 1916
Wontergem : Ide Leon landbouwer schade 
aan gebouwen ; Ide Camille burgemeester 
schade aan gebouwen en bomen

6 30/06/1922 Scheldewinke : BG diefstal bomen door bur-
gers
Sleidingen : BG diefstal bomen

7 30/06/1922 Waarschoot : BG berekening schade door 
bezetting grond en opeising van bomen ; BG 
(Plantsbosch), (Elschbosch), (Kamerbosch), 
(Kwadegemet), (Peerdenbosch), (Baasjansin-
gel), Tiengemetbosch), (Kolderbosch), (Els-
bosch), (Hoogenuilbosch), (Planterijbosch), 
(Koelochting), (Bekbosch), (Braekdenne-
bosch), (Kwaadgemet), (Langewulfbosch), 
(Walbosch), (Vitsstukkenbosch), (Klessen-
bosch)
Lembeke : BG (Heide) schade aan bomen 
door handgranaten begin 1917 ; BG (Tragel-
bosch), (Nieuwenheidebosch), (Hagelbosch), 
(Oudenbeirbosch), (Nieuwenbeirbosch) ; 
Verstraete en Matthijs (Waterstraat) bomen 
juli 1918
Oost-Eeklo : BG opgeëiste bomen 1918 en 
1oogst 1918
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8 1928 Produits des déchets de bois des réquisitions 
allemandes. Divers frais de constat ; vonnis-
sen schadevergoedingen ; staten in verband 
met opeising wol in instellingen van BG ; BG 
(Zelzate) (Nazareth) (Wynkel-Sint-Kruis) (Pe-
tegem) en andere gemeenten 

9 30/06/1922 Oudenaarde : Oorlogsschade arrondisse-
ment Oudenaarde, Herzele, Geraardsbergen, 
Appelterre, Eychem, Aspelare, Audenhove, 
Sainte Marie, Denderhautem, Erembodegem, 
Erwetegem, Grootenberge, Sint Maria Lierde, 
Sint Maartens Lierde, Ophasselt, Oultre, Zar-
lardinge, Sint Antelinckx, Steenhuyze, Zotte-
gem, Velzeke, Ruddershove. 

10 1921 Gent : Lousbergsgesticht , Van Akenstraat nr 
12 

11 1922 Oordegem, Maldegem (Cleyt), Gent, Wach-
tebeke, Sint Kruis Winkel, Waarschoot, 
Nazareth, Groenendael, Wynckel, Petegem-
Deinze, Oordegem, Ruddervoorde, Wingene, 
Eeklo, Zomergem, Lochristi, Vosselare,  Dom-
mages de guerre  Remploi – Plantations 

12 1919 Gent : Oorlogsschade – Gebouwen – Jon-
gensweeshuis ; Petegem hoeve hergebruik 
Th. Bekaert

13 1925 Ooigem : oorlogsschade hoeve Camiel Peers;  
Sint Baafs Vijve : oorlogsschade hoeve we-
duwe Tytgat 

14 1919 Oorlogsschade – ijzerwaren en wol (voor 
matrassen) bestemd voor Lousbergs, Oude-
vrouwengesticht

15 1915 Oorlogsschade – Gebouwen – werken opge-
legd tijdens bezetting – kosten verhuur gebou-
wen – aanplantingen  Gentse BG gestichten 

16 1922 Eeklo : oorlogsschade aanleg vliegveld – bo-
men gestolen door burgers ; hoevebescha-
digingen Peperstraat hoeve Claeys, Leon de 
Smet, Boschstraat Huysman Bernard, Coc-
quyt J.B. 

17 1922 Zomergem : oorlogsschade – hoeve De 
Blaere 
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18 1919 Gent : oorlogsschade aan gebouwen  zieken-
huis, Guislaingesticht, Oudevrouwengesticht, 
Begijnhof 

19 1919 Nazaret (zone -) : Deurle : De Pinte : Pete-
gem Deinze : Sint Denijs Westrem : Nazareth 
: Vosselare : oorlogsschade door opeisingen, 
diefstal bomen, schade aan gebouwen en 
gronden 

20 1921 Aalst : Bavegem : Hofstade : Lede : Oor-
degem : Vlekkem : Wanzele : Westrem : 
Wetteren : Hofstade :oorlogsschade; dos-
sier rechtbank Dendermonde onder andere 
Waasmunster ; onder andere diefstal bomen 
“somtijds in groepen van 50 tot 100 man” 
…”gebeurde door ontreddering der politie 
gedurende de vijandelijke bezetting” 

21 1919 Wetteren : oorlogsschade gestolen bomen 
gedurende de winter van 1914 en 1915, 1916, 
1917, 1918

22 1922 Gent : huurschade
23 1922 Zelzate : Wachtebeke : oorlogsschade opei-

singen door Belgisch leger
24 1919 Gent : zie ook 15, 18, 22 -oorlogsschade aan 

BG gebouwen ; schade door granaatexplosies 
(projectiles) op 9/11/1918 

25 1919 Sint Kruis Winkel (zone van -) : Assenede: 
Bassevelde : Caprijke : Kluizen : Desteldonk 
: Ertvelde : Mendonk : Moerbeke : Zelzate : 
Wachtebeke : schade door opeisingen (Duit-
ser + Belgisch Leger), schade aan gronden; 
heraanplantingen 

26 1915 Eeklo : De Pinte : Lovendegem : Moerbeke: 
Nazareth (triage de -): Lembeke & Waar-
schoot : Wetteren: (Wetteren (triage de -): 
Opeisingsbewijzen en ontvangstbewijzen in 
verband met opeisingen (bemerk het gebruik 
van Frakturschrift voor vermeldingen die de 
Belgen beter niet lezen)

27 Eeklo: Petegem: Waarschoot: Sint Denijs 
Westrem : Aalst (Oost): Ertvelde: De Pinte: 
Diefstallen – Opeisingen – plundering.
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28 Ninove : Appelterre : Nazareth : Desteldonk : 
Destelbergen : Eychem : verkoop van door de 
Duitsers beschadigde, opgeëiste en gevelde 
bomen

29 Oost-Vlaanderen : overzicht van de diefstal 
van bomen en hout 

30 1918 Sint Kruis Winkel : opbouw van een woonhuis 
te Wijnkel Sint Kruis (triplicata) ; Wachtebeke : 
houtverkoping van 4/03/1918 

31 Oost-Vlaanderen : register aan een kant be-
gonnen met Schade toegebracht aan BG hoe-
ven ; aan de andere kant met (niet-) verhuring 
en (niet-) verpachting

32 1914 Oost-Vlaanderen : diefstal en opeising van 
bomen ; processen verbaal van diefstal van 
hout door burgers (“de bevolking van de ge-
meente Zelzate dagelijks in benden sparren-
bomen hebben afgehouwd en meegenomen  
…) 

33 1917 Gent : levering van brandhout aan de stad 
Gent 

34 1918 Oorlogsschade : optelrekeningen per ge-
meente 

35 1920 Register nr 131 du 1er Lot Evaluation des 
Dommages Arbres et Bois Réquisitions et 
Vols , Bâtiments dég^ts valeur, terres dégâts, 
Remploi réel bois arbres bâtiments total

36 1917 Rapporten over opeisingen bomen en hout 
door het Duitse leger 1914-1918. Door Mélis 
goedgekeurde rapporten, inspecteur Waters 
en Bosschen te Gent.

37 1923 Voorschotten betaald door boswachters, Oor-
degem JP Schockaert, Godveerdegem Hipp. 
Muys, Nazareth B. De Paepe, Waarschoot 
Ch. Martens, Evergem Maurice De Jaegher 
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38 1923 Voorschotten betaald door boswachters, Sint 
Maria Lierde Nestor De Vulder, Maldegem 
Louis Van Hulle, Wachtebeke Th. Van der 
Eedt, Sint Kruis Winkel Seraphin De Wulf, Na-
zareth B. De Paepe, Bachte Maria Leerne J. 
Van den Abeele, Leuven Algemeenen Hove-
niersbond Leuven (Afd. B. Boerenbond)  Soc. 
Coop

39 1923 Oorlogsschade Aanplantingen (Plantations) 
onder andere Daglonen betaald aan … in 
1921-1922  

40 1922 Oorlogsschade Aanplantingen (Plantations) 
41 1925 Herstel Oorlogsschade Aanplantingen (leeg 

dossier) 
42 1923 Oorlogsschade Gebouwen Verslagen 1923-

1924, Sint Kruis Winkel, Constant Waelput, 
Ch. Bauwens, Alphonse Bruggeman, Serap-
hin De Wulf; Nazareth A. Matthijs, Jules De 
Keukeleire schrijnwerker, Joseph De Paepe, 
Cyriel Canty koperslager; Merendree A. Mest-
dagh, Ooigem C. Peers; Evergem Langer-
brugge Van Hoorebeke & Zoon, 

43 1923 Oorlogsschade Hergebruik Gebouwen
44 1919 Herstelling Hoevegebouwen, speciaal krediet 

(DG) ; Eke Valère De Cordier ; Eeklo Prosper 
Van Hoorebeke, ; Nazareth Achille Merilaen, 
Alphonse Van der Linden, Jules De Keukelei-
re schrijnwerker, Cyriel Canty koperslager; A. 
Matthijs, Joseph De Paepe, Bruno De Paepe 
; Gent L. Spruyt-Bibauw, Willems & Draguet, 
Jules Parys, A. Angenon ; Sint Kruis Winkel  
Seraphin De Wulf, Constant Waelput; Boek-
houte H. De Beuk; Merendree A. Mestdagh; 
Wontergem Camille Ide; Dikkelvenne Gustave 
Bentein; Deurle Leons Van Beversluys; Waar-
schoot Ch. Martens; Evergem C. De Slover ; 
Zomergem Aug; De Blaere, Camille De Vlieg-
her; Zelzate D. Hamerlinck; Lembeke Camille 
Andries; Destelbergen Livinus De Jaeger; 
Waarschoot Alfons Van den Saffele; De-
steldonk A. De Meester metser; Afsnee Pieter 
Van Gele; Zomergem Auguste De Blaere
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45 1919 Oorlogsschade verschuldigd door het Komi-
teit van Nazareth P.B.C. (dossier Zaffekare, 
Provinciale Bevoorradingscommissie, Deurle, 
Zivilverwaltung für die Provinz Ostflandern, 
Kaprijke)

46 1917 Wachtebeke : nota van inbeslagneming in de 
bosschen te Wynkel en Wachtebeke geduren-
de de maanden januari, februari, maart 1917 
tot 11 november 1918 

47 1916 Waarschoot : lijst der eikenbomen geleverd 
aan de Duitse Overheid in 1916 

48 Schatting der oorlogsschade aan de gebou-
wen van de Hospicen van Gent 

49 1918 Rapport d’expertise des dommages de guerre 
causés aux immeubles ruraux des hospices 
civils de Gand expertenverslag oorlogsschade 
aan BG hoevegebouwen 

50 Diefstal van bomen gepleegd door de burger-
bevolking 1914-1918 per gemeente (verslag)

51 Rapport d’expertise des dommages de guerre 
causés aux immeubles ruraux des hospices 
civils de Gand. Deskundigenrapport oorlogs-
schade aan BG hoevegebouwen

52 Rapport d’expertise des dommages de guerre 
causés aux immeubles ruraux des hospices 
civils de Gand expertenverslag oorlogsschade 
aan BG hoevegebouwen

53 Oorlogsschadebriefwisseling: koperopeising; 
schade aan jongensweeshuis, Lousbergsin-
stelling; Guislain; algemeen verslag schade 
aan BG gebouwen in de stad Gent; garage 
van de  club nautique; wolopeising; bezetting 
terrein van de scheepswerf (autonautiques) 
achter de Stedelijke Schietbaan Maurice De-
vos Henleykaai (toen)

54 Loonstaten arbeiders bij herstelling oorlogs-
schade 1920; dossier koperen beslag wegge-
nomen in Lousbergsgesticht 1919; herstelling 
badkuipen Lousbergsinstelling; herstelling 
badkuipen Jongensweeshuis; vervanging 
“crosses chemin de fer” 1919

55 Denderhoutem: gestolen bomen 
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56 Kostenstaat diverse BG instellingen naar aan-
leiding van werken opgelegd door de Duitse 
overheid; Empfangs-Bestätigung voor opeisin-
gen

57 1919 Uitgaven voor herstellingen aan gebouwen 
enz van het Jongensweeshuis tijdens de be-
zetting 

58 1920 Uitgaven voor herstellingen aan diverse 
BG gebouwen enz tijdens de bezetting 
(Lousbergs, Guislain, Jongensweeshuis) 

59 1920 Oorlogsschade, secretariaatsdossier koper en 
brandpompen Hospitaal; schade ten gevolge 
van de verlaging van de onderhoudsvergoe-
ding per dag; Meisjesweeshuis (geregeld per 
assignaat, beëindigd op 3/06/1922) 

60 1922 Oorlogsschade met betrekking Meisjeswees-
huis (bevat ook materiaal over Lousbergs, 
Guislain, Jongensweeshuis, Opeising van 
bomen en hout door Duits leger 1914-1918 
(anno 1917 e.v.)  

61 1920 Werken – oorlogsschade; onder andere 
tekening nieuw ingangshek van hoeve Cous-
sement te Petegem Deinze. 

62 1919 Jachtverpachting – schade door sluiting jacht
63 1919 Afsnee: dossier oorlogsschade gebouwen, 

jacht, diefstal van bomen; opeising van goe-
deren; grondbeslag 

64 1919 Aalst : dossier oorlogsschade gebouwen, 
jacht, diefstal van bomen; opeising van goe-
deren; 

65 1919 Appelterre-Eigem : dossier oorlogsschade, 
jacht, diefstal van bomen; 

66 1919 Aspelare : dossier oorlogsschade, jacht, dief-
stal van bomen; 

67 1919 Aspelare : dossier oorlogsschade, jacht, dief-
stal van bomen; 

68 1919 Sint-Maria-Oudenhoven : dossier oorlogs-
schade, jacht, diefstal van bomen; 

69 1919 Bassevelde : dossier oorlogsschade gebou-
wen, jacht, diefstal van bomen; opeising van 
goederen; grondbezetting
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70 1919 Bavegem : dossier oorlogsschade gebouwen, 
jacht, diefstal van bomen; 

71 1919 Kaprijke : dossier oorlogsschade, diefstal van 
bomen; opeising van goederen; grondbezet-
ting

72 1919 Kluizen : dossier oorlogsschade gebouwen, 
jacht, diefstal van bomen; opeising van goe-
deren; grondbezetting

73 1919 Denderhoutem : dossier oorlogsschade, jacht, 
diefstal van bomen; 

74 1919 Destelbergen : Heusden : dossier oorlogs-
schade gebouwen, jacht, diefstal van bomen; 
opeising van goederen; grondbezetting

75 1919 Destelbonk : dossier oorlogsschade gebou-
wen, jacht, diefstal van bomen; opeising van 
goederen; grondbeslag

76 1919 Deurle : dossier oorlogsschade opeising van 
goederen

77 1919 Eke : dossier oorlogsschade,  diefstal van 
bomen

78 1919 Eeklo : dossier oorlogsschade gebouwen, 
jacht, diefstal van bomen; opeising van goe-
deren; grondbeslag

79 1919 Erembodegem : dossier oorlogsschade dief-
stal van bomen; 

80 1919 Ertvelde : dossier oorlogsschade, jacht, dief-
stal van bomen; grondbezetting

81 1919 Erwetegem : dossier oorlogsschade gebou-
wen, jacht, diefstal van bomen; opeising van 
goederen; grondbeslag grondbeslag

82 1919 Evergem : diefstal van hout, jacht
83 1919 Godveerdegem : diefstal van hout
84 1919 Grotenberge : diefstal van hout
85 1919 Hofstade : diefstal van hout, grondbezetting
86 1919 De Pinte : opeising van hout, diefstal van 

bomen, jacht 
87 1919 Lede : diefstal van hout 
88 1919 Lembeke : gebouwen, opeising van hout, 

diefstal van hout 
89 1919 Sint-Maria Lierde : diefstal van bomen ; jacht
90 1919 Sint-Maartens-Lierde : diefstal van bomen 

BG 39: Oorlogsschade

Overzicht



91 1919 Lochristi : diefstal van bomen, jacht
92 1919 Lovendegem : opeising van bomen, diefstal 

van bomen, jacht
93 1919 Mariakerke : opeising van bomen, grondbe-

zetting, jacht,
94 1919 Melle : gebouwen, opeising van hout, schade 

aan gronden, jacht 
95 1919 Mendonk : opeising van hout, diefstal van 

hout 
96 1919 Moerbeke : opeising van hout, jacht
97 1919 Nazareth : opeising van hout, gebouwen 

hoeven, diefstal van bomen, jacht  (drie foto’s 
naar fotoarchief overgeplaatst)

98 1919 Oordegem, diefstal van hout 
99 1919 Oost-Eeklo : opeising van hout, diefstal van 

hout 
100 1919 Ophasselt : diefstal van hout, jacht
101 1919 Oultre : diefstal van hout
102 1919 Ooigem : gebouwen
103 1919 Petegem-Deinze : gebouwen, opeising van 

hout, diefstal van hout, jacht 
104 1919 Zarlardinge : diefstal van hout 
105 1919 Scheldewindeke : diefstal van bomen, jacht 
106 1919 Zelzate : gebouwen, diefstal van hout, grond, 

jacht, opeising hout door Belgisch leger
107 1919 Sint-Antelinckx : diefstal van hout
108 1919 Sint Denijs Westrem : gebouwen, opeisingen 

hout, grond, jacht
109 1919 Zomergem : gebouwen, jacht
110 1919 Zwijnaarde : gebouwen, opeising hout, jacht 
111 1919 Drongen : opeising bomen, ongebruikte 

grond, jacht 
112 1919 Ursel : opeising bomen, jacht
113 1919 Velzeke Ruddershove : diefstal bomen, jacht, 
114 1919 Vlekkem : diefstal van bomen (door burgers) 
115 1919 Sint-Baafs-Vijve : gebouwen oorlogsschade
116 1919 Vosselare : gebouwen, diefstal van hout, jacht 
117 1919 Waarschoot : gebouwen, opeising van hout, 

diefstal van hout, jacht
118 1919 Wanzele : diefstal van hout, jacht ; – Westrem 

: diefstal van hout
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119 1919 Wetteren : diefstal bomen, opeising bomen, 
braakliggende gronden, jacht

120 1919 Wachtebeke - Winkel : gebouwen (uitgebreide 
beschrijving!), opeising hout, diefstal van hout, 
jacjt, opeising hout door Belgisch leger.

121 1919 Wontergem : gebouwen, jacht 
122 1919 Zottegem : schade aan gronden (inlijving van 

stuk land bij spoorweg Zottegem-Gent door 
Duitsers) , jacht 

123 1919 Bouchaute : opeising hout, diefstal van hout 
124 1919 Steenhuize: opeising bomen
125 1919 Sleidinge: opeising bomen
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BG 40: Personeel – Beheerders (wedden) 

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1870-1913 Dossier inzake de wedden van het bedien-

denpersoneel
2 1924-1925 Dossier inzake de wet Pecher
3 1898-1920 Dossier inzake de pensioenskas
4 1922-1924 Dossier inzake de stabilisatie van de wedden 

en kosten in het levensonderhoud
5 1913-1922 Dossier inzake de stijging van de wedden en 

lonen
6 1898-1899 Dossier inzake sollicitaties en vacatures
7 1902-1905 Dossier inzake de vacature en het examen 

voor directeur van de Commissie van Burger-
lijke Godshuizen

8 1813-1837 Dossier inzake personeelsreglementen en 
lijsten van personeel

9 1832-1850 Personeelsdossier van Jean Minne - Vander-
straeten

10 1835-1867 Personeelsdossier van Louis De Smet - Gre-
nier

11 1811-1827 Personeelsdossier van Benoit Papeleu de 
Poelvoorde

12 1814-1835 Personeelsdossier van Emanuel Marquis 
Rodriques Devora y Vega

13 1864-1885 Personeelsdossier van Adolphe De Meule-
meester

14 1811-1831 Personeelsdossier van Charles Jacques Ker-
vyn de Volkaertsbeke

15 1813-1834 Personeelsdossier van kannunik Petrus Jozef 
Triest

16 1835-1834 Personeelsdossier van Joannes Bruno Van-
denhecke

17 1852 Personeelsdossier van Jean Wauters
18 1855-1858 Personeelsdossier van Jozef Guislain
19 1836-1838 Personeelsdossier van Guillaume De Moer-

loose
20 1833-1841 Personeelsdossier van Charles D'hane en 

Louis Mesdach
21 1860-1873 Personeelsdossier van Charles Lagrange
22 1849-1863 Personeelsdossier van Hippolyte Vande Woe-

styne



23 1836-1861 Personeelsdossier van Leonard Vanderwee
24 1863-1891 Personeelsdossier van Gustave Callier
25 1863 Personeelsdossier van Adolphe Dubois
26 1863-1871 Personeelsdossier van Camille De Bast en 

Albert Geldolf
27 1868-1886 Personeelsdossier van Ernest de Kerckhove
28 1848-1859 Personeelsdossier van Auguste Van Lokeren
29 1872 Personeelsdossier van Emile Delecourt
30 1873-1878 Personeelsdossier van François Marie Luncq
31 1841-1848 Personeelsdossier van Charles Huyttens 

Speelman
32 1876-1899 Personeelsdossier van Auguste Van Impe
33 1860-1892 Personeelsdossier van François Den Duyts
34 1893-1898 Personeelsdossier van Desiré Vanderhaeg-

hen
35 1891-1898 Personeelsdossier van Maurice Aimé-Désiré 

Den Duyts
36 1898-1899 Personeelsdossier van Henri Dirckx
37 1885-1897 Personeelsdossier van Ernest De Neef
38 1897-1910 Personeelsdossier van Jules Verhaegen
39 1881-1905 Personeelsdossier van Victor Hemelsoet
40 1905-1908 Personeelsdossier van Michel Claeys
41 1882-1909 Personeelsdossier van Armand Buyck en 

René Buyck
42 1902 Personeelsdossier van Van Loo (archivaris)
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BG 41: Apotheek

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1835 Dossier inzake de vacature van leverancier 

van medicamenten voor de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen na het overlijden van 
apotheker Van Hoorebeke. Sollicitatiebrieven 
van apotheker De Lepaulle en Vanvost-De-
brue

2 1835 Dossier inzake de voorstellen van apothekers 
tot economische verbetering van de apotheek

3 1809 Lijsten van geleverde medicamenten en prij-
zen door apothekers Jacobs, Van Lokeren, 
Vandermaeren en Coppens

4 1834-1836 Dossier inzake de prijzen van medicamenten
5 1857 Dossier inzake de vraag van de Stad Luik 

naar de boekhouding van de apotheek van 
BG Gent

6 1805-1859 Dossier inzake een audit commissie voor de 
levering van medicamenten door de algeme-
ne apotheek van de armen aan de apotheek 
van BG Gent.

7 1843 Lijst van medicamenten en hun samenstel-
lingen

8 1883-1911 Dossier inzake de reorganisatie van de apo-
theek en diverse instructies

9 1910-1913 Dossier inzake farmaceutische specialiteiten
10 1891-1907 Dossier inzake de apotheek van het Bureel 

van Weldadigheid
11 1887-1912 Rekeningen van de apotheek
12 1884-1910 Briefwisseling
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BG 42: Polders

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1-18. Briefwisseling met de Dijkgraven of de Waterschappen van de polders waar de 
Commissie der Burgerlijke Godshuizen bezittingen had. 1876-1928. 18 omslagen.
1 1877-1925 Aan- en Genderdijkpolder. 1 omslag
2 1876-1916 Absdale, Riet en Wulfsdijk. 1 omslag
3 1876-1928 Beoosten en Bewesten Blij. 1 omslag
4 1877-1925 Canisvlietpolder. 1 omslag
5 1877-1925 Catherinapolder. 1 omslag
6 1897 Eendragtpolder. 1 omslag
7 1902 Groot Kieldrechtpolder. 1 omslag
8 1900-1925 Isabellapolder. 1 omslag
9 1878-1924 Kernemelkpolder. 1 omslag
10 1877-1925 Moerspuipolder. 1 omslag
11 1878-1925 Polder Nieuw Beoosten Blij Bezuiden. 1 omslag
12 1878-1926 Poelpolder. 1 omslag
13 1878-1925 Sint-Anthonijpolder. 1 omslag
14 1877-1924 Polder Stoppeldijk. 1 omslag
15 1877-1925 Polder “Van Lijnden”. 1 omslag
16 1877-1925 Polder Willem III. 1 omslag
17 1902-1925 Zaamslagpolder. 1 omslag
18 1877-1925 Polder Zuiddorpe Noorddeel. 1 omslag
19-69. Rekeningen en bewijsstukken van het beheer en de verpachting van de bezittin-
gen en de verkoop van opbrengsten van de boerderijen (polders) van het Klooster en 
hospitaal van De Bijloke, later van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. 1791-
1868. 50 omslagen. (1851-1865 ontbreekt)
19 1791-1797 1 omslag
20 1797-1799 1 omslag
21 1799-1802 1 omslag
22 1802-1803 1 omslag
23 1803-1807 1 omslag
24 1807 1 omslag
25 1808 1 omslag
26 1809 1 omslag
27 1810 1 omslag
28 1811 1 omslag
29 1812 1 omslag
30 1813 1 omslag
31 1814 1 omslag
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32 1815 1 omslag
33 1816 1 omslag
34 1817 1 omslag
35 1818 1 omslag
36 1819 1 omslag
37 1820 1 omslag
38 1821 1 omslag
39 1822 1 omslag
40 1823 1 omslag
41 1824 1 omslag
42 1825 1 omslag
43 1826 1 omslag
44 1827 1 omslag
45 1828 1 omslag
46 1829 1 omslag
47 1830 1 omslag
48 1831 1 omslag
49 1832 1 omslag
50 1833 1 omslag
51 1834 1 omslag
52 1835 1 omslag
53 1836 1 omslag
54 1837 1 omslag
55 1838 1 omslag
56 1839 1 omslag
57 1840 1 omslag
58 1841 1 omslag
59 1842 1 omslag
60 1843 1 omslag
61 1844 1 omslag
62 1845 1 omslag
63 1846 1 omslag
64 1847 1 omslag
65 1848 1 omslag
66 1849 1 omslag
67 1850 1 omslag
68 1866-1867 1 omslag
69 1867-1868 1 omslag
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70 1830-1846 Briefwisseling met Van Hecke en De Kesel 
betreffende het beheer van de goederen van 
de Commissie van Burgerlijke Godshuizen in 
de polders.

1 pak

71-114.  Dossiers betreffende de uitbating van de polders in het Hellegat, met name de 
Katharinapolder en de Polder Willem III. 1846-1892. 44 omslagen. (1870,1880 ontbre-
ken)
71 1846-1847
72 1847-1848
73 1848-1849
74 1849-1850
75 1850-1851
76 1851-1852
77 1852-1853
78 1853-1854
79 1854-1855
80 1855-1856
81 1856-1857
82 1857
83 1858-1859
84 1860
85 1861
86 1862
87 1863
88 1864
89 1865
90 1866
91 1867
92 1868
93 1869
94 1871
95 1872
96 1873
97 1874
98 1875
99 1876
100 1877
101 1878
102 1879
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103 1881
104 1882
105 1883
106 1884
107 1885
108 1886
109 1887
110 1888
111 1889
112 1890
113 1891
114 1892
115 1825-1838 Briefwisseling met de heer Steenput, landme-

ter te Hulst, en De Kesel, ontvanger te Ste-
kene betreffende de schorren in het Hellegat. 

1 omslag

116 S.d. Dossier “1e Reclame wegens de schorren in 
het Hellegat”. 1 omslag

1 omslag

117 1812-1820 Dossier betreffende de eerste herwinning van 
schorren in het Hellegat. 

1 pak

118 1820-1828 Dossier betreffende de tweede herwinning 
van schorren in het Hellegat. 

1 pak

119 1841-1847 Dossier “Affaires du Hellegat”. 1 omslag
120 1850-1877 Dossier betreffende de Van Lyndenpolder en 

de indijking van de Hellegatpolder. 
1 pak

121 1847-1863 Dossier betreffende de indijking van het Hel-
legat. 

1 pak

122 1835-1839 Stukken betreffende het Hellegat. 1 pak
123-124.  Algemene briefwisseling betreffende de polders in Zeeland. 1850-1908. 2 
omslagen.
123 1850-1863 1 omslag
124 1863-1908 1 omslag
125 1845-1850 Stukken betreffende de bedijking van de Ca-

therinapolder en het Hellegat. 
1 pak

126-130.  Dossier betreffende het geschil tussen het bestuur der Domeinen van het 
Koninkrijk Nederland en de Commissie der Burgerlijke Godshuizen van Gent. 5 pak-
ken.
126 Deel 1 1 pak
127 Deel 2 1 pak
128 Deel 3 1 pak
129 Deel 4 1 pak
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130 Deel 5 1 pak
131 1842-1846 Briefwisseling met de advocaat Risseur te 

Oostburg. 
1 pak

132 1842-1869 Dossier betreffende de honoraria betaald aan 
de advocaten Risseur te Oostburg. 

1 omslag

133 Diverse stukken betreffende het Hellegat 1 pak
134 1ste kwart 

20ste eeuw
Stukken betreffende verpachting van dijken, 
schorren en jachtrechten in de Brakman, het 
Hellegat en de Westerschelde. 

1 omslag

135 1475-1476 “Ontfanc vande eerste dache van meye 1475 
totter zelve van 76”. Register van ontvang-
sten. (Onduidelijk uit welk archief dit stuk 
afkomstig is)

1 stuk

136 1474-1475 Register van ontvangsten van pachten en 
renten van het klooster van de Bijloke voor 
goederen liggende in de Vier Ambachten voor 
de periode. (Het vorige register is vermoede-
lijk hetzelfde soort register)

1 stuk

137 1581 Register van alle landerijen en goederen toe-
behorend aan het Klooster en het Hospitaal 
van De Bijloke in Axel en Hulst. 

1 stuk

138 1542 “Evenynche van diversche polders”, afkom-
stig uit het archief van het Klooster en het 
Hospitaal van de Bijloke. 

1 stuk

139 1486 Landboek van de gronden en de renten van 
het Klooster en het Hospitaal van De Bijloke. 

1 stuk

140 1567 Uittreksel uit het Eveningboek “van beoosten 
ende beweesten Blye item van besuyden 
ende Benoorden Blye”. 

1 stuk

141 1872, 1874-
1875

Kaarten van de uitbating van de Catharina-
polder en de Polder Willem III. 

1 omslag
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Overzicht

BG 43: Bedijking & indijking (Hellegat en Catharinapolder) 

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1863-1871 Dossier inzake de bedijking, indijking en 

verkaveling van de polder Willem III, Hellegat 
en Catharinapolder, in de provincie Zeeland 
tussen de Commissie van Burgerlijke Gods-
huizen van Gent en de Nederlandse Staat. 
Deel 1

1 pak

2 1845-1927 Dossier inzake de bedijking, indijking en 
verkaveling van de polder Willem III, Hellegat 
en Catharinapolder, in de provincie Zeeland 
tussen de Commissie van Burgerlijke Gods-
huizen van Gent en de Nederlandse Staat. 
Deel 2

1 pak

3 1823-1861 Dossier inzake de bedijking, indijking en 
verkaveling van de polder Willem III, Hellegat 
en Catharinapolder, in de provincie Zeeland 
tussen de Commissie van Burgerlijke Gods-
huizen van Gent en de Nederlandse Staat. 
Deel 3

1 pak



Overzicht

BG 44: Processen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1-113. Dossiers betreffende geschillen en rechtszaken. 1794-1920.
1 1877-1878 BG wordt aangeklaagd door de erven Coppie-

ters betreffende niet-vergoede werken aan het 
nieuwe jongensweeshuis.

2 1879 BG tegen Eugène Teirlijnck te Gent. BG 
vraagt wegens niet betaling van de huur 
verbreking van de huurovereenkomst (aan-
gegaan op 1/10/1874) voor een woning in het 
Groot Begijnhof, Begijnhofplaats 20 en uit-
huiszetting.

3 1870 BG tegen Antoine Lamoureux (AL) wegens 
niet betaling van onderhoudsgeld voor zoon 
Eugène.

4 1870-1871 BG tegen Edmond Verhaeghe–Spitaels en 
Camille Thomaes-Gevaert ivm schadever-
goeding wegens brand in de fabriek van 
Thomaes-Gevaert in de nacht van 30 en 
31/01/1870 naast het Blauwemeisjeswees-
huis. 

5 1866 BG tegen erven en echtgenote Charles 
Wattel, eis tot terugvordering van de onder-
houdskosten van Pierre Joseph De Clercq en 
Martine Josine Schellijnck.

6 1864 BG tegen Napoléon Louis Janssens, terug-
vordering onderhoudskosten van diens zoon 
Jean Benoit opgenomen in de Kulderschool 
(weeshuis) op 8/01/1841 tot 8/03/1850. 

7 1866-1868 BG tegen Pierre Jean Depourcq, terugvor-
deren van de onderhoudskosten voor diens 
vader Jean Baptiste Depourck opgenomen in 
Ouderlingengesticht sedert 7/12/1855. 

8 1866-1869 BG tegen Napoléon Louis Janssens, terug-
vordering van onderhoudskosten voor diens 
vader in het Ouderlingengesticht.
(Zie ook BG 44 nummer 6)

9 1861 BG laat beslag leggen op de oogst en in-
boedel van Seraphin Bollaert, landbouwer te 
Eeklo, wegens niet betaling van 2 jaar pacht 
(8000 fr). 



10 1875 BG tegen Ferdinand Persijn, pianomaker te 
Gent, wegens niet betaling van 500 fr we-
gens achterstallige huur voor woning Groot 
Begijnhof 79. BG vraagt bewarend beslag om 
te zetten in uitvoerend beslag en uitdrijving 
van huurder omdat na verkoop het goed niet 
meer zal bemeubeld (=borg) zijn. 

11 1904 BG tegen BW van Aalst wegens onrechtma-
tig verkopen en kappen van twee populieren 
(waarde 500 frank) op de grenslijn van grond 
van BG Gent te Denderhoutem. 

12 1905 BG tegen Edmond Lybaert, bediende, en 
Max. Gerna(e)y fabrikant te Ledeberg, eis 
betaling huur Korte Dagsteeg 14. 

13 1905 BG tegen Camille Seranno-Van Waes, eis 
lijfrente (75c/dag) ten voordele van Con-
stant Van Caeneghem, opgenomen in het 
ouderlingengesticht na dood van zijn vrouw 
(6/02/1905). 

14 1902 Marie Celeste Steppe (weduwe Charles De 
Clercq, burgemeester Zonnegem, 1875), 
landbouwster te Zonnegem; Marie Louise 
Celine De Clercq en Alfred De Clippele te 
Vlekkem, Arthur De Clercq handelaar te Zot-
tegem, Edmond Ernest De Clercq, student te 
Zonnegem, Polydore Henri Joseph De Cler-
cq, landbouwer te Zonnegem tegen BG, eis 
tot betaling van 3000 frank wegens de verbe-
teringen aan de grond en hoeve (Diepenborg 
of Diepenborm) te Zonnegem, eigendom van 
BG. 

15 1901 Weduwe J. De Geyter, handelaarster in 
bouwmaterialen, Nederzwalm tegen BG, eis 
tot schadevergoeding wegens schending 
rechten en bezit van stuk grond en vergoe-
ding als uittredend pachter. 

16 1896 BG tegen Heye, broodbakker Noordkaai, we-
gens planten van 80 bomen tegen eigendom 
van BG te Drongen op minder dan 2 m van 
grensscheiding. 

17 1894 BG tegen Désiré Marchand, eis betaling huur. 
18 1882-1893 BG tegen Ch. Koelmans, geschil rond de 

inrichting van de Bijlokemeersen. 
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19 1891 BG tegen Gheldolf Pierre, Verniers Marie, 
Van Hyfte Caroline (weduwe Frederic Diel-
man), eis tot verlaten van een hofstede (ei-
gendom van BG). 

20 1889 BG tegen Theophiel Carpentier, betwisting 
schuldvordering. 

21 1888 BG tegen Aimé Coppéé Descamps, hande-
laar in Namen, betwisting legaat aan BG. 

22 1887 BG tegen Emile De Gand en Pierre De Bie, 
geschil rond gemeenschappelijke muur met 
Sint-Antonius- en Sint-Laurentiusgesticht 
(asile des vielles femmes). 

23 1882 BG tegen François Vanden Haute, bediende 
wonende Groot-Begijnhof, wegens niet-beta-
ling huur. 

24 1880-1882 BG tegen Louis de Wynter, bankier te Oos-
tende, achterstallen in de betaling van pen-
sion (ingegaan op 3/11/1878) van zijn neef 
Charles Adolphe Gustave Pierre Eeckhaudt. 

25 1879 Rodolphe Ameye-Berte, chicoreifabrikant 
tegen BG, weigering BG om bij te dragen 
in de kosten van gemeenschappelijke muur 
Blaisantvest 73. 

26 1872 BG tegen Joseph Verhelst, winkelier, ontei-
gening tot openbaar nut (Sie A nr 290a in de 
buurt van Guislaingesticht). 

27 1872 BG tegen Marie Petit (weduwe Charles Den 
Broeder), onteigening tot openbaar nut (Sie A 
nr 290a in de buurt van Guislaingesticht). 

28 1872 BG tegen Bocqué Leonard Louis, kandidaat 
notaris, onteigening tot openbaar nut (Sie A 
nr 290a in de buurt van Guislaingesticht). 

29 1914 BG tegen Caisse commune “Industries tex-
tiles réunies”, betwisting van een arbeidson-
geval op 5/01/1914 van Emile Van Overbeke 
(arbeider bij “La Linière Gantoise”) (been-
breuk door val). 

30 1914-1921 BG tegen Karel Dorval, notaris te Wachte-
beke, niet betaling van 8845,83 frs ontvangen 
uit de verkoop van houtkap in 1912. 
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31 1908 BG tegen De Wilde Emile, huurder hoeve 
Vissenhoek in Destelbergen, wegens niet vrij 
gehouden van onkruid. 

32 1908 BG tegen Willaert Leopold, genotsmisbruik 
door opening van een cabaret in zijn gepach-
te hoeve te Sint-Kruis-Winkel. 

33 1906 BG tegen Michel, fietsenfabrikant, eis beta-
ling medische kosten voor zijn pupil Polydore 
De Cock na ongeval. 

34 1906 BG tegen Alfred De Maere en Adolphe Van 
Acker, eis tot beslag op Van Ackers geld bij 
Maatschappij Vooruit wegens verblijf in Oude-
mannengesticht sedert 7/04/1898. 

35 1906 Tegen BG, ongeval van het driejarig kind Van-
den Bossche, verbrand bij omstoten van te 
hete melk (Zuster Apollonia en Gabrielle heb-
ben de feiten proberen verborgen te houden). 

36 1906 BG tegen Virginie Van den Bogaerde, voog-
dij over wees De Fauw Christine en Rachel, 
opgenomen in weeshuis op 17/03/1902. 

37 1880 BG tegen Maere Seraphin, onteigening in 
buurt Guislain. (openbaar nut). 

38 1849 BG tegen Verdick Charles Louis, koopman te 
Eeklo, en zijn vrouw Melanie Veraex, inzake 
hypothecaire inschrijving. 

39 1827 BG inzake minderjarigen Braeckman voorma-
lige leerlingen Kulders en Rodelijvekens. Collete 
Jeanne Braeckman °11/frimaire/XIII 2/10/1804 
(opgenomen 31/10/1815 tot 7/04/1822) en Phi-
lippus Braeckman °31/01/1808 (opgenomen 
5/08/1814 tot 30/04/1828). De vader is Benedic-
tus Livinus (Benoit) Braeckman, geboren Gent 
20/09/1778, militair, bevat zijn holografisch tes-
tament van 22/10/1808 opgemaakt in Valladolid. 
Benoit Braeckman is sapeur de la 4eme CompIe 
du 1er bataillon, 1er regiment des voltigeurs de la 
Garde Impériale vermoedelijk overleden te Kras-
noë (Rusland) op 17/11/1812, de moeder Marie 
Françoise Metens in 1816 al vier jaar weg naar 
Frankrijk zonder nieuws te laten. Zijn vader is 
Adrien Jean Braeckman moeder is Jeanne Caron-
line Negelbrug.
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40 1850 Antoine Chaubet tegen BG, geschil betref-
fende visrechten en inrichting van een zwem-
school. 

41 1853 BG tegen Emmanuel Chretien Emmanuel 
Ghislain Van Pottelsberghe de la Potterie en 
Joseph Praet, curatoren van het Wenemae-
rgesticht, verzet tegen de voorgenomen ver-
koop van onroerende goederen ten voordele 
van de bouw van een gekkenhuis. 

42 1834-1837 BG tegen erven Jeanne Marie Berckmoes, 
bestuurder van het Poortakkergesticht (gods-
huis nummer 4), aantijging dat Jeanne Marie 
Berckmoes zich verrijkt heeft ten nadele van 
de armen en dat haar gehele nalatenschap 
dus aan de BG toekomt. BG vraagt bewarend 
beslag. 

43 1820 BG tegen Christian de Cooman en Anna-
Catherina van Snick, afgaande pachter van 
een hofstede te Eigem, en Adriaen Vergalle, 
aangaande pachter, niet akkoord gaan met 
de verpachte oppervlakte en problemen met 
de turfsteking. 

44 1914 BG tegen Vandevelde Prosper, arbeidsonge-
val (hoofdwonde door vallende steen). 

45 1886 BG tegen Edmond Heynderikx, fabrikant te 
Gent Drongestraat 102, plaatsing voor diens 
zoon Eugène in de landbouwkolonie van 
Beernem. 

46 1880 BG tegen Jean Van Damme, pachter te Af-
snee op bepaalde gronden afkomstig uit de 
nalatenschap van Georges Charles Beelaert. 

47 1919 BG tegen Ch. L. Maldrie en Pierre Callebaut, 
Erembodegem, wegens achterstallige pacht. 

48 1900 BG tegen Marie Rossomme, achterstallige 
huur. 

49 1900 BG tegen Lievin Van Loo, betaling van een 
schuld (achterstallige huur). 

50 1896 BG tegen Gerard Tomme, wegens achterstal-
lig onderhoudsgeld voor zijn zoon Martin. 
Gerard Tomme was in die tijd opgesloten in 
de gevangenis van Gent. 
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51 1893 BG tegen Edmond Delmotte, fabrikant te Ma-
riakerke, wegens vergiftiging van 7 werklui bij 
gebrek aan voldoende voorzorg. 

52 Nummer niet toegekend
53 1890-1894 Diverse processen, naar aanleiding van het 

instorten van een kaaimuur langs het eigen-
dom van BG ter hoogte van de Walpoortbrug 
(pont Madou) en de Ketelvaart in de nacht 
van 13 op 14 april 1890 tegen de Belgische 
staat, tegen aannemer Buyck, tegen de Ban-
que de Gand. Met zes foto’s van de werken in 
de Ketelvaart. 

54 1837-1847 BG tegen de erven Jean François De Deken 
te Vlierzele. 

55 1849 BG tegen Henri Delsande, zoutzieder en 
koopman in kruidenierswaren, vraag tot ont-
eigening van Rode Torenkaai 9 en bijbeho-
rende gebouwen. 

56 1804 BG (tevoren Hebberechtshospitaal) heeft 
eeuwigdurende rente van Carel van Gendt 
(ook ‘notaris De Gendt’) als hypotheek op 
huis in Houtbriel (nr 17?). Zijn erven verkopen 
het aan advocaat Van Den Bossche François 
(1821). Nu blijkt dit slechts een rente in twee-
de rang te zijn. (andere betrokken partijen 
advocaat Pieter Jou/nhand, Maria Augustina 
Everaerd. In 1833 krijgt BG haar geld. 

57 1830 BG tegen Jacobus De Smet en weduwe 
Josephine Desmet-Stevens, eis tot afbraak 
van een muur tegen gemene gracht, sup-
pressie van twee deuren, en twee van de vijf 
waterlopen binnen beluik van Sint-Godshuis 
(gesticht der oude vrouwen). 

58 1817 BG tegen BW te Oosterzele, wegens niet 
betaling van 720 gulden voor het 8 jarige on-
derhoud van Constantin Van Durme in ouder-
lingengesticht (1808-1817). 

59 1829 BG tegen Fideel Van Imschoot, visser te 
Gent, wegens niet verlaten na opzegging van 
de huur van besloten terrein in het beluik van 
de Bijloke. 
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60 1835 BG tegen Jean Baptiste Bekaert, notaris te 
Zwijnaarde, wegens onderverpachting van 
hoeve en grond te Nazareth. 

61 1842-1847 BG middels notaris De Vuyst Borsbeke, tegen 
de erven Jacques De Clercq (Vlierzele) en 
Verstraeten. 

62 1820 Envoy en possession de différens biens 
situées à Vlierzele, Wanzele, et Alost. 20 
révocation de cet arrêté pour les biens ré-
clamés par la Bienfaisance de Vlierzele du 
8/10/1822; zaak tegen Marie Verstraeten 
weduwe Jacobus De Clercq, landbouwster 
te Vlierzele en consoorten, op reclamatie en 
afstand van verborgene goederen. 

63 1820 BG tegen Marie Verstraeten, weduwe Jaco-
bus De Clercq, landbouwster te Vlierzele, eis 
tot afstand van verborgen goederen. 

64 1820 BG tegen BW van Wanzele, ivm grond in 
gehucht Kosterstaeck, die onwettig beheerd 
worden door BG. 

65 1831 BG tegen Dobbels Ignace te Nevele, invorde-
ring van hypotheekrente. 

66 1819 BG tegen Pierre Joseph ’t Feldt, meesterbak-
ker in Sint-Pietersnieuwstraat, ivm molenberg 
op de Muide. 

67 1831 BG tegen Pieter Livinus Van der Kercke, on-
derhoudskosten in het mannenweeshuis. 

68 1827 BG tegen Frans Voortman, gedwongen ontei-
gening voor algemeen nut. 

69 1844 BG tegen Dominique Dooreman, koopman 
te Burst, betwisting recht van doorgang op 
grond van BG te Vlierzele. 

70 1828 BG tegen De Paepe, grondeigenaar te Ma-
chelen, en J. Van Hoorebeke, apotheker te 
Gent, er wordt een doorhaling gevraagd van 
een inschrijving bestaande op goederen door 
hen van het domein gekocht. 

71 1802 BG tegen weduwe Judocus Haemerlinck, 
Zelzate; eis tot betaling aan BG van verschul-
digde tienden voor de jaren V, VI en VII. 
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72 1802 BG tegen Frans De Paepe, landbouwer te 
Deurle, achterstallige pacht op gronden gele-
gen te Nazareth. 

73 1807 Moerloose Ludovicus tegen François De 
Buck,.landbouwer. 

74 1821 BG tegen Jean Baptiste Vermeire, landbou-
wer te Lochristi, betaling achterstallige renten. 

75 1810 BG tegen Maximilien Doncker, inbeslagname 
van gelden die François Spae verschuldigd 
was aan De Doncker. 

76 1842 BG tegen Hoeden, schilder wonende in het 
Sint-Catherinahospitaal (Kraanlei) en Van 
Geertruyen, schilder en glazenmaker. 

77 1846 BG tegen D’Haenens Thomas, schadever-
goeding wegens onwettig recht van overpad 
op gronden te Vurste. 

78 1853 BG tegen Vlegels en zijn moeder Caroline 
Desommer, wegens niet betaling van de aan-
koopsom voor een stuk grond te Oostakker 
(Sie B nr 1733). 

79 BG tegen Compagnie Blemont, wegens niet 
betaling pacht en koopsom van schorren tus-
sen Braekman en Terneuzen.

80 1829 BG tegen Van Haele Joannes Francies, land-
bouwer te Oost-Winkel, wegens onderhouds-
kosten van krankzinnige zoon Karel Francis. 

81 1811 BG tegen Everaert Antoine, landbouwer te 
Hofstade, wegens achterstallige pacht en om 
idem tegen Jean D’Haese, landbouwer te 
Impe. 

82 1802 BG tegen L.B. (Jan Leonard) Triest en van 
Gits tot Brugge, wonende te Sint-Joris (Saint-
Georges) (Leie Departement) ivm rembourse-
ment van eene erffelijke losrente aangegaan 
door Jan Francies Baron Triest en van Gits 
op 3/05/1786 en overgenomen door LBT, 
burgemeester van Kortrijk. Verkoop voor 
rechtbank in 1827 van goederen gelegen en 
gestaen binnen de stad Kortrijk ter zuivering 
van alle lasten en hypotheken. 

83 1799 BG tegen Jacques Trompet, wegens achter-
stallige rente over vier jaren. 
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84 1885 BG tegen Kerkfabriek Sint-Elisabeth, geschil 
over grens tussen beider eigendom aan 
gracht groot begijnhof.  
Met prent van P. Wauters van Beginasum 
S.Elisabethae sub cura fratrum praedicato-
rum gandavi ab anno 1234.

85 1913 BG tegen Léonard en Louis De Meyer, on-
dernemers te Zelzate, BG weigert factuur te 
betalen. 

86 1820 BG tegen Charles Jean Wyckhuyse, gewe-
zen leerling Kulderschool (sinds 13/5/1800), 
beslag op erfenis vader. 

87 1822 BG tegen Jean François Durieu, notaris, 
notaire impérial résidant à Courtray Blanco 
vierzijdige beschrijvingsbiljet voor de belas-
ting op het personeel 1823. Ivm rente van 
Naessens te Vichte, idem Jean Vandeputte, 
Clement Vandommele brouwer te Zwevegem, 
Pierre Joseph Windels te Heester. 

88 1883 BG tegen “SA d’amélioration des voies publi-
ques” te Wetteren, geschil rond plantrecht op 
de wegbermen op de weg Wetteren-Dender-
monde. 

89 1903 BG tegen Schollaert Hip., voerman, vorde-
ring van 65,10 frank betaald door BG voor 
de onderhoudskosten van zijn dochter Elodie 
Schollaert (°Gent 3/06/1875) in het Sint-Pie-
tershospitaal te Brussel van 3 jan tot 24 feb 
1902. 

90 1881 BG tegen Charles Alexandre Pauwels, vor-
dering tot tegemoetkoming in de kosten 
voor zijn natuurlijke zoon Edgard Pauwels, 
onwettige zoon van Jeanne Chemay, (°Gent 
22/06/1878). Moeder is vertrokken zonder 
adres met achterlating van zoon. 

91 1892-1893 BG tegen Charles de Baets, afdwingen van 
verbod op houden van herberg volgens over-
eenkomst. 

92 1885 BG tegen Vandermensbrugghe François, ge-
dwongen opname in Guislaininstituut. 
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93 1862-1863 BG tegen Mortier Auguste, winkelier, wegens 
niet betalen onderhoudsgeld voor zijn moeder 
Jeanne De Cock, weduwe van Charles Mor-
tier sinds 1/09/1862. 

94 Losse processtukken.
Voor een lijst, zie nadere toegang.

95 1842 BG tegen Jozef Quatackker en zijn stiefzoon 
Benedictus Bernardus Cools Massemen-
Westrem. 

96 1977-1800
(Jaar VIII)

BG tegen De Sweemer Jacques, landbouwer 
te Oostakker, wijk Vogelsang, terugvorderen 
3 jaar achterstallige pacht. 

97 1915-1922 BG tegen René Simoens, lijmfabrikant, ach-
terstallige huur Karperstraat 158.

98 1913 BG tegen Otto, aannemer, slechte uitvoering 
van werken en weigering van uitvoering vol-
gens bestek. 

99 1887 BG tegen failliete Urbain en Jules Meganck, 
industriëlen te Wetteren, achterstallige pach-
ten. 

100 1884 BG tegen Charles Blancke, landbouwer te 
Wontergem, beëindigen pachtovereenkomst. 

101 1901 BG tegen Joh. Naessens, pachtgeschil rond 
goed in Boskapelle. 

102 1915 BG tegen Alphonse De Decker en Stepha-
nie Frederika Slimbroeck, vrouw is uit raam 
gevallen en BG wordt aansprakelijk gesteld 
wegens afwezigheid van tralie voor raam. 

103 1912 BG tegen J.B. Bovijn, kolenhandelaar, invor-
deren achterstallig onderhoudsgeld voor zijn 
zoon (verbleef in het hospitaal te Schaarbeek 
van 2 april tot 5 mei 1909). 

104 1907 Eugeen Cosijns, landbouwer te Appelterre 
Eychem en BG (in vrijwaring) tegen Cyriel 
De Paepe, sasmeester wonende te Ninove, 
wegens verbod op doorgang op partij land 
van De Paepe. 
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105 1912 Stad Gent tegen BG en Schiettecatte Gusta-
ve, landbouwer te Gent, Claeys Pierre, be-
diende te Gent, Verheughe Charlotte weduwe 
Dhont Désiré, landbouwster te Gent, (tussen-
komende partijen), geschil rond de bepaling 
van de waarde van de grond naar aanleiding 
van onteigening voor algemeen nut. 

106 1854-1863 BG tegen Eduard Monnaers, hoefsmid te 
Gent, vraag tot uitzetting uit huurwoning 
Korte Dagsteeg 26 wegens niet verlaten van 
de woning na einde huur. 

107 1816 BG tegen Jean Causiau, eigenaar en land-
bouwer te Steenhuyze. 

108 1860-1937 BG tegen Jan Francies de Rooy, landbouwer 
te Boskappelle (NL), geschil rond cijnspacht 
en diverse andere zaken. 

109 1835 verpachting hofstede, landen en meerschen aan 
Joseph Quaetackker, landbouwer te Massemen-
Westrem. Akte verpachtingen gemeente Nazareth 
en Asten, Nazareth en Eecke, Deurle, Wynckel 
en Wachterbeke, Wynckel, Wynckel wijk Rostijne, 
Wynckel, Wachtebeke, Wetteren, Westrem, Oor-
deghem, Erembodegem, Vosselaere en Bachte 
Maria Leerne, Vynckt, Aerzele, Auweghem, Ste 
Lievens Hautem, Oosterzeeel, Godveerdeghem, 
Sotteghem en Strijpen, Baeyghem, Ophasselt, 
aan Johannes De Nocker; Judocus Vlerick; Caro-
lus Dick, Dominicus De Koninck, Petrus Verbiest, 
Livinus Steyaert veearts; 7 niemand, Frans Stana-
daert; Frans De Mey; Jacubus Alexander landbou-
wer te Wachtebeke; Jacob Grillaert; Dominicus 
Cools; Jan Francies De Schaepmeester, Jacobus 
De Strooper; Judocus Josephus De Bruyne; Jan 
Frans De Loof; Petrus De Hoover; Benedictus 
Broekaert; Petrus Frans De Ruyck; Livinus De 
Snerck; 20 niemand; Charles Louis De Wever; 
Rose Hoorens weduwe Lieven De Vreeze; Joan-
nes Gregorius Vandenhende; Adrianus Coppens; 
Joannes Franciscus François Zottegem met borg 
Livnus Braeckman, slotmaeker op den zavel te 
Zottegem; Frans Backaert; Bernardus Joannes 
Blom; Bernardus De Strooper.

110 1794-1905 Verzoeken betreffende achterstallige pacht, 
huur, schulden, teruggave belastingen na 
overstroming, niet-betaling van geleverd 
werk, zowel vanwege BG als andere partijen. 
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111 1625 – 1823 Kafttitel = Prijzijen, metingen raekende hof-
steden op Wetteren, nu gebruyckt bij Hoe-
bands. 1625 = “Metinghe vanden ... (hoeve) 
Roosbrouck binnen de prochie van Wetteren 
op de zuydt zijde vande schelde toebe-
hoorende ... St Elisabeth begijnhof in Gent … 
in de jaren 1625 … maand september”. Idem 
1691, 1710, 1738, 1765, 1766, 1791, 1823, 
plannetje meerschen te Calckene. 

112 Strafrechtelijke uittreksel (Franse Republiek) 
in hoofdzaak wegens slagen en verwondin-
gen, (diefstal van aardappelen enz)

113 VIII, IX, Franse republiek en enkele latere 
stukken, bevelschriften
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BG 45: Rapporten - geen nadere toegang

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK



Overzicht

BG 46: Mandaten - geen nadere toegang

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
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BG 47: Rekeningen boswachters

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1922 Rekening boswachters 1922
2 1922 Rekening boswachter Martens 1922
3 1922 Rekening boswachter De Paepe 1922
4 1922 Rekening boswachter De Wulf 1922
5 1923 Rekening boswachters 1923
6 1923 Rekening boswachter Martens 1923
7 1923 Rekening boswachter Schockaert 1923
8 1923 Rekening boswachter De Paepe 1923
9 1923 Rekening boswachter De Wulf 1923
10 1924 Rekening boswachters 1924
11 1924 Rekening boswachter De Wulf 1924
12 1924 Rekening boswachter Martens 1924
13 1924 Rekening boswachter De Paepe 1924
14 1925 Rekening boswachters 1925
15 1925 Rekening boswachter Martens 1925
16 1914-1925 Rekening boswachter Muys 1924-1925
17 1925 Rekening boswachter De Paepe 1925
18 1925 Rekening boswachter De Wulf 1925



Overzicht

BG 48: Reprises des Catheux - Overname Roerende Have 

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Noot: bevat op ACHTERKANT een uitgebreide set uitgavestaten van BG instellingen 
“Résultat des dépenses payées … an XIII”
De omschrijving wordt voorafgegaan door het vermelde nummer op de stukken.
1 01/07/1823 187 - BG vraagt aan notaris Van Caneghem 

te Oosterzele expeditie van de akte van ver-
koop van bomen op 20/02/1821.
Op achterkant: Koop van Landen tusschen 
Adendyck en Strype Guis Graef van Vlaende-
ren A° 1289.

2 01/07/1823 186 - Aan Fidelis van Imschoot herbergier op 
de Predikerslei te Gent verzoek tot betaling 
van vier ponden gr courant binnen de acht 
dagen voor huur van Logie.
Op achterkant: betalingen voor de maand 
november en december voor gevogelte, vlees 
en lamsvlees.

3 01/07/1823 185 - Aan Jan Francis Schaetsaert (Schaes-
saert) landsman tot Wetteren, Molenhoek. 
Oproep om op de vergadering in Sint Jan in 
d’olie te komen wegens een zaeke die Ue en 
onze administratie is raekende.

4 27/06/1823 183 - Aan vrouw Hacquaert, overste van de 
Bijloke. Toezending van besluit met betrekking 
tot aanstelling van Augustinus Waas als bin-
nenleerling in vervanging van de Buck.
Op achterkant: Betalinghe aan de pastey-
backer voor groe waere orange appele fruit 
wortelen en raepen.

5 24/06/1823 180 - Aan Bekaert, inspecteur te Zwijnaerde. 
Toezending van 8 gedruckte berigten voor de 
onderneming van het herbouwen der Hofste-
de op Nazareth gebruykt bij Verleye en Van 
Hecke om die op eenige gemeenten te doen 
distribueren.
Op achterkant: Betaelinghe van wuelle Lae-
ken stamette strymin stutbeel syde gaudt 
selver coper en dieversche coleuren van zijde 
Cornelis Lammens.



6 23/06/1823 179/178 - Aan Burgemeester en Schepenen. 
Toezending van certificaat van opsluiting 
in mannenweeshuis van Pieter Ferdinand 
Roosemont. (179)
Het bestuur Godshuizen te Gent verklaart 
dat ze krachtens bevel van de procureur des 
konings Pieter Ferdinand Roosemont, 25 jaar, 
brouwersknecht, als krankzinnig en in staat 
van dolheid hebben opgenomen in mannen-
wezen-huis. (178)
Op achterkant: extrait uyt de landt boeck van 
Swynaerde:Hebberechts hospitaal 1650.

7 21/06/1823 177 - Aan J.B. De Poorter op het kasteel te 
Zottegem. Melding dat Van der Linden uit 
Zottegem een schadeloosstelling vordert voor 
het maken van de onderverdeling der contri-
butien van 1821 tot 1823 tussen onze pach-
ters.

8 21/06/1823 176 - Aan Burgemeester en Schepenen 
verzoek tot het mogen houden van de zomer-
foire op 1 augustus.

9 20/06/1823 175 - Aan Burgemeester en Schepenen 
verzoek tot goedkeuring van de staat van 
begroting en het plan tot de openbare aan-
besteding der herbouwing van een hofstede, 
zijnde een tweewoonst, binnen de parochie 
van Nazareth.
Op achterkant: voert al toe met handen en de 
met monden dat sy sculdigh waren toe doene 
na wet costume en usage van phie van S 
Baefs Vive vorsy. Om hemlieden daer toe 
doene als shospitals bouf vorsy en daert in te 
ervenen, de welcke Jonfrouwen Aechte Van 
Afsnee meestrigghe.

10 20/06/1823 174 - Aan Burgemeester en Schepenen ver-
zoek tot goedkeuring van onderhandse akten
1) aan Joannes van Hoecke landbouwer te 
Wachtebeke voor land en in de openbare ver-
pachting zonder verhoging gebleven
2) aan J.B. De Neef voor een huizeken op de 
Kortrijksche poortstraete onlangs ledig geval-
len bij het overlijden van den huurder.
Op achterkant: betaelinghe van aeren en 
wulle en vlas.
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11 18/06/1823 A73 - Aan Burgemeester en Schepenen ver-
zoek tot goedkeuring van het proces verbaal 
en staat van onkost der aanbesteding van het 
witten en olie-verven van verscheyde binnen-
plaetsen en huyzen aen onze adminsitratie 
toebehorende, toegewezen aan Francies De 
Coster huisschilder te Gent.
Op achterkant: Betaelinghe an ons hantmae-
kers menders schippers, betaelt an Bau-
duwyn de Rycke ghecocht tegen Bauduwijn 
Poothast

12 17/06/1823 Aan de gouverneur wordt gevraagd het be-
stuur van Adegem te bevelen de veldwachter 
of een andere getrouw persoon naar BG met 
de vondeling Florentina Van Der Braemen 
naar BG te sturen.
Op achterkant: Betaelinghe van osse perde 
verkens en van pachtof angaet als stroot hoy 
caf draf en lijsebroot en raepbroot.

13 17/06/1823 Aan van Hecke, ontvanger te Stekene
1) wordt toegestuurd: advertissement over 
contributie 1823 door ontvanger van Axel
2) wordt gevraagd: akte van verkaveling ver-
moedelijk gepasserd voor notaris van Dam-
me op 19 thermidor jaar 10 tussen BG en 
Jan Louis Van Melle wegens enige gemene 
landen in de Sint Antony polder. 
Op achterkant: Betaelinghe van schoens leer 
gaeren ast naeghels ende dachueren ande 
schoelapper Mathys Heyle.

14 17/06/1823 170 - Aan C. van Wambeke, inspecteur te 
Aalst en O. Baeyens notaris te Wetteren. In 
gevolge de prijzije 4/02/1807 blijkt dat onze 
staenden prijs in de stroye dakken van de hof-
stede op Wetteren beloopt f 769.5.0 in plaetse 
van f 359.13.0. Pieter Joseph Matthys heeft 
achte roede calsyde gelegd en hagen geplant.

15 16/06/1823 169 - Aan Burgemeester en Schepenen wordt 
gemeld dat BG twee obligatien van stads 
werkelijke schuld heeft overgenomen. Vragen 
machtiging tot betaling.
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16 16/06/1823 168 - Aan Burgemeester en Schepenen wordt 
machtiging tot betaling gevraagd van de koop 
van vierentwintig actien in de algemeen maet-
schappy te Brussel opgericht ter begunstiging 
van de volksvlijt. 

17 16/06/1823 167 - Aan juffrouw Adins, groot-juffrouw Be-
gijnhof OLV ter Hoyen. BG verzoekt haar 
1112,74 gulden te betalen aan Colpaert voor 
de bouw van de infirmerie zoals beloofd ter 
ondersteuning van de bouw.

18 14/06/1823 166 - Aan de heer van der Weenen, notaris 
te Eeklo. BG verzoekt de notaris om zo snel 
mogelijk de verdeling der contributien op te 
maken zoals pachter Pieters in het verleden 
steeds deed. Ook moet hij de pachters vragen 
de helft van de vorig jaar betaalde sommen 
aan de Ontvanger over te maken.

19 14/06/1823 165 - Aan de burgemeester en schepenen. 
Charles Terneus, ingenieur, beklaagt zich dat hij 
niet als aannemer van de bouw van de infirmerie 
in het Klein Begijnhof is aanvaard. BG legt uit dat 
hij naar hun vermoeden onvoldoende bekwaam is 
om dergelijke werken uit te voeren.

20 14/06/1823 164 - Aan de heer van Wambeke te Aalst. BG 
geeft hem opdracht de herstelling van de hou-
ten (oude?) pomp op het hof te Eychem te laten 
herstellen evenals de herstelling van de varkens-
stalling (verkens kotten) uit te laten voeren. Hij 
dient alle maatregelen te treffen in de voor het hof 
van beroep te Brussel gewonnen geding tegen 
weduwe Christiaen de Cooman.Voor de planterij 
te Denderhoutem mag hij Joseph de Cooman in 
vervanging van zijn vader aan stellen. De bos-
wachter te Wetteren Melkebeke “trok te weinig” en 
krijgt verhoging met 22 fr.

21 11/06/1823 163 - Aan Burgemeester en Schepenen. BG 
vraagt bij wijze van onvoorziene uitgave op het 
budget van 1822 op afslag van de huur van huis 
nr 16 in Groot Begijnhof 77,1 fl te mogen betalen 
aan begijntje Melangie. Zij heeft het huis moeten 
verlaten gedurende een jaar wegens de zware 
herstellingen en heropbouw van een groot deel 
van het huis.
Op achterkant: anno 1726 Anthone Bauwens 
(eiser) tegen Jan Bapte du Vivier, zanger in Sint 
Baafs, geding betreffende huishuur.
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22 09/06/1823 162 - Aan de heer Ramont, cessionaris van 
de heer Bauwens te Gent. De werken in huis 
nr 16 in het Groot Begijnhof zijn niet af. Zon-
der uitstel moeten zolderingen toegedreven 
worden. Bij niet-uitvoering zal het werk door 
anderen op zijn kosten worden uitgevoerd.

23 06/06/1823 161 - Aan de burgemeester van Scheldewin-
deke. BG meldt dat inspecteur de Poortere te 
Zottegem opdracht heeft gekregen de nodige 
werken te laten uitvoeren aan de waterloop in 
BG’s bos tussen Shceldewindeke en Munte.

24 09/06/1823 160 - Aan Burg en Schepenen. BG legt ter 
goedkeuring voor een onderhaud.ecken van 
negen jaar voor huis nr 20 in Groot Begijnhof

25 03/06/1823 157 - Aan Jan Baptiste van Outryve te Na-
zareth, wijk Aumeulen. BG meldt zijn benoe-
ming tot honorair boswachter van hare pro-
prieteit te Nazareth, genaamd Ossenbos.

26 03/06/1823 156 - Aan de heer L.P. van Hoorebeke ont-
vanger te Mariakerke. BG Geeft opdracht om 
de onderverdeling voor de goederen te Me-
rendree ten laste van de pachter te verhalen. 
Idem voor de grondlasten 1823 te recouvre-
ren op BG’s pachters te Mariakerke en Loven-
degem.
Op achterkant: Matthijs Noblain betaald aan 
Isabou Herremans meesterigghe volgens ren-
tebrief 7/07/1692

27 02/06/1823 154 - Aan burg en schepenen. BG vraagt 
betaling te mogen doen in verband met drie 
obligaties op stadswerkelijke schuld. 
Op achterkant: dese seghel dient voor copie 
autentique

28 02/06/1823 153 - Aan burgemeester en schepenen. 
Verzoek tot goedkeuring pv en staat van on-
kosten voor het maken van 37 ramen en vier 
deuren in eik voor enige hunner gebouwen.

29 31/05/1823 152 - Aan Van Wambeke te Aalst. BG vraagt 
na te gaan welke pachters de grondlasten 
niet hebben betaald over 1822.
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30 31/05/1823 151 - Aan JB De Poorter op het kasteel te 
Zottegem. BG stuurt een brief van de bur-
gemeester van Scheldewindeke die schade 
meldt wegens het niet uitvoeren van repa-
raties en kuisschingen van een waterloop. 
BG vraagt waarom P. Walraet nog niets van 
zich heeft laten weten over de vier partijen op 
Maria Laetem.

31 31/05/1823 150 - Aan Gedeputeerde Staten. BG vraagt 
afdoening van rekening van onderhoud der 
vondelingen en verlaten kinderen gedurende 
1820 en 1821. Anderzijds moet BG nog het 
restant van de lening van 10.000 fr in 1813.
Op achterkant: 1726 zaak hangend voor 
Raad van Vlaanderen geoordeelt bij verstek. 
Betreffende meesterige en voogden van 
Wenemaers hospitaal.

32 31/05/1823 149 - Aan de heer Wydooghe, inspectuer. BG 
vraagt om weduwe Hamerlinck te ontbieden 
en te ondervragen over wat zij in pacht heeft. 

33 30/05/1823 148 - Aan Marie Coleta van Ooteghem begijn 
in OLV ter Hoyen. BG meldt vergunning voor 
het herbouwen op haar kosten van huis nr 37 
Sint Antonius in het klein Begijnhof. 

34 28/05/1823 147 - Aan burgemeester en schepenen. BG 
vraagt machtiging tot betalen aan Adriaen 
Vergalle te Appelterre Eychem het bedrag 
waartoe veroordeeld door de rechtbank van 
Oudenaarde.
Op achterkant: over partij land op Bastevelde 
bij het gescheet van Capricke in pacht ge-
bruikt bij Carel de Causmaecker wiens pacht 
expireert op bamisse 1723. Zich wenden tot 
arme knechtenschole te Gent.

35 28/05/1823 145 - Aan burgemeester en schepenen. BG 
vraagt goedkeuring staat van bekostiging voor 
verscheidene werken in witten en olieverf.

36 27/05/1823 144 - Aan Van der Weenen Eeklo, Goethals 
Gent, Bekaert Zwijnaarde, Van Wambeke 
Aalst, Wydooghe Zelzate, De Poorter Zotte-
gem, inspecteur. BG meldt dat zij voor on-
derhoud van hofsteden en planterijen niet de 
gebudgetteerde sommen mogen toekennen. 
Enkel de allernoodzakelijkste werken mogen.
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37 25/05/1823 143 - Aan de heer J. Van Hecke ontvanger te 
Stekene. BG stuurt de verkeerdelijk door de 
ontvanger van Axel toegestuurde biljetten van 
grondbelastingen voor eigendommen onder 
Axel toebehorende aan de Bijloke en Begijn-
hoven.
Op achterkant: in pacht te geven land op 
Caprijcke en Lembeke in gebruik bij Pieter 
Maenhaut, idem in Bentille in pacht bij Jan 
Van Ooteghem.

38 23/05/1823 142 - Aan gedeputeerde staten. Verzoek tot 
betaling van de rekening voor onderhoud van 
vondelingen en verlaten kinderen over 1822.

39 23/05/1823 141 - Aan burgemeester en schepenen. BG 
legt over de pv’s van verpachtingen van hui-
zen en landgoederen evenals de kosten van 
notaris Lammens op 28/04/1823. Er waren 
zeer veel kandidaten voor de meersen ach-
ter de Bijloke. De Nonnenbeke is zeer hoog 
gegaan in de openbare bieding.
Op achterkant: 1716 de Dobbele ontvanger 
van de armenschool zal verpachten twaalf 
gemeten land op de wijk van het westveld te 
Eeklo.

40 22/05/1823 138 - Aan de secretaris van de gemeente 
Wetteren. BG vraagt de echte grootte van de 
partij lang gepacht door Matthys.
Op achterkant: 1720 verzoek om kandidaten 
pachters voor land te Nevele en marialeerne 
thans gepacht door Frans Braet, idem voor 
land gelegen te Vosselaere genaamd de 
Biessen gepacht door Bauduyn Lamme.
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41 20/05/1823 136 - Aan J. De Mey ontvanger directe be-
lastingen te Wachtebeke. BG stuurt de ge-
vraagde staat van onderverdeling der grond-
belastingen voor de gemeenten Wachtebeke, 
Winkel en Mendonk.
Op achterkant: er wordt in pacht gegeven 
land te Nevele in de wijmeerschen in pacht bij 
Frans Braet. Idem in Vosselare in de biessen 
in pacht bij Bauduyn Lamme. Ister iemant 
die de voorschreven partijen wilt pachten 
mach addresseren in de vergadering van 
gouverneurs van de armscholen in ghent 
die ghehouden wort alle donderdaeghe in 
de arme meyskenschole ten twee uren naer 
noene inde donderstraete tot ghent ofte wel 
aen hemlieden den procūr dobbele wonende 
by het princenhof (gewad). Elck seghet den 
anderen voorts.

42 20/05/1823 135 - Aan juffrouw Brentano-Cirmaroli & Stiffs 
te Wenen (Oostenrijk). BG meldt de ontvangst 
van twee brieven, een met de vier obligaties 
ten gunste van de armeschool, de tweede met 
het verzoek om een bewijs van bestaan te 
sturen om de intrest te kunnen ontvangen. 

43 20/05/1823 134 - Aan Du Four meestertimmerman en 
schrijnwerker in Onderbergen. BG stuurt hem 
een oproep om te verschijnen in de vergade-
ring.
Op achterkant: de gouverneurs van de armen-
school te Gent laten weten dat er gepacht kan 
worden in de parochie van Afsnee land ge-
bruikt door wijlen Frans Bekaert.

44 17/05/1823 133 - Aan burgemeester en schepenen. BG 
laat weten dat ze nieuwe gewichten en lengte-
maten hebben besteld voor de Bijloke, oude-
mannenhuis, blauw meyskenshuis, roodelyve-
kens en vraagt toestemming inkoop.

45 17/05/1823 132 - Aan de heer Bekaert notaris te Zwijnaar-
de. Hij heeft bomen en tronken verkocht aan 
Bernard de Vogelaere te Meygem en aan Tuy-
sschaeve te Possele. Er mag betaald worden. 
BG stuurt een avertissement der grondbelas-
ting 1823 voor Nevele.
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46 13/05/1823 131 - BG stuurt aan de BG haar antwoorden 
toe op vragen over de vondelingen en verla-
ten kinderen. 

47 13/05/1823 130 - Aan Van der Weenen notaris te Eeklo. 
Zijn toestemming verleend in verband met de 
uitweg voor Facon te Ertvelde wordt herroe-
pen. Hij moet alle passagie langst de partije 
bosch in bewestie doen beletten en Facon 
daarvan op de hoogte te stellen.
Op achterkant: 1770 Ghelieft te annoteren 
ten boecke van de vrije neiringe van de silver-
smedt Joanne de Bouck.

48 12/05/1823 129 - Aan J.B. De Poorter op het kasteel te 
Zottegem. BG meldt de afspraken met we-
duwe Leeman (Leeman en haar naerpachters 
evenals de beslissing in verband met het 
reepken van 12 roeden).
Op achterkant: 1770, 1757… de gonne wil-
lende doen preuve inde neeringe ten proffijte 
der velve moeten betaelen twee marcq silver 
Uwe Majesteit biddende voorders te verclaern 
dat voor het toekommende de kinderen inde 
voorsijde arme scholen eenig ambacht geleert 
hebbende …

49 12/05/1823 128 - Aan burgemeester en schepenen. BG 
vraagt een bijkomende inkoop van obligaties 
en goedkeuring daartoe.
Op achterkant: tableau dy nombre des indi-
vidus quie se sont trouvés journellement à 
l’hôpital Général nr 1 cidevant Biloque pen-
dant le mois thermidor an 7, suivant les mou-
vements dudit mois et cartes d’entrées.

50 12/05/1823 127 - BG raagt brugemeester en schepenen 
goedkeuring van act van aenbesteding en 
staet van onkosten voor herstelling van infir-
merie in Klein Begijnhof.

51 12/05/1823 126 - BG eist van Pieter frs de Bruyne lands-
man te Moerbeke wijk ter west vaerdeken, 
dat hij de dreef die deel uitmaakt van het bos 
in zijn oorspronkelijke staat moet herstellen 
en niet mag gebruiken wegens niet aan hem 
verpacht.
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52 12/05/1823 125 - BG stuurt aan Janssens ontvanger der 
contributie te Scheldewindeke om de bedra-
gen op de pachters te verhalen.

53 12/05/1823 124 - BG vraagt De Lespaul, Zwartezuster-
straat, om zich te melden op de vergadering.
Op achterkant: 1773 Gelieve de deken ende 
geswoorene van de neeringe van de gaut 
ende silversmeden deser stadt te antxxotte-
ren ten baete van de neeringhe Joannes de 
Bouck onderhauden wordende (in het knech-
tenhuis).

54 10/05/1823 123 - BG vraagt aan Wydooghe inspecteur 
te Zelzate om een schets te maken van de 
partijen land met hunne kanten en abouten 
evenals inlichtingen over hun kwaliteit.
Op achterkant: 1773 verthoont in alle oot-
moedigheid Jan Baptiste macharius Pauwels 
filius Anthone in sijn leven vrijen meester 
backer binnen. Gent de gouverneurs van de 
arme scholen der selve stede.

55 10/05/1823 122 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
pen goedkuering voor de inkoop van negen 
obligatien der stads werkelijke schuld.

56 07/05/1823 119 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen de goedkeuring voor de bespreken en 
het bestek voor een openbare aanbesteding 
van enige vesterramen en buitenpoorten in 
eik.

57 06/05/1823 118 - Aan baron de Roisin, inspecteur van de 
admin der koninklijke Bossen te Gent wordt 
goedkeuring gevraagd. Notaris Wydooghe te 
Zelzate die BG benoemd had tot boswachter 
in vervanging van wijlen J.B. de Buysscher 
heeft deze functie niet aanvaard. Als bos-
wachter te Wachtebeke en Zaffelare benoemt 
BG nu Augustinus vanden Avyle werkman te 
Zelzate. 

58 06/05/1823 117 - BG vraagt goedkeuring aan burgemees-
ter en schepenen tot aankoop van negen 
obligatiën in de werkelijke schuld dezer stad.
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59 06/05/1823 116 - Brief aan Marquis Rodriguez, kann-
unik Triest, Papeleu de Poelvoorde, Kervijn 
de Volkaersbeke, Van den Hecke met de 
melding dat ze verzocht worden zich aan te 
melden in de herberg Chasse Royale buiten 
de Brugsche poort “om Z.M. onzen Doorluch-
tigen Monarch te verwelkomen”. 

60 06/05/1823 115 - Brief aan burgemeester en schepenen 
tot goedkeuring van een aan Livinus van 
Herzeele onderhands verleende voorwaarde 
wegens een partij uitgeroeid bos op Kluizen 
door die man tot land en meers gebracht.
Op achterkant: 1757 Aen de keyserinne ende 
coninginne Verthoont in alle ootmoedigheyt 
Jan Baptiste Macharius Pauwels filius An-
thone in sijn leven vrijen meester Backer … 
copie deser req bovenstaende decreet ten 
huyse van sr del vaux gheswoornen vande 
selversmeden den 16 junij 1757, (tek) J. Van 
Hove.

61 03/05/1823 114 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen om aan de heer zaman, gelicencieerde 
procureur bij het hoog gerechtshof te Brus-
sel de somme van 169,37 te mogen betalen 
over verschoten en salaris bij hem gedaen 
ende verdient in het proces dienende voor het 
gezegde hof jegens weduwe en kinderen De 
Cooman te Ninove.
Op achterkant: 1757 De ondergeschreve 
verclaert als dat Sr N. Panens bij mijn heeft 
gevrocht, vijf jaer dat hij hem eerlyck

62 03/05/1823 113 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen machtiging tot betaling aan advocaat 
Wijns te Brussel over honorairen verdient in 
een zaak welk by arrest van het Hoog Ge-
rechtshof te Brussel te onzen voordele is 
gewezen gens weduwe en kinderen Cooman 
landbouwers te Ninove.

63 03/05/1823 112 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen om te mogen betalen inclusief een 
verhoging van het aanbestede bedrag voor 
het herbouwen van het deel omgevallen muur 
op d’Hooie sluitende den hof van het voorma-
lige capucijnenklooster. 
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64 03/05/1823 111 - BG geeft opdracht aan JB Bekaert 
te Zwijnaarde en Wydooghe inspecteur te 
Zelzate om ten laatste woensdag 7/05 een 
kwantiteit van 1000 sparretjes te leveren ter 
versiering van de straten bij de komst van 
zijn Majesteit den Koning binnen Gent. Geef 
de dragers van de sparretjes een brief mee 
waarin staat dat geen rechten bij de stads-
poort dienen betaald.

65 30/04/1823 110 - BG verzoekt burgemeester en schepe-
nen goedkeuring tot inkoop van renten op de 
stad.

66 29/04/1823 109 - Brief aan Bastide Caissier dépositaire 
rue du Cherche-Midi nr 14 te Parijs. Nous 
vous prévenons que nous venons de dispo-
ser sur votre caisse d’une somme de…
Op achterkant: extrait uyt den resolutieboeck 
vand’heeren gouverneurs vande arme scho-
len der stadt Ghent alwaer onder andere 
staet als volgt folio 108 verso. Actum den 
9/03/1747 present d’heeren.

67 28/04/1823 108 - BG vraagt goedkeuring aan stadsbe-
stuur om een nog niet ten volle ingekomen 
som te besteden in koop van rente en actien.

68 26/04/1823 107 - Antone Leeman, Joseph Henderick, 
Constant de Bruycker, Benedictus de Keyser 
landbouwers te Moortsele worden opgeroe-
pen tot een vergadering en dienen mee te 
brengen de quitantien en voordere papieren 
wegens den uytpacht aen (hen) verleend 
door de weduwe Leeman. 

69 26/04/1823 106 - BG vraagt aan C. van Wambeke ont-
vanger te Aalst om grondig na te kijken hoe 
het zit dat Hoebands de prijzije der stroye 
dakken aen clercq heeft betaeld zonder den 
staenden prijs daer in te begrijpen. 

70 24/04/1823 105 - BG vraagt van der Weenen notaris te 
Eeklo om naar de administratie te komen om 
de nodige stukken en instructies te ontvan-
gen in zake het passeren van de voorwaarde 
van 18 jaren te verlenen aan Karel Matthys te 
Kaprijke wegens de hofstede bij hem ge-
bruikt.
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71 24/04/1823 104 - BG verzoekt dringend Isabelle Watteren 
weduwe de Keghel, landbouwerige te Nieu-
werkerke om het jaar crois van haar rente 
te betalen aan de meesterigge van het Sint 
Catharina godhuis te Gent. 

72 22/04/1823 103 - De leden van het bestuur der Godshui-
zen te Gent verklaren “dat het kind genaamt 
Livinus op ’t Sant gevonden in de draeye 
poort van het vondelings huis den 26 february 
1823 ende bij ons ten boeke bekent f° 1814 
is overleden den 5 maerte 1823 bij de min in 
het voorseyd vonderlings huys en dat dit kind 
schijnt toe te behooren aen Sophie van La-
beke weduwe van Pieter Jan Tack woonende 
tot Heusden …” Zie vondelingenregister boek 
9 f° 1814 voor ingeschreven vondeling Livi-
nus op ’t Sant. 
Op achterkant: A monsieur le commissaire 
du troisième bureau des hospices civils de la 
ville de Gand.

73 22/04/1823 102 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring, bekrachtinging en uitvoe-
ringsbevel voor het herbouwen van huis nr 37 
in het Klein Begijnhof op verzoek van juffrouw 
Marie Coleta Van Ooteghem.

74 22/04/1823 101 - BG meldt aan Schollaert, burgemeester 
te Appelterre-Eigem dat de turfsteking op een 
meersch gereserveerd uit de pacht van J.B. 
Hoorens mag voortgezet worden.

75 22/04/1823 100 - BG verzoekt Baeyens notaris te Wet-
teren om uitleg in verband met de prijsije acte 
van François wegens de stroye dakken op 
een hofstede te Wetteren. 

76 18/04/1823 98 - BG vraagt goedkeuring aan Burgemees-
ter en schepenen voor de aanbesteding tot 
het herbouwen van een deel der infirmerieën 
in het Klein Begijnhof. 

77 15/04/1823 97 - BG meldt aan burgemeester van Melle 
dat de classificatie van de gronden wat BG 
betreft niet correct is met name dat de klasse-
indeling te hoog is.
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78 15/04/1823 96 - BG vraagt inlichtingen aan Joannes 
Francis van de Slycke, landbouwer te Vlier-
zele in verband met de goederen door zijn 
moeder in gebruik van het kapittel van Sint 
Baafs en nu “aengetrokken” door Jacques de 
Clercq.
Op achterkant: rekenynghen ten selven 
versocht consigneren indien sy de vier a 
vijf voorgaende connen ter handt crijghen 
daertoe sy de sullen doen.

79 15/04/1823 94 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen of zij de ceyns voor de huur van een 
uitweg verleend aan BG’s landen, omtrent 
de baan van Wanzele naar Impe te betalen 
aan Willem Lallemant, landsman te Lede als 
erfgenaam via zijn huisvrouw van Pieter Jan 
van Landuyt.

80 15/04/1823 93 - BG bevestigt ontvangst van machtiging 
om aan Karel Matthys te Kaprijke een voor-
waarde van 18 jaar te verlenen wegens een 
hofstede en land dat hij van BG gebruikt.

81 14/04/1823 92 - BG vraagt goedkeuring van bekosti-
gingsstaat van een verkoop van sparren te 
Nazareth.

82 14/04/1823 91 - BG vraagt aan de B. De Clercq burge-
meester te Zonnegem om involge zijn bericht 
over een fout in het kadaster met betrekking 
tot gronden van BG, een opgave te doen van 
de afmetingen van BG’s gronden te Bam-
brugge en Zonnegem.
Op achterkant: (enkele namen) Catharina 
Puyt weduwe van wijlen Jan van Goethem, St 
Pr van Goethem baillue, Geert van Goethem, 
Frans van Goethem.

83 14/04/1823 90 - BG vraagt aan Bruylant en van der 
Schueren te Appelterre en eichem om “eenige 
gelden te tellen in de kasse van onzen ont-
vanger J.B. Baguet op afrekening van den 
opbreng van turf in 1822 verkocht”.

84 14/04/1823 89 - BG vraagt aan weduwe Constantinus 
Leeman, landbouwster te Moorsele om op 
vrijdag 18 te komen spreken over de napacht.
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85 13/04/1823 88 - BG nodigt Markies Rodriguez d’Evora 
y vega, kannuniek Triest, Papeleu de Poel-
voorde, Kervijn de Volkaersbeke, Van den 
Hecke uit om aanwezig te zijn op “de plechtig 
uytdeeling der goude medaillen door Z.M. aen 
eenige geneeskundige heeren toegewezen 
voor hunnen yver ter bevordering der vac-
cine”.

86 12/04/1823 87 - BG vraagt aan de burgemeester en sche-
penen goedkeuring voor de voorwaarden ver-
leend aan Bernard Wijckaert hovenier op de 
Muide wegens twee partijen land en meersch 
aldaar gelegen. 

87 12/04/1823 86 - BG vraagt aan de burgemeester en 
schepenen goedkeuring voor de voorwaarden 
voor de verpachting van zes huizen te Gent 
en enige landgoederen te Westdorpe, Wach-
tebeke en andere gemeenten.
Op achterkant: 27/10/1691 n° xxxvij abdis 
van het klooster, gouverneurs van de armen-
scholen te Gent. N. van Larebeke, Spillebaut, 
van Haeften, Charles en Maximilien Vaen-
tiens, van Campen, de Marignant, tussenvon-
nis tussen geïntimeerden en appelanten.

88 11/04/1823 85 - BG verzoekt aan gouverneur betaling 
van de kosten van onderhoud van behoeftige 
krankzinnigen uit verschillende gemeenten 
gedurende het 1e kwartaal 1923.
Op achterkant: het eerste blad van de zaak 
vermeld sub 85 12/04/1823.

89 11/04/1823 84 - BG vraagt van Hecke, ontvanger te Ste-
kene, om de verpachting te komen bijwonen 
op maandag 28. Pieter Bracke is belast met 
de aanwijs. 
Op achterkant: Rekening van ontvangst van 
de canten van 1/01/1787 tot 30/06/1787 
volgens de factuur van juffrouw Pesan. Ter 
vergadering van 6/06/1787.

90 11/04/1823 83 - BG vraagt aan gedeputeerde staten om 
de burgemeester van Geraardsbergen te be-
velen de krankzinnige Anna Maria Welbegeert 
uit de instelling van kannuniek Triest te halen 
en over te brengen naar een andere instelling. 
De rekening wordt maar niet betaald.

BG 48: Reprises des Catheux - Overname Roerende Have 

Overzicht



91 07/04/1823 82 - BG vraagt aan pleitbezorger Bogaert te 
Gent om “te willen doen stoppen de venster 
komende op onze erve in den zijde-muur van 
uwen hof bij Schreyboom”.
Op achterkant: Rekening van ontvangst in 
april 1787 juffrouw Pesant 25 meyskens, 
Joanna Salembeer 6 meyskens.Bedraegt een 
pond elf schellingen actum mei 1787 Baron 
Dellafaille d’huysse.

92 07/04/1823 80 - BG schrijft aan burgemeester van Gijzen-
zele dat de kinderen van Monica de Groote 
niet kunnen aanvaarden tenzij met een bij-
zondere last van de gedeputeerde staten. 
Volgens de wet van 28/11/1818 moeten zij 
“hunnen onderstand hebben in de gemeente 
waer zij geboren zijn”.

93 07/04/1823 79 - BG stuurt een exploot terug aan pleitbe-
zorger Liedts te Oudenaarde dat BG niet be-
treft maar wel het Bureau van Weldadigheid.
Op achterkant: Rekening van ontvangst in 
mei 1787: Isabella de Sutter 10 meijskens 
verkocht het out lijnwaet van het Vruechtjens 
huys actum ter vergadering van 1/06/1787

94 05/04/1823 77 - BG vraagt aan burgermeester en sche-
penen om advocaat Masser te mogen beta-
len.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’econome de l’hospice n° 17 Tri-
mestre de vendémiaire & dix jours de nivose 
An 14 volgt opsomming: sacs de froment, 
stock fiche (stokvis) hareng sel, lait doux, 
oeufs, fromage, bierre, mouchoirs, toile, cot-
ton, savon, livres classiques, encre…

95 05/04/1823 76 - BG stuurt aan Wydooghe, inspecteur te 
Zelzate een gecacheteerde zak met 150 x 
sperrezaed via schipper Serraerens (in marge 
De schipper kan niet vertrekkende ‘vermids 
het Tolhuys ingeleyd is’). 
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96 05/04/1823 75 - BG vraagt aan de burgemeester en 
schepenen om de grondlasten te mogen be-
talen voor Lieven Polfliet pachter te Drongen 
die in uiterste ellende leeft.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’econome de l’hospice n° 26 Tri-
mestre de vendémiaire & dix jours de nivose 
An 14, volgt opsomming.

97 05/04/1823 74 - BG vraagt aan burgemeester en schepe-
nen om procureur Brauwer te mogen betalen.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par la directrice de l’hopital civil. Tri-
mestre de vendémiaire & dix jours de nivose 
An 14, volgt opsomming.

98 29/03/1823 72 - BG stuurt aan Le Fevre notaris in OLV 
straat te Kortrijk de machtiging om in rechte 
te vervolgen de erfgenamen van Guillaume 
Naessens te Vichte.

99 28/03/1823 71 - BG levert getuigschrift af met betrekking 
tot Augustinus Sellier (°Gent 18/03/1802) op-
gekweekt in het Kulderhuis sedert 29/11/1811 
die het gesticht verlaat en er zich altijd eerlijk 
en naarstig heeft gedragen.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’econome de l’hospice n° 18 /
femmes/ Trimestre de vendémiaire & dix jours 
de nivose An 14, volgt opsomming.

100 28/03/1823 70 - BG vraagt aan van der Weenen notaris 
te Eeklo om “zonder uytstel te doen weiren 
alle die rispe poppe onzer bosschen aldaer 
op pene dat dit d’office t’onzen koste zal ge-
beuren”. Het gaat om het bos genaamd diko 
merre en twee partijen te Belsele die van het 
venijn vergaan. (rupsen) 

101 27/03/1823 69 - BG stuurt aan Van der Weenen notaris te 
Eeklo het goedgekeurde proces verbaal van 
de verkoop van bomen 

102 25/03/1823 68 - BG stuurt J.B. de Poorter op het kasteel te 
Zottegem de bulletins opgemaakt door de belas-
tingen met het verzoek die ter plekke na te kijken. 
Er worden ook eigendommen vermeld die ver-
moedelijk toebehoren aan het Bureau van Welda-
digheid maar op BG zijn aangerekend. Hij dient dit 
bij de pachters na te gaan.
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103 25/03/1823 67 - BG stuurt aan J.B. Baguet ontvanger een 
duplicaat van het budget tot zijn naricht en 
informatie.
Op achterkant: eerste blad van exercice An 
13, trimestre de Vendémiaire.

104 25/03/1823 66 - BG meldt aan Wijdooghe notaris te Zel-
zate dat twee pachters hun contributie nog 
niet betaald hebben. 

105 24/03/1823 65 - BG stuurt aan Baron de Roisin, inspec-
teur van de administratie der koninklijke bos-
sen te Gent de staat van de kappingen in de 
bossen van BG voor het dienstjaar 1824.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par la directrice de l’hôpital civil. 
Trimestre de vendémiaire An 13, opsomming: 
rijst, koffie, chicore, thé, boter mostaard, 
stock fiche, cassonade, jenever, houtskool…

106 22/03/1823 63 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van het verhaal van een 
verkoop van bomen.
Op achterkant: Résultat des dépenses payées 
par l’econome de l’hospice n° 26 Trimestre de 
vendémiaire An 13, volgt opsomming.

107 22/03/1823 62 - BG meldt aan van der Weenen notaris te 
Eeklo dat de verkoop in het Moerbos niet zo 
gewichtig is. Ze sturen niet iemand ‘ voyture’ 
maar geven volmacht aan Frans de Meule-
meester om voor hen op te treden.
Op achterkant: Résultat des dépenses payées 
par l’econome de l’hospice n° 22, trimestre de 
vendémiaire An 13, volgt opsomming.

108 15/03/1823 60 - BG vraagt aan Wijdooghe notaris te Zel-
zate om zo snel mogelijk de staat der bossen 
op te maken.
Op achterkant: kaft van Exercice An 14 – 
1806.

109 14/03/1823 59 - BG vraagt Livinus Leeman, landsman 
te Moortseele om “zonder faute” vrijdag te 
komen naar de vergadering.
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110 14/03/1823 58 - BG geeft vomacht aan Jan Baptiste 
Baguet om voor haar bij de provincie de som 
van 7597 guldens in ontvangst te nemen voor 
het onderhoud van de vondelingen en verla-
ten kinderen over 1820 en 1821.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’économe de l’hop nr 17 trimestre 
de germinal an 14.

111 12/03/1823 56 - BG vraagt notaris Wydooghe te Zelzate 
de nodige devoiren te willen doen om vier 
pachters te pramen hun contributieschuld te 
voldoen.
Op achterkant: Résultat des dépenses payées 
par l’économe de l’hop civil trimestre de ger-
minal an 14.

112 10/03/1823 54 - BG vraagt Benedictus de Keyser, lands-
man te Moortzele, Constantinus de Bruycker 
id, Antonius Leeman id, Josephu s heyndricks 
id, om naar de vergadering te willen komen.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’économe de l’hop nr 22 trimestre 
de germinal an 14.

113 10/03/1823 53 - BG vraagt dat Newberry, brouwer op St 
Pieter de ijdele tonnen en vaeten van BG te 
willen terugbezorgen in het magazijn.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’économe de l’hop nr 18 trimestre 
de germinal an 14.

114 07/03/1823 52 - De nabijheyd van het eynde des eerste 
kwartaals van het loopende jaer brengt ons in 
verlegenheyd om een somme van zes duy-
zend gulden bij een te raepen tot het voldoen 
der minne gelden en voedsters onzer vonde-
lingen en verlaten kinderen. Zij bidden ern-
stiglijk de gedeputeerde staten deze som aen 
hunnen beschikking te willen stellen.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par le chef de bureau des enfants 
abandonnées trimestre de germinal an 14.
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115 07/03/1823 51 - BG vraagt de gedeputeerde staten om 
de uitblijvende 24000 gulden voor de dienst 
der vondelingen te willen ter beschikking stel-
len.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’aconome de l’hop nr 18 trimestre 
de messidor an 14.

116 07/03/1823 50 - BG vraagt de gede^puteerde staten om 
de achterstand in de terugbetaling van de 
onderhoudskosten van de vondelingen over 
1820 en 1821 uit te voeren.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par la directrice de hopital civil tri-
mestre de messidor an 14.

117 06/03/1823 49 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen fiatering van de verkoop en onkosten 
voor de verkoop van slaghout uit de bossen te 
Ursel. 

118 05/03/1823 48 - BG vraagt burgemeester en schepenen 
goedkeuring van twee kohieren van lasten en 
bespreken tot de openbare verkoop van enige 
bomen in Nazareth en Waarschoot.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par l’économe de l’hospice nr 17 tri-
mestre de messidor an 14.

119 03/03/1823 47 - BG vraagt aan P. van Loo te Gent om bij 
de Kerchove de Ghellinck steenkool (houille) 
te bestellen.
Op achterkant: kaft van Exercice An 13, Tri-
mestre de Messidor.

120 03/03/1823 46 - BG vraagt aan de gouverneur terugzen-
ding van het certificaat “bij onze reclame van 
26 february overgelegd”.
Op achterkant: Résultat des dépenses 
payées par la directrice de l’hospice nr 17 
trimestre de nivose an 14.

121 16/12/1799 Notaris J. Leirens te Wetteren, bevestigt 
loyalijke regulatie van de verkoping van de 
bomen op en rond het pachthof gebruikt door 
weduwe P.A. Matthys Wetteren, wijk boskant 
(25 frimaire an 8)
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122 30/09/1865 Rep 664/677a - Vondeling Cecilia Jagten, 
toevertrouwd aan weduwe Vandenbulcke, 
werd ter plekke verzorgd. De daaraan verbon-
den kosten kunnen niet terugbetaald worden 
omdat in geval van ziekte het kind naar een 
inrichting moet worden overgebracht. Het kind 
kon geheel niet vervoerd worden. Er wordt 
aangedrongen op terugbetaling. (Denterghem 
30/09/1865) Uiteindelijk overlijdt het kind aan 
de tering. 

123 28/06/1838 Conditien en bespreken van verpachtingen 
van huizen, hofsteden, landen en meersen 
voor notaris Ludovicus Lammens in het Sint 
Jans Godshuys: 36 voorwaarden, 57 artikelen 
(gemeenten), opsomming aan wie wat ver-
pacht is. (bundel van elf ingenaaide bladen, 
zijnde 44 pagina’s)

124 24/05/1802 Bundel 3e bureau rapport van commissaris 
Wauters in zake de lopende rekening van 
burger Wallemacq, ondernemer van de bur-
gerlijke en militaire ziekenhuizen (entrepre-
neur des fournitures hospice n° 1, dit Bylocke) 
Opsomming en schatting van de inboedel (per 
kamer) . 

125 16/05/1834 Weldadigheid bevestigt aan BG dat ze ak-
koord gaan met de herstelling van het huis (uit 
de erfenis van juffrouw Loustau) Belgrados-
traat nr 3 en bewoond door Joseph Verhey-
den. De kosten worden gedeeld. 

126 06/12/1847 4114 - De commissaris van politie van de 
5e wijk meldt dat aangegifte is gedaan door 
Anne Catherine De Ronck, weduwe Haege-
man, (Zoutstraete, beluik nr 2) dat zij de twee 
kinderen, Victor en Jan Baptiste De Witte, 
van haar schoonzoon Victor De Witte en zijn 
vrouw Nathalie De Ronck aangehouden we-
gens bedrieglijke bankbreuk niet meer verder 
kan onderhouden en opname in het godshuis 
voor verlaten kinderen vraagt.
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127 21/06/1844 Verslag een aangifte bij de procureur des 
konings betreffende het gedrag van Regine 
De Sloover, place de la colline, die de kleding 
van het kind van Thérèse Françoise De Beer, 
20 J, naaister, Wellinckstraat nr 7, heeft ge-
wisseld toen ze het kind op verzoek van de 
moeder in de vondelingenschuif heeft gelegd. 
De moeder had een briefje meegegeven met 
de woorden: “1844 den 20 februari geboren 
Adolf”. BG vraagt vervolging.

128 02/07/1845 (cfr vondelingenregister f° 1878) twee brieven 
(BG en dr Lintermans) . Christine Edelmoed 
(vondeling op 4/7/1823) werkt als meid bij 
dr Lintermans, Wolvengracht 7, Brussel. De 
voedster Resine De Clercq, echtg. De Serap, 
tracht geld af te zetten van deze vondelinge in 
ruil voor de naam van haar moeder (à qui elle 
doit le jour).

129 26/10/1800 135 - Burgemeester Lieven Bauwens meldt 
aan BG dat het aantal vondelingen angstwek-
kend stijgt. Hij wil de oorzaken kennen, de 
aantallen per jaar. Hij vraagt zich ook af of het 
bestaan van een vondelingeninstelling niet 
juist de bevolking aanzet om kinderen achter 
te laten. Geeft voorstel van lijstopmaak. (Zes 
brieven)

130 18/10/1816 Mevr Kramp, née Regniers, meldt de vondst 
van een kind tijdens een wandeling op de 
Dries te Ledeberg. Het kind was op sterven 
na dood en voedde zich met insecten zoals 
ze hadden kunnen zien. Ik heb dit kind aan 
BG toevertrouwd en het de naam Auguste 
Opdendries gegeven. Met de toestemming 
van BG heb ik dit kind aan weduwe Van Pe-
tegem die in de buurt van mijn “campagne” 
woont, gegeven tegen 34 fl/jaar. Vermits ik 
niet meer naar Ledeberg kom vraag ik om het 
kind naar Hoboken te mogen overbrengen 
waar ik het zou toevertrouwen aan mijn ho-
venier die het zijn beroep kan aanleren. BG 
gaat akkoord
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131 31/031824 Bundel. Anna Marie Dillebeke overleden we-
duwe van Henderik Boutquin en hare Borge 
Carolus Vivé, brouwer te Gent, zijn achttien 
maanden huur schuldig voor de huur van huis 
en herberg de Bonne Société in den Akker 
(Ekkergem) 

132 17/09/1822 495 - Brief van ontvanger der Domeinen van 
Dendermonde aan BG in verband met de be-
taling van boswachter Coppens te Serskamp. 

133 24/08/1799 369 - De ontvanger der Domeinen betwist het 
eigendomsrecht van BG op de begijnhoven. 

134 13/05/1799 Besluit in verband met de petitie van BG 
tegen de toewijzing in openbare verkoop van 
grond, Gasthuisbulk, te Drongen aan Laurent 
Vanderstraeten, gewezen eigendom van het 
Rijke Gasthuis die het in gebruik gegeven 
had aan de Kulders en Blauwe Meisjes 

135 01/07/1798 De dir van de registratie en nat. domeinen 
stelt dat de akten van BG onderworpen zijn 
aan de registratierechten en zegels.

136 30/08/1800 Nat. Domeinen aan BG. Nationale Domei-
nen wacht op instructies in verband met het 
besluit van de consuls dd 25 floreal jl. zodat 
alles volgens de regels en uniform kan wor-
den uitgevoerd.

137 26/10/1801 BG wordt door Nat Domeinen uitgenodigd 
om de grondlasten te komen betalen over de 
jaren 6 tm 9 over de goederen op St pIeters 
aaigeme, St Pieters Aalst, buiten de Antwerp-
se poort, en te Wondelgem.

138 15/07/1805 Nat Domeinen geeft de bedragen op die door 
BG of de pachters betaald werden op de 
pachten voor het deel gebruikt door De Cock 
en door Meganck. 

139 04/11/1805 Nat Domeinen en Bossen nodigt BG uit om 
het salaris van de boswachters te betalen 
vanaf 1 vendémiaire jaar 13.

140 09/11/1805 Registratie der Domeinen meldt aan BG dat 
hij opdracht heeft gegeven om een bedrag 
terug te storten.
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141 22/11/1805 De ontvanger der Domeinen meldt aan BG 
dat het niet de gewoonte is (il n’est pas 
d’usage, il n’est pas même naturel) dat Hij 
naar het kantoor van BG komt. 

142 22/01/1828 11784 - Burgemeester en Schepen vraagt 
aan BG om op verzoek van Armwezen de 
grootte van de nalatenschap van wijlend 
douarière Spilleux bekend te maken. Bij KB 
mocht BG dit aanvaarden op voorwaarde van 
boedelbeschrijving. BG antwoordt dat er nog 
een zaak dient voor het hooggrechtshof te 
Brussel waardoor de grootte nog niet vastligt 
(tussen 7 en 10.000 gulden) (Vijf stukken)

143 09/05/1813 De ontvanger der domeinen (Lochristi) wil 
uitsluitsel over de eigenaars (Bijloke) van be-
paalde gronden te Evergem (Gme Kerkhove), 
te evergem (Guillaume Vankerkove) en (eige-
naar Weversgodshuis) te Evergem (Jacobus 
Van Hecke) te Wondelgem (Jaques Raman) 
(eigenaar Rijke Gasthuis) 

144 20/12/1814 4 - De ontvanger van de registratie der Do-
meinen vraagt betaling van de inschrijvings-
rechten 

145 12/08/1813 4 - De ontvanger van de registratie der Do-
meinen vraagt betaling van de inschrijvings-
rechten

146 19/08/1813 De ontvanger der Domeinen vraagt storting 
van het salaris van de boswachters over 
1813. 

147 14/04/1813 Kruishoutem, Ontvanger der Domeinen aan 
BG. De ontvanger wenst het besluit te ken-
nen dat aan BG het eigendomsrecht heeft 
toegekend op goederen gelegen te Eke. 

148 20/10/1812 1124 - De directeur van de registratie en 
domeinen aan BG. Pieter Boone filius Jan 
huurde sinds 1791 grond gelegen op St Pieter 
Aaigem (west en zuid het costyne straetjen, 
zuid St Janshuys in de Hautbriel met n° 583 
op dezelfde kaart noord met n° 581 (kaart 
= J. Van Bouchaute landmeter meting dd 
23/04/1685). De grond zou niet aan BG toe-
behoren en Boone had BG niet moeten beta-
len, maar wordt gerechtelijk vervolgd. 
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149 09/06/1812 De ontvanger der domeinen aan BG . Over-
zicht van de te betalen grondlasten voor 
goederen op Voormuide, Vrouwemattestraat 
en voor het huis Cappoteschole. 

150 19/04/1809 13577 - De dir. Registratie der Domeinen aan 
BG. Hij wenst een uittreksel uit de rekeningen 
over de jaren 4, 5, 6, 7 en 8 opgemaakt door 
Van Hecke ontvanger van de Armenschool te 
ontvangen met betrekking tot de St Antonius 
polder. In overdeeldheid tussen Regering en 
School. 

151 08/10/1810 172 - St Quentin, de ontvanger der Domeinen 
en Registratie. BG moet het nodige doen om 
de zaak tussen BG en de Senatorerie van 
Brussel in verband met de verdeling van de 
grond op Canisvliet af te ronden nu graaf 
françois de Neufchateau de verdeling aan-
vaardt. 

152 28/03/1809 4534 - De burgemeester schrijft aan BG dat 
er een dwangbevel is vanwege de Ontvan-
ger der Domeinen tegen BG tot betaling van 
intresten op renten 

153 25/02/1808 De admin der Registratie en Domeinen aan 
BG. BG moet de canon van de erfpacht op 
het Cour St George (Sint Jorishof) aan de 
Franse Overheid betalen nu zij de rechtsop-
volger zijn van de Confrerie de St George.

154 25/01/1808 Hypotheekkantoor te Kortrijk nodigt BG uit 
zich in orde te stellen overeenkomstig de wet 
van 4 september 1807.

155 21/01/1808 Dendermonde, De Ontvanger der Registratie 
en Domeinen aan BG. De ontvanger meldt de 
ontvangst van 21 inschrijvingsborderellen en 
zal ze begin volgende maand terugbezorgen.

156 24/04/1807 Kortrijk. De Ontvanger van de Registratie en 
Domeinen stuurt aan BG een inschrijvings-
borderel terug. 

157 05/11/1806 De Ontvanger van de Registratie en Domei-
nen stuurt aan BG een overzicht van de som-
men opgebouwd door de rente van Guillaume 
Naessens te Vichte sedert de datum van 
transfert.
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158 23/09/1806 De ontvanger der Domeinen vraagt BG om 
de sommen ontvangen van De Ketele en De 
Rudder te komen betalen. 

159 06/01/1863 28 - De gemeentesecretaris schrijft aan BG 
dat ze de som voor de overname van de 
fruitbomen in de tuin van het beluik van het St 
Jansgodshuis gehuurd door Jacques Ver-
nieuwen aan hem mogen betalen. 

160 1840 Kateilen (roerende have) overgenomen in 
1840: zaak pachter Pierre François De Vos te 
Winkel wijk Rostyne. De pacht is beëindigd, 
de gronden zouden verwaarloosd zijn, moet 
er een prijzije plaats hebben, moet De Vos 
gedagvaard worden. Stukken in hoofdzaak 
1838-1840, oudste stuk 22/06/1798.

161 04/02/1824 Brieven van Wijdooghe notaris tot Zelzate 
aan BG in verband met toestand van de da-
ken van het pachtgoed gehuurd door Joan-
nes Van Waes, filius Livens, landbouwer te 
Winkel, wijk Rostijne, en pachter Pieter Ver-
bust, landman te Winkel, vertrokken in okto-
ber 1823. 

162 28/03/1832 Reg A 262 - Briefwisseling BG, stadsbestuur 
en Pieter Mortier, Prinsenhof, huurder van 
een tuin in het beluik van Poortakker. Vergoe-
ding voor het bouwen van een paviljoen in de 
tuin en voor de fruitbomen.

163 17/10/1828 507 - Briefwisseling tusssen Van Acker no-
taris te Winkel en Baguet ontvanger van BG 
over de vergoeding voor de overgenomen 
kateilen van de hofstede gepacht door wedu-
we Laureyns de Letter. Besluiten in de zaak 
pachter Pierre de Letter, weduwe Laurent de 
Letter

164 08/06/1826 Briefwisseling tussen BG, stadsbestuur, nota-
ris P. J. Vanderweenen te Eeklo, Bernard Van 
Nevele, en afgaande pachter P. F. Dhanens 
in verband met houtprijs en pachterrecht over 
grond te Lembeke en Waarschoot (met op-
somming kadasternrs) 
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165 23/06/1826 Briefwisseling en akten aangaande Jacobus 
Roegiers te Zelzate. Openbare verkoping 
van zijn meubelen, kateilen van de huisraad, 
landbouwhalm, beestiaelen, vrugten en 
andersints op d’hofstede en landen gebruikt, 
evenals de toekomende oogst.

166 15/04/1814 Uittreksel uit de notulen van de vergade-
ring van BG over zorgelijke toestand van 
de pachthoeven te Winkel eigendom van 
BG. De pachters zijn eigenaar van de droge 
kateilen. Door de slechte bedrijfsresultaten 
hebben deze pachters het nodige onderhoud 
niet kunnen laten uitvoeren. C. J. Kervijn stelt 
voor dat BG de kateilen van de pachters over 
te nemen, m. n. van Pieter de Letter, weduwe 
Laurent De Letter, Christoffle Verstraeten, de 
Temmerman. Dit is vroeger al gebeurd met 
die van Van Pottelsberghe en Livinus De Let-
ter. 

167 17/07/1809 Prijsie van huis, schuren en stallingen ge-
bruikt door Joannes Willems te Winkel, wijk 
Rostijne, exacte meting van alle “metswerk, 
hard hout in ebben, vloeren, arduinen dorpels 
(zullen), zolders, ankers, deuren met sloten 
en grendels, crammen, cassijnen met glas, 
pannen latten en nagels, ingemaakte kas-
sen en slaapsteden, boordels, steenput en 
pompe”.

168 17/07/1809 Prijsie van huis, schuren en stallingen ge-
bruikt door Lieven van Aker te Winkel, wijk 
Rostijne

169 17/07/1809 Prijsie van huis, schuren en stallingen ge-
bruikt door Pieter De Meulenaere te Winkel, 
wijk Rostijne

170 11/04/1809 Schatting van de waarde van een kleine 
pachthoeve te Nazareth bewoond door Jn 
Bte Careel (enkel omslag)

171 03/04/1806 Schatting gevraagd door Pierre François Vel-
leman, filius Ignace, Sleidinge, van de katei-
len en verbeteringen op de heidegrond door 
hem gepacht.
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172 10/10/1807 Schatting gevraagd door Jacques François 
van Pottelsberghe, Wachtebeke, van het kap-
hout op de pachtgrond.

173 08/11/1805 Prijsie van de kateilen van de hofstede voor-
malig bewoond door Lievinus de Letter. 

174 09/07/1803 Betaling van het bedrag van de prijsije van 
de kateilen van de hoeve, schuren en andere 
gebouwen bewoond door Jacques Frans Van 
Pottelsberghe.

175 1837 Hoeve Charles de Poorter te Melle, overname 
van de kateilen in 1837 (grond eigendom van 
de Wollewevers akte 1791)

176 22/02/1820 Overname door BG van het kaphout van 
pachter Michel Craeynest te Wachtebeke

177 24/09/1818 Overname van de gebouwen en andere 
kateilen toebehorende aan Pieter Van Crom-
brugghe, gelegen op enkele kavels te Nevele.

178 07/04/1811 Overname van het pachtrecht van Pierre 
Jean D’haese, landbouwer te Impe (1811). 
Schatting van de bemesting dd 25/4/1815.

179 09/12/1893 De ontvanger van de registratie vraagt aan 
de inspecteur van BG de datum van de over-
name van de gebouwen op kad nrs 131b en 
153E van sectie B en voormalig in het bezit 
van Pierre Van Waes te Winkel.

180 03/10/1877 Overname van het pachthof eigendom van 
pachter Felix Demaret te Winkel

181 30/12/1823 Briefje 20/12/1823 aan stadsbestuur met 
bijgevoegde lijst der gedeeltelijke vernieuwing 
der leden van BG voor het jaar 1824 (Nr 382).
Op achterkant: lijst bedragen met namen en 
straatvermelding 23/05/1771. Rekening van 
de lijken van de maent april 1771, tekent 
comte de Lichtervelde.

182 29/12/1823 380 - BG vraagt aan Burgemeester en Sche-
penen goedkeuring van een besluit om toe-
stemming te geven aan juffrouw Paulina en 
Henderika Van Doorne, begijntjes, voor het 
herstellen op hun kosten van een vervallen 
huis. 
Op achterkant: 1771 opsomming namen (= 
straat) duur en bedragen, rekening van de 
lijken van de maand jun.
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183 29/12/1823 379 - BG vraagt aan Burgemeester en Sche-
penen goedkeuring van proces verbaal in 
verband met de verkoop van slaghout te 
Waarschoot.
Op achterkant: 1771 opsomming namen (= 
straat) duur en bedragen, rekening van de 
lijken van de maand oktober. 

184 24/12/1823 378 - BG stuurt aan notaris Leirens de staat 
van onkosten van de verkoop van slaghout te 
Wetteren. 
Op achterkant: 1776 Knechtiens huys opsom-
ming van kosten voor oa voor maelen van 
sacken rogge, tarwe, … voor sijn nieuwejaer 
aen de officieren van onderbalieu, betaelt 
voor suyker, mostaert, stoop olije gronsels, 
appels voor kinderen, peper, pont thee, vis, 
vlees fijne commen, gist, auinen, voor ’t brin-
gen van sant.

185 23/12/1823 377 - G laat notaris Van der Weenen te Eeklo 
weten dat de ontvanger de contributies van 
de pachters eist.
Op achterkant: uitgaven voor juli 1775 Knech-
tiens huys: idem zoals onder 182, drincke 
bier, inkt, riem pampier, dagure van naeyen.

186 23/12/1823 376 - BG schrijft aan ontvanger directe belas-
tingen te Zelzate dat ze notaris Van der Wee-
nen zullen aanschrijven over het uitblijven van 
de lijst der verdeling van de contributiën.
Op achterkant: uitgaven voor januari 1775 
Knechtiens huys: gegeven aen den waecker 
voor syn nieuweiaer, voor pre aen schoen-
maeckers, naelden, cnoppen, oogkens.

187 23/12/1823 375 - BG schrijft aan Bijloke, Oude mans, 
Oude vrouwen, Kulders, Blauw-meyskens, 
roode-lyvekens over de levering van rund en 
kalfsvlees in 1824.
Op achterkant: uitgaven voor februari 1775 
Knechtienshuys: betaelt aan S. Bombeke over 
leveringe van ses en twintig witte brooden, 
vis, vlees, melk, eyeren, corenten, suycker, 
sirope, dagure van aneyen, slijpen van schae-
ren, coopen van 20.000 houte pinnekens aen 
een stuyver t dustn schoenbustels, dobbel 
hoofpinnen, swaertsel.
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188 22/12/1823 374 - BG schrijft aan Oude mans, Oude 
vrouwen, Kulders, Blauw-meyskens, roode-
lyvekens over de levering van bier in 1824. 
Aan werkvolk, ticheldekkers of anderen die 
in het hospice werken mag geen drinkebier 
meer gegeven worden.
Op achterkant: uitgavan voor augustus 1775 
Knechtienshuys: potaters voor de kinders, 
thee, lampolie, fruit voor de kinderen, maken 
van manden, betaelt aen Furison drij dagen 
drinckebier.

189 22/12/1823 373 - BG schrijft aan de directrice van de Bij-
loke dat afgesproken is met het Hospice van 
Aalst dat judoca Rengoet, huisvrouw de Bock 
in de Bijloke mag opgenomen worden en de 
kosten aan Aalst aangerekend.
Op achterkant: uitgaven voor september 1775 
Knechtiens huys (Kulders) besteed aan oa 
pruimen, lampolie, Frans brandewijn, melck, 
zitronnen, azijn, potaters voor de kinders.

190 22/12/1823 372 - BG schrijft aan de overste van de Bij-
loke dat ze in 1824 maar een kwaliteit bier 
zullen laten leveren zowel voor de bedienden 
als de zieken. Aan werkvolk, ticheldekkers of 
anderen die in het hospice werken mag geen 
drinkebier meer gegeven worden.
Op achterkant: uitgaven voor maart 1775 
Knechtiens huys (Kulders): romsche bonen, 
pruimen, rosijnen, vijgen, dagure voor het in-
stampen van de boter, wassen kaarsen voor 
de kapel

191 20/12/1823 371 - BG schrijft aan baron guaita grootma-
joor 8e regiment Husaren dat Mariakerke de 
bijleg voor de opname van Livina Moreeuw in 
de Oude Vrouwen zal continueren.
Op achterkant: uitgaven voor oktober 1775 
Knechtiens huys (Kulders) voor het maken 
van twaalf stukken mand, van zakken, be-
taald aan een kleermaker, schoenmaker, 
savooien, vier ellen stof voor het maken van 
twee nachtroben voor kinderen, aardewerk, 
zand.
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192 20/12/1823 370 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van de verkoopakte en 
staat van onkosten naar aanleiding van de 
verkoop van slaghout door notaris Jacobus 
Leirens te Wetteren.

193 19/12/1823 369 - BG stuurt aan burgemeester en sche-
penen het budget van BG over 1824.
Op achterkant: uitgaven voor 1775 Knech-
tiens huys (Kulders): specerijen, aluinsteen, 
bonen, colmandekens, oppas van zieke kin-
deren, lint en garen, savooien, gedagtekend 
7 maart 1776.

194 17/12/1823 368 - BG stuurt aan Wydooghe notaris te 
Zelzate de goedgekeurde stukken in verband 
met de verkoop .
Op achterkant: uitgaven voor Knechtienshuys 
(Kulders) voor gedagtekend 25/10/1777.

195 17/12/1823 367 - BG schrijft aan de buren Joannes Ros-
sel en zijn vrouw van het Kuldershuis dat zij 
geen kinderen meer in hun huis of winkel 
mogen toelaten … iin UE woonste ofte winkel 
te laeten komen ofte hun gelegendheyd te 
geven om zig te amuseren. Gedagtekend.
Op achterkant: uitgaven voor juli 1777 voor 
gronsel, posteleyn, in stemapen van drij duij-
pen boter, salpeter, citronen, voor een hoedt, 
gedagtekend 7/08/1777.

196 16/12/1823 366 - BG vraagt aan Boddaert, prorector van 
de Hooge-school te Gent om naar een ver-
gadering van BG te komen om te praten over 
het hospitaal.
Op achterkant: uitgaven 1777 voor ijzeren 
hamer, solpherwicken, peirren, ’t vegen van 
de schauwen, hendecnopkens, bessems, 
borstels, zeepe, gedagtekend 8 januari 1778.

197 15/12/1823 365 - BG vraagt goedkeuring door burge-
meester en schepenen van de processen 
verbaal van de verkoop van boom- en slag-
hout.
Op achterkant: uitgaven 1777 voor maken 
van ijzers, vis, vlees, busquit, meelsuiker, 
bezemstelen, solferpriembak, bonen, gerst, 
miswijn.

BG 48: Reprises des Catheux - Overname Roerende Have 

Overzicht



198 15/12/1823 364 - BG schrijft aan E.H. Malingie pastoor 
van Sint-Niklaaskerk dat er toelatingsbrief 
klaarligt voor Catherina Cnudde bij kanunnik 
Triest in het klooster ter Haeghen.
Op achterkant: uitgaven 1777 voor savooien, 
aardappels, pennen, inktstof, schoolboeken, 
Franse brandewijn, solferpriemen, gedagte-
kend 8 januari 1778.

199 12/12/1823 363 - BG geeft aan Louis Dellafaille een ver-
gunning om te jagen op BG grond te Wach-
tebeke, Winkel. De boswachters mogen hem 
niet hinderen. 

200 06/12/1823 362 - BG vraagt aan Wydooghe notaris te 
Zelzate om het proces-verbaal van de ver-
koop op 25/11 te willen herschrijven “als te 
groote erreuren daer in bestaende”.
Op achterkant: 1777 uitgaven voor kersen 
voor de kinderen, ereweten voor kinders, een 
dozijn cathechismussen, twee karren zavel.

201 06/12/1823 361 - BG vraagt aan Oude mans, Oude vrou-
wen, Kulders, Blauw-meyskens, roode-lyve-
kens of de levering van brood, vlees en bier 
naar tevredenheid is gebeurd.

202 04/12/1823 360 - BG meldt aan de overste van de Bijloke 
dat Pieter Henrickx uit Waterland-Oudeman 
mag opgenomen worden en dat de gemeente 
betaalt.
Op achterkant: 1807 in/uitgavenstaat voor 
Hospice nr 4 Poortakker, pour secours aux 
hospitalières pendant l’an 1807.

203 04/12/1823 359 - BG vraagt aan Burgemeester en sche-
penen goedkeuring van een pv in verband 
met verkoop van boomen op de Bijlokevest en 
te Waarschoot.
Op achterkant: 1807 in/uitgavenstaat voor 
Hospice nr 5 St Jan en Paulus, pour secours 
aux hospitalières pendant l’an 1807, L. Mon-
tigny, de Berlaere.
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204 01/12/1823 358 - BG meldt aan de gouverneur de ont-
vangst van een ordonnantie van betaling voor 
het onderhoud van de vondelingen en verla-
ten kinderen over 2e kwartaal 1823.
Op achterkant: 1807 1808 in/uitgavenstaat 
voor Hospice nr 8 (Zottinnen), A. van den 
Abeele, A. Colens.

205 29/11/1823 356 - BG meldt aan de gouverneur dat ze 
Pieter Henrickx uit Waterland-Oudeman aan 
het been verwond tegen 50 c per dag zullen 
opnemen in de Bijloke.
Op achterkant: 1807 in/uitgavenstaat voor 
Hospice nr 10 Klein Begijnhof opsomming 
namen voor 1807 en 1808.

206 29/11/1823 355 - BG stuurt ter goedkeuring aan burge-
meester en schepenen de rekening opge-
maakt door haar ontvanger voor het dienst-
jaar 1822.
Op achterkant: 1807 in/uitgavenstaat voor 
Hospice nr 2 Groot Begijnhof opsomming 
namen en bedragen.

207 28/11/1823 354 - BG levert verklaring van goed zedelijk 
gedrag met betrekking tot Baudouin Adolphe 
Van der Sluys (° 16/01/1802) af.

208 22/11/1823 353 - BG geeft commentaar bij de brief van 
J.B. De Poortere, inspecteur te Zottegem.
Op achterkant: in/uitgavenstaat voor het jaar 
1809.

209 22/12/1823 352 - BG vraagt aan Van Wambeke te Aalst 
om de slechte stukken van het bos en het 
snoeihout voor de Kleine Godshuizen te re-
serveren.
Op achterkant: Latijnse tekst Episcopus 
servus servorum dei dilectis filiis abbati anno 
Septo maand 30 mei.

210 22/11/1823 351 - BG meldt aan de burgemeester en 
schepenen van Mariakerke dat Livina Mor-
reuuw, weduwe Snoeck, in het gesticht van de 
oude vrouwen is opgenomen.
Op achterkant: 1807 in/uitgavenstaat voor 
Hospice nr 18 Oude Vrouwen.
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211 21/11/1823 350 - BG benoemt Kanunnik Triest Pieter-
Josephus tot voogd van Carolina Abandonne, 
oud 20 jaar en 8 maanden.
Op achterkant: 1807 in/uitgavenstaat voor 
Hospice nr 17 Blauwemeisjes. 

212 18/11/1823 348 - BG schrijft aan J.J. Van Waes, landbou-
wer te Westdorpe dat hij het geld kan beko-
men voor het leveren van zeven honderd een 
en half zakken aardappelen tegen bewijs van 
levering. 

213 17/11/1823 347 - BG bevestigt bij het bestuur van Wel-
dadigheid dat Jacobus filius Vertriest kleer-
schatter is benoemd in vervanging van Pieter 
Joseph van de Velde en Judocus Heynssens 
assistent is benoemd.
Op achterkant: 1807 Hospices diverse reke-
ningen voor allerlei prestaties, id 1808.

214 17/11/1823 346 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van de kohier van lasten 
voor de openbare verkoop van slaghout te 
Wetteren.
Op achterkant: 1807 en 1808 grondlasten ten 
laste van pachters vermelding gemeente en 
gewezen rechtsvoorganger.

215 14/11/1853 345 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen om te mogen betalen uit het budget 
een tegoed wegens grondlasten aan Lodewijk 
de Vulder, pachter van een hofstede te Maria-
lierde.
Op achterkant: de eiser mag de croisen ver-
halen 1693.

216 13/11/1823 344 - BG vraagt dat Jbte Bruylant en Adr Van 
der schueren te Appelterre zo snel mogelijk 
de rekening van de verkopingen van turf zou-
den willen sluiten en doorsturen.
Op achterkant: 30/03/1694 JB Blansterijns 
inleiding Jaecqs waurens ontvanger van Sint 
Jan ten Dulle enerzijds en Abraham van Brae-
ckele anderzijds.
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217 12/11/1823 343 - BG legt ter goedkeuring over aan bur-
gemeester en schepenen een kohier van las-
ten voor verkoop van bomen op Bijlokevest, 
van partij slaghout te Zaffelare en verkoop 
van bomen en slaghout te Moerbeke.
Op achterkant: 22/07/1694 voor vierschaar 
van Sint Pieters naast Gent, een proces 
hangende tussen waverans ontvanger van 
Sint Jan ten Dulle en Abraham van Braeckele 
filius Joos verweerder in verband met zijn 
huis staande oost van Lijckstraat.

218 11/11/1823 342 - BG nodigt De Buck, brouwer op het 
Steendam uit op een vergadering.
Op achterkant: proces in verband met ver-
koop door Joos aan Cornelis du Roy, contract 
gepasseert op 23/01/1692.

219 10/11/1823 341 - BG geeft aan burgemeester en sche-
penen overzicht van de leveringen van wijn 
en legt de problemen uit in verband met de 
benodigde hoeveelheid.
Op achterkant: 28/01/1695 JB Blansterijns 
proces hangende tussen jaecqs waverans 
ontvanger van Sint Jan ten Dulle eiser en 
Abraham van Braeckele filius Joos verweer-
der.

220 08/11/1823 339 - BG vraagt goedkeuring van het kohier 
van lasten voor de verkoop van slaghout, 
volwassen en vergane bomen binnen Waar-
schoot, Sleidinge en Lovendegem.
Op achterkant: november 1694 JB Blanste-
rijns proces hangende tussen Jaecqs Waver-
ans ontvanger van Sint Jan ten Dulle eiser en 
Abraham van Braeckele filius Joos verweer-
der om te voldoen aan het eerste member 
van de sententie in de zaak gewezen den 
22/07/1694.
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221 10/11/1823 340 - BG meldt aan de gouverneur de ont-
vangst van de ordonnantie van betaeling voor 
de dienst van vondelignen en verlaten kinde-
ren.
Op achterkant: compareerde voor schepenen 
Sint Pieters in persone Cornelis De Smedt, 
procureur dezer vierschaar dewelke hem ver-
klaarde te stellen seker ende borghe over de 
heer Jaecques Wauvrans

222 08/11/1823 338 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen of BG het aanbod van juffrouw Monica 
van Quathem uit Oostakker mag aanvaarden 
die een rente van 2700 fl kapitaal van wijlen 
haar vader Pieter Francies van Quathem (akt 
van 3/01/1789) ten voordele van het Huis van 
Barmhartigheid wil voldoen.
Op achterkant: februari 1697, Jaecques Wau-
vrans tegen abraham van Braeckele.

223 07/11/1823 337 - BG meldt aan mme De Waziers-Wavrin 
de sersanders de Luna te Gent dat dekamer 
in het St Catherinagodshuis bestemd voor 
Petronille Van de Velde vacant is door haar 
overlijden. BG heeft reeds een andere hospi-
talière aangeduid.
Op achterkant: Jaecques Wauvrans tegen 
abraham van Braeckele … betalen van de 
geeiste faire crois.

224 07/11/1823 336 - BG meldt aan burgemeester en sche-
penen dat zij de rekening van de ontvanger 
nog niet heeft kunnen afwerken en dat ook de 
ordonnantie van 17776 fl nog niet is ontvan-
gen.

225 04/11/1823 335 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Wondelgem dat Livine Mateeuw, weduwe 
Snoeck, 84 jaar, in het huis van Barmhar-
tigheid wil worden opgenomen. Omdat zijn 
inwoonster van Gent, moet Wondelgem dat 
betalen. Er is een menslievende Gentse heer 
die een deel van het pensioen wil betalen 
zodat Wondelgem daar zijn voordeel kan mee 
doen.
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226 04/11/1823 334 - BG vraagt aan de gouverneur om de 
gouverneur van West-Vlaanderen de nodige 
maatregelen te laten nemen om een meisje 
van 17 maanden, verlaten door haar vader 
die in Gent aan de stadsvesting werkte, te 
laten “weiren en desselfs kosten van onder-
houd te voldoen”. De vader, Henderik Matte-
leyn geboren te Westende en het kind gebo-
ren te Nieuwpoort zijn geen Gentenaars. Het 
kind moet dus overgeplaatst.

227 04/11/1823 333 - BG schrijft aan van der Weenen notaris 
te Eeklo dat de burgemeester van Bassevelde 
BG’s pachter de Pape bevolen heeft te ope-
nen en hermetselen eene gestopte. Dit kan 
geen last zijn van de pachter.
Op achterkant: 13/10/1695 zaak Jaecques 
Waverans tegen Abraham van Braeckele.

228 03/11/1823 332 - BG vraagt aan JB Bekaert, inspecteur 
te Zwijnaarde om de hofstede van Thomas 
Verleye gebouwd met Van de Geheuchte te 
willen inspecteren.
Op achterkant: staat der geld kas op 
24/10/1823.

229 03/11/1823 331 - BG vraagt Wijdooghe notaris te Zelzate 
om naa de vergadering van 7/11 te komen 
in verband met de boswachterij te Zaffelare 
samen met Lodewijk Block.
Op achterkant: 17/01/169? Zaak Waverans 
tegen van Braeckele

230 16/04/1823 Afsluiting kateilgeschil hoeve bewoond door 
afgaande pachter Francis Hamerlinck te Zel-
zate, wijk ’t eynderdreve.
Op achterkant: 24/12/1711 de ontvanger van 
Wenemaers hospitaal meldt aan Jan Verbrug-
ghen, filius Servaes wonende te Oosterakker 
in de Hulst, dat tegen de zelfde voorwaarden 
zal moeten blijven gebruiken.

231 15/01/1823 Afsluiting kateilgeschil hoeve bewoond door 
afgaande pachter Jean Baptiste De temmer-
man te Drongen, Kad Sec D, 253, 254, 255
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232 24/01/1823 Overname van de kateilen van pachter Jan 
de Letter, filius Joannes, te Winkel, wijk 
Rostijne gehuwd met Coleta Verbiest overle-
den in 1945, 8 kinderen, . Huis bestaande uit 
keuken, kamer, kelder, klein kamerken met 
zolder, stallling met dorsvloerken, stal, twee 
varkenshokken, een secreet en beerput.

233 17/12/1823 Afsluiting kateilgeschil hoeve bewoond door 
afgaande pachter Charles van Waes te Win-
kel 

234 01/07/1823 188 - BG vraagt aan het Leuvense BG hoe 
de bekostiging verloopt van de “clinieke-les” 
aan de unviersiteit, of die in een lokaal van 
BG wordt gegeven, welk materiaal moet gele-
verd worden, enz.
Op achterkant: betaelinghe van zeevis en 
veersche vis, salmen en haerinck. Betaalt 
aan Jan de meestere voor verse vis (zalm, 
paling).

235 01/07/1823 189 - BG vraagt aan het Luikse BG hoe de 
bekostiging verloopt van de “clinieke-les” aan 
de unviersiteit, of die in een lokaal van BG 
wordt gegeven, welk materiaal moet geleverd 
worden, enz.
Op achterkant: betaelinghe van wittebroot en 
eyerkoecke. Betalet an berbelken van crake-
linghen en wittebrood, coucxkens.

236 02/07/1823 191 - BG schrijft aan J. De Hoon, bouwkun-
dige van BG, om zo snel mogelijk het plan 
der bouwingen en veranderingen aan enige 
huizen in de Bijloke bestemd voor de inrich-
ting van de heelmeesters- en vroedvrouwen-
school.

237 07/07/1823 192 - BG vraagt goedkeuring voor de staat 
van onkosten voor de herbouwing van een 
hofstede te Nazareth, weezende een twee-
woonst.
Op achterkant: Hier beghindt de expens van-
de jaers de eerste Januarye sestinehondert 
sessentwintich 1626. Betaelt voor een jonck 
peert haut zijnde te mey 1626 twee jaeren.
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238 08/07/1823 193 - BG vraagt aan gouverneur goedkeuring 
van de kosten van onderhoud van een arme 
krankzinnige uit een buitengemeente opgeno-
men in ons gesticht in 2e kwartaal 1823.
Op achterkant: Ontfanck van bier, ontvangen 
van Jan Daens van 2 vaetkens bier. Idem van 
Parmentier, idem van grau susterkens.

239 08/07/1823 194 - BG stuurt aan P.J. Sarens te Dender-
monde een bedrag dat hij moet bezorgen aan 
Janssens.
Op achterkant: ontvangst van Hoorebaut 
over kleren en maaltijt van vrau Marie sijne 
dochter in haer profes op den 20 july 1625, 
voor een tapijt voor de kerk, van de Wulf voor 
idem van vrau franchoise haere dochter, van 
kateline tanghe, van nysens over Izabau sijne 
zuster, voor het juweel voor ons kerke, zeven 
ellen groen fruweel voor een altaarkleet.

240 08/07/1823 195 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van de te betalen som 
aan Karel de Clercq, afgaande pachter te 
Wetteren.
Op achterkant: ontfanck van uutvaerden van 
haude cleeren van haudt lywaet en nieuwe 
lywaert tierentem spellewerck oock van hos-
senhuyden en coyehuyde en calf velken.

241 12/07/1823 196 - BG schrijft aan van der Weenen inspec-
teur te Eeklo dat van de som bestemd voor 
herstellingen aan hofsteden, hij vijftig gulden 
dient te gebruiken voor de herstelling van het 
dak van Vernaet te Sleidinge. Hij moet naar 
de vergadering komen in verband met ‘de 
brouille die er is in de contributien op Zel-
zaete’.
Op achterkant: overzicht ontvangsten van 
verkoop van bomen te Maria Oudenhove op 
9/1/1822, te Steenhuize Wijnhuize, te Naza-
reth, te Wetteren. 
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242 12/07/1823 198 - BG schrijft aan J. Van Hecke te Stekene 
in verband met rente te betalen door Jan 
Bussens te Sinaai.
Op achterkant: ontvanck van slachaut, uit-
faert op ons hof van hassche smaut uut de 
keuken en hassche.

243 12/07/1823 199 - BG shrijft aan inspecteur F. Wydooghe 
te Zelzate dat hij vierendertig sparren moet 
laten kappen voor de herstelling van het dak 
van pachter Vernaet te Sleidinge.
Op achterkant: ontfaen van wijn die an ons 
ziecken geschonken is van diversche perso-
nen voor almoesen.

244 14/07/1823 200 - BG vraagt goedkeuring tot betaling 
aan juffrouw Elisabeth Devos, begijn in klein 
begijnhof wegens gederfde bewoning van het 
gebrekkige huis dat zal herbouwd worden op 
kosten van juffrouw Coleta Van Ooteghem. 

245 15/07/1823 201 - BG vraagt aan Burgemeester en sche-
penen goedkeuring van het pv door notaris 
Lammens in verband met openbare verpach-
ting van de plaatsen voor de aanstaande 
“Foire” in de Bijloke. 

246 15/07/1823 202 - BG vraagt aan C. Baeyens notaris te 
Wetteren om Carel de Clercq te verwittigen 
dat het mandaat van betaling afgeleverd is 
op het bureau, en voorts om onderrichtingen 
te geven met betrekking tot de koper van de 
partij land in Heeminck.
Op achterkant: betaelinghe an metsers ichel-
dechers temmermans slotmaekers naeghe-
laemkers steenhauver en schrinwerkers.
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247 15/07/1823 203 - BG vraagt aan Sarens schepen te 
Dendermonde om opzoekingen te doen in de 
registers van de ontvanger van Domeinen in 
jaar VI tot VII over betaling van een pro rata 
pacht door Jacobus de Clercq of Jan verstae-
ten voor een hostede op Vlierzele door hen 
van de domeinen gekocht in messidor jaar VI 
en daar een authentiek uittreksel te willen van 
doorsturen.
Op achterkant: betaelinghe van impost van 
grae vlees wijn bier en ander imposte beta-
elt an Pieter Eeckman, Jan vande Cautsie, 
Hantoine Stijman, Jan vande Spyen, Jan van 
Fonteyne, 1625.

248 17/07/1823 204 - BG vraagt aan J.B. De Poortere op het 
kasteel te Zottegem om de te velde staande 
oogst van pachter Augustinus Groeninck te 
Voorde te verkopen ter voldoening van zijn 
pacht.
Op achterkant: betaelinghe van schoens 
leergaeren ast naeghels ende dachuere ande 
schoelapper Jan de Roost … Mathijs Heyte 
(schoenen en pantoffels) 

249 19/07/1823 205 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen om het saldo van de onkostennota van 
Maertens Pelckmans wegens de aankoop en 
betaling van 24 actien in de Bank te Brussel 
voor BG’s administratie gedaan.
Op achterkant: betaelinghe an Jasper voor 
tafelken, veynsterken te maken int buur-
huus … Jan Van boven … bamesse 1625 … 
Abraam den cupere, … Gyselbrecht onsen 
maerschalck, Jan Cruyl … Jacques de Vos.

250 19/07/1823 206 - BG stuurt aan burgemeester en sche-
penen het rekwest van de eigenaars en 
gebruikers van de huizen en hoven op de 
Bijlokevest. Er is opdracht gegeven om alle 
“onderzaegde of dreygende te vallen bomen 
zonder uytstel te doen weirene”.
Op achterkant: betaelinghe van gaeren en 
wulle en vlas (steenen vlas).
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251 21/07/1823 208 - BG nodigt Augustinus van de Velde uit 
Wetteren, wijk Molenhoek uit op een vergade-
ring om te praten over het bezit van land dat 
“waerschijnelijk bij erreur afgenomen is van 
een BG partij land in heeminck genaemd de 
Cromme Voore”.
Op achterkant: betaelinghe an herculus voor 
rentvlees (rund), poelderije, penserije, lame-
ke, hossen (os), schapen, onder andere voor 
bruiloft van Elizabeth Nycens.

252 21/07/1823 209 - BG nodigt Constantinus Haegeman en 
J.B. Moens, landbouwers te Scheldewindeke 
uit op een vergadering.
Op achterkant: betaelinghe van osse perden 
verkens en van dat pachtof angaet als stroot 
hoy caf draf en lijsebroot en raepbroot Joos 
de Mutere, Arent Ways peerden breydels, 
pasternahelen, arnas voor peerden, heerwe-
ten … bauwey de rijcke.

253 21/07/1823 210 - BG vraagt aan J.B. De Poorter op het 
kasteel te Zottegem om de nodige maatrege-
len te nemen om de pacht van Van Durme in 
te vorderen. Hij is gehuwd met weduwe Jan 
Dhamer, de borg is Lieven Van de Sijpe uit 
Herzele.
Op achterkant: betaelinghe ande pasteybac-
ker van groe(n)waer, orange appelen, fruit 
wortelen en raepen. … Jan Verschrit paste-
ijbacker… 160 pasteygens voor de ziecken, 
… castaengen, sydroenen, caerpelpasteye … 
toorten inde bruiloft van Marie Weyns, Ma-
rie Hoorbaut, Fransoche de wulf, Janneken 
Thynnis, Joanne Remsoens, Elizabeth Ny-
sens, eerbeesien, Jan de Blieck.

254 22/07/1823 211 - BG schrijft aan Leyn, ontvanger Prvl te 
Zelzate dat de contributien door de pachters 
betaald moeten worden.
Op achterkant: Ontfanck van wijn.
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255 22/07/1823 212 - BG schrijft aan van der Weenen, notaris 
te Eeklo dat hij maatregelen moeten nemen 
om de pachters de contributies te doen beta-
len.
Op achterkant: Ontfanck van bier, Jan Daens, 
een vaetken biere voor juffrouw Parmentier.

256 23/07/1823 213 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen toestemming tot aankoop van klederen 
… De Meyere voor lijnwaed voor kattoen, aen 
van Caneghem voor cotting.
Op achterkant: Ontfanck van slachaut en 
mutsaert, mostaert saet.

257 23/07/1823 214 - BG meldt aan burgemeester en schepe-
nen dat er een tekort is op de begroting voor 
onderhoud van slaping in 1822. BG vraagt 
machtiging om te betalen vanuit gelden van 
vrije beschikking.
Op achterkant: Ontfanck van utvaerden van 
haude cleere van haut lywaet so van ziecke 
als van onse oock van hosse huide coeye 
en calf velle … juffrouw Jaquemijne Brand, 
Anthoine Nyssens, Anna Bauwens, tabyt tan-
veerden … hoorbaut 1625.

258 23/07/1823 215 - BG meldt aan burgemeester en schepe-
nen dat er een tekort is op de begroting 1822 
voor het wassen van lijnwaad enz. BG vraagt 
machtiging om te betalen vanuit gelden van 
vrije beschikking.
Op achterkant: Betaelinghe van extroordi-
neere, betaelt an dyversche wercklieden als 
stroodeckers temmerlieden en stro opt hof en 
schueren van chaerles van wanzeele ghe-
vrocht volghende sijn biljet de somme van … 
betaelt anden ontfangher van mijn eer/heere 
den busschop over de vulle betaelinghe vant 
maeken van trabot by casteel over ons meer-
schen byden ham en buten de mudepoorte, 
betaelt voor alemoesen, voor picken van ons 
cooren buuten de peselle poort, 1624.

259 23/07/1823 216 - BG meldt aan burgemeester en sche-
penen dat er een tekort is op de begroting 
1822 voor houille kolen, brairen en brandhout 
BG vraagt machtiging om te betalen vanuit 
gelden van vrije beschikking.
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260 23/07/1823 217 - BG meldt aan burgemeester en sche-
penen dat er een tekort is op de begroting 
1822 voor de inkoop van spillewerkgaeren 
in onze twee scholen Blauwe meyskens en 
roode lyvekens. BG vraagt machtiging om te 
betalen vanuit gelden van vrije beschikking.
Op achterkant: betaelinghe an ons hautmae-
kers menders schippers boscoken hoelye van 
waene te saeghen … maert 1624 … fernant 
niclijs … Jan de Vos.

261 03/11/1823 330 - BG vraagt aan Van Wambeke om voor-
dat tot de verkoop van slaghout wordt beslo-
ten, het aantal mutsaards te bepalen, want 
de consumptie van hout in de Godshuizen is 
hoog.
Op achterkant: 1643 Sint-Pieters, Cornelis 
uxoris Mayken Gevaert, Jan Gevaert, Pierijne 
Scokers, Pieter Mande, Sint Jan ten Dulle.

262 03/11/1823 329 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van twee kohieren van 
lasten in verband met de verkoop van ver-
scheidene sparren en andere bomen in Wach-
tebeke en Winkel 

263 03/11/1823 328 - BG vraagt goedkeuring aan brug en 
schepenen over voorwaarde van negen jaren 
verleend aan juffrouw Elisabeth Jacoba van 
Laeken, begijntje, voor het huis nr 110 in het 
groot hof. 

264 31/10/1823 327 - BG schrijft aan Bastide, caissier dépositaire, 
Parijs, dat er een document opgesteld is voor J.B. 
Baguet voor een bedrag van 494,90 frs.
Op achterkant: juni 1773 opsomming uitgaven 
maelen van vier saecken rogge, vis, vlees, gron-
sel, appels, blomme, broodt, melck, moestaert, 
meelsuycker, caneele, olije, dagure van naeyen, 
stampen van botter, franschen brandewijn, cleer-
maecker, scheeringe, pluyijmen, witte pijnkens, 
calfhooft, tonge, schapelaukens, calfvoeten, 
kiekens ent vogels, duyven, vis, criften, sponsche 
capers, olijven, zitroenen, soyen van de hamme, 
bourgonde wijn, rijnschen wijn, witten wijn, twee 
pagaijen, appelssinen, witbier, slijpen van de mes-
sen, schotelwasterege, tarten, Frans broot, trec-
kers, bisquit.
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265 30/10/1823 324 - BG antwoordt aan burgemeester en 
schepenen dat het verlaten kind Françoise 
Le Clerc (Le Clercq), dochter van Brice en 
Bernardine Amelie Josephe Tessseri, geboren 
te Gent op 1 maart 1806, op 22 juli 1806 ter 
opvoeding bij Philippe Verhoeven, Oosterzele, 
wijk Heystraet, is gebracht. Op 30 juni 1819 is 
het kind op kosten nu van de voedstervader 
verderopgevoed en woont daar vermoedelijk 
nog.
Op achterkant: uitgaven voor januari 1773: 
thee, azijn, eyeren, cammen, dagure naeyen, 
aerdewerk, gist, vijs, peper, enen rim pampier.

266 29/10/1823 323 - BG geeft opdracht aan Hacquaert, dir 
Bijloke, De Noter, econoom Oude Mannen-
huis, Mestdagh, econoom Huis van Barm-
hartigheid op de lieve om voor niemand wijn 
te kopen dan op uitdrukkelijk verzoek van 
BG bestuur. Dit verbod geldt ook voor alle 
artikelen die betrekking hebben op slaping 
en dienstkledij. Alle werkopdrachten van 
metsers, timmerlieden, ticheldekkers dienen 
onmiddellijk gestaakt.
Op achterkant: uitgaven voor mei 1773 voor 
het Knechtienshuys betaald aan Ferd. Van 
Dragen metser, joan vanden eynde, van 
outrive, pr van Gendt voor drinckebier, voor 
bringen van sant, aen lib. De tollet, Jr. van 
Audenaertde, N. Van assche, voor twee nij-
pers, specerije, wasse keirsen voor de capel-
le, Bombeke leveringe van 78 witte broden.

267 29/10/1823 322 - BG vraagt uitleg aan De Noter, eco-
noom Huis van Barmhartigheid in de Bijloke, 
over de aankoop van nagels en waarvoor 
deze “verbezigt werden”.
Op achterkant: uitgaven voor februari 1773 
Knechtiens huys … betalet aan Sr himpens… 
solpher primen, een nieuwen stoel, dobbel 
pannelatte, voortbringen van zout, canesiro-
pe, mutse witte bonen, twee handen pampier 
en hondert pennen.
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Overzicht



268 29/10/1823 321 - BG vraagt aan Papeleu de poelvoorde, 
Kervijn de volkaersbeke, Triest, vanden 
Hecke, marquis Rodrigues om op 30/10/1823 
om 10 u in de kathedraal de lijkdienst bij te 
wonen ter gedachtenis van Z.H. den paus 
Pius den VII.
Op achterkant: uitgaven voor juli 1773 Knech-
tienshuys.

269 29/10/1823 320 - BG stuurt aan Liedts, avoué te Oude-
naerde, het advies van de advocaat in de 
zaak die dient tegen weduwe de Cooman en 
kinderen.
Op achterkant: uitgaven voor november 1772 
Knechtienshuys betaelt aen weduwe Tever-
linck voor brood … corenten, ’t verstalen van 
negen ijsers van roobier, … betaelt aan de 
coffer van st Baefs over tdoen celebreren van 
drij missen voor de ziele van mari rosson, 
… sirope, seem, gist, twee busstelkens, … 
gegeven aen den schoenmaker tot coopen 
van achthien dusent haute pinnekens, gae-
ren, nagelen, schonbustels, bustels, swarsel, 
dobbel hooft pinnen, peck.

270 28/10/1823 319 - BG nodigt Wydooghe inspecteur te 
Zelzate, uit om op het secretariaat te komen 
spreken over de boswachterij te Zaffelare. 
Lodewijk Block moet naar de vergadering 
komen.
Op achterkant: uitgaven voor september 
1773 Knechtienshuys: auinen, cerlotten pa-
taters, bessems, comcomerkens, vermaken 
van manden, stampen van boter.

271 28/10/1823 318 - BG stuurt aan Bernaerd, controleur te 
Gent, de staat der huizen.
Op achterkant: staat der geldkas op 
17/10/1823.

272 28/10/1823 317 - BG nodigt Lodewijk Block, boswachter 
te Wachtebeke uit op de vergadering die han-
delt over de boswachterij te Wachtebeke.
Op achterkant: uitgaven voor augustus 1773 
Kenchtienshuys.
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273 23/10/1823 313 - BG meldt aan juffrouw Francisca van 
Quickenborne, begijntje in het groot hof, dat 
haar verzoek tot verandering aan het huis nr 
68 in het Goort Begijnhof op haar kosten is 
goedgekeurd.
Op achterkant: uitgaven voor september 
1773 Knechtienshuys: Bombeke brooden, … 
Joan Valcke, coster van Sint-Baafs, bruyne 
casake, de Gendt metser en Joan de Vrise, 
drinckebier, vagbustels.

274 23/10/1823 312 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring om betaling te doen aan 
ontvanger Baquet die notaris Lefevre te Kor-
trijk betaald heeft voor de periode 26/09/1822 
tot 18/10/1823.
Op achterkant: uitgaven voor oktober 1773 
Knechtienshuys: voor tmaelen van vier saec-
ken rogge, voor voeren en opgeven van drie 
hondert mutsaert, betaelt aen heer Hardij, 
J.B. Dupuis voor pre aen zes schoenen, voor 
tvoeren en topgeven van achtentwintig fas-
seel, drie lijnwaetmandekens, acht colmande-
kens.

275 18/10/1823 311 - BG geeft aan Bqauet J.B. opdracht om 
in verband met de verachterde pachten, alle 
debiteuren in gerechte te vervolgend.
Op achterkant: Malines 1727 Admin Des 
Brosse, Herman, Martinus episcopus seste-
rum Dei archiepiscopis episcopis ac dilectis 
filius abbatib.

276 16/10/1823 310 - Declaratie welke is doende het be-
stuur der Godshuizen te Gend, tot bekomen 
betaling van een som van 14700 Guldens, 
wegens het bedrag der subsidien voor vonde-
lingen en verlatene kinder over de zes eerste 
maanden van het dienstjaar 1823.

277 16/10/1823 309 - BG vraagt aan de gedeputeerde staten 
om betaling te bekomen van 14.700 fl.
Op achterkant: de replique exhibé aux 
plaid(oieries) du 24/05/1727 avec pièces 
jointes.
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278 15/10/1823 308 - BG stuurt aan de gouverneur de staeten 
van bekostiging voor het onderhoud der arme 
kranzinnigen welke aen de buitengemeenten 
behoren over 3e kwartaal 1823.

279 15/10/1823 307 - BG veraagt dr Kluyskens naar een ver-
gadering te komen. 

280 15/10/1823 306 - BG meldt aan J.B. Cobbaert, landbou-
wer te Outer, dat hij moeilijk een pachtvermin-
dering zal kunnen krijgen wegens de “verha-
gelinge” voorgevallen op 19/08/1823. 

281 13/10/1823 305 - BG geeft instructies aan Temmerman, 
econoom van St jans godshuis, naar aanlei-
ding van de benoeming van Agnes Geeraerts, 
wed. Meulemeester, als meesterige van Sint 
Jan godshuis … eendracht en goed orde tus-
sen de wijvekens te doen onderhouden, te 
voorkomen dat bij overlijden goederen worden 
weggehaald door familie en het godshuis niet 
als magazijn te laten gebruiken.

282 13/10/1823 304 - BG stuurt aan burgemeester en sche-
pen ter goedkeuring de voorwaarden onder-
houdswerken door BG verleend aen Lucas 
Brat voor een huis op Kortrijkschepoortstrate 
nr 113, ledig gevallen.
Op achterkant: september 1694 half afge-
sneden blad: Sint Jan ten Dulle eiser, tegen 
Abraham van Braeckevelde, verweerder.

283 11/10/1823 303 - BG vraagt aan Wijdooghe, inspecteur te 
Zelzate, om hen mee te delen hoeveel hout of 
mutsaards per gemet opgebracht kan worden 
om voor te behouden voor de godshuizen.
Op achterkant: staat der geldkas op 
31/01/1823.

284 11/10/1823 302 - BG vraagt aan van der Meeren, nota-
ris te Eeklo, om hen mee te delen hoeveel 
hout of mutsaards per gemet opgebracht kan 
worden om voor te behouden voor de gods-
huizen.

285 11/10/1823 301 - BG vraagt JB Bekaert inspecteur te 
Zwijnaarde, om een voer sparren naar de 
Bijloke te zenden. Op achterkant: staat der 
geldkas op 14/02/1823.
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286 07/10/1823 300 - BG geeft wat informatie aan Liedts, 
avoué te Oudenaarde, over het geding in 
zake de prijzije tussen Adriaen Vergalle aan-
komende pachter en Christiaen de Cooman 
afgaande pachter van het hof te Eychem. 

287 23/07/1823 218 - BG beklaagt zich over ontoereikende 
vergoeding voor de krankzinnigen in BG 
gestichten. BG vraagt het tekort te mogen 
kwijten uit de vrije gelden mits rappel in 1824.

288 23/07/1823 226 - BG beklaagt zich over ontoereikende 
vergoeding voor de werking in de BG bos-
sen, meersen en land. BG vraagt het tekort te 
mogen kwijten uit de vrije Gelden mits rappel 
in 1824.
Op achterkant: betalingen aan Jan de Roost 
voor dachuren … Abraam den Cuper.

289 23/07/1823 225 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat 500 fl per dag niet volstaat voor de 
aankoop van zout, peper, olie enz. 

290 23/07/1823 224 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat ze 7,68 fl te kort hebben voor de 
aankoop van azijn.
Op achterkant: Hier beghindt de expens van-
den jaere eerste januarye sestiendhondert 
vijfentwintich 1625.

291 23/07/1823 223 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat ze 10,20 fl te weinig hebben voor 
de aankoop van rijst, koffie, thee.
Op achterkant: Pacht verschenen kerstavond 
1822 f 145,00 Jan Bte D’haemer pachter te 
Herzele overleden, zijne weduwe in huwelijk 
getreden met fidelis van Durme, Borge Livinus 
Van de Sype.

292 23/07/1823 222 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat er op het budget voor wijn voor de 
Bijloke en andere gestichten een tekort van 
814, 40 fl is. 

293 23/07/1823 221 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat er op het budget voor vis voor de 
Bijloke en andere gestichten een tekort van 
63,31 fl is.
Op achterkant: betaelinghe van rogghe, avere 
boucquit loone spelte en geerste en erweten 
voor Ryselsche boonen, haver, boekwijt.
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294 23/07/1823 220 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat er op het budget voor de verzor-
ging van zieken in de verschillende infirme-
ryen een tekort van 280,54 fl is.
Op achterkant: betaelt Oosterlynck, Jaques 
de Siermaeker, Jan Crul, Thobyas voor dag-
uren, schaliedekwerk, kalk, stro.

295 23/07/1823 219 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat er op het budget voor geneesmid-
delen in de Bijloke een tekort van 46,69 fl is.
Op achterkant: betalingen voor schoenen, 
leder, nagels en daguren aan de schoenlap-
per Mathys Heyle.

296 23/07/1823 227 - BG meldt aan Burgemeester en Sche-
penen dat er op het budget voor de begraving 
der overledenen in BG gestichten een tekort 
van 107,09 fl is. Bovendien is het hout afkom-
stig van de militaire bedsteden opgebruikt 
voor het maken van doodskisten.
Op achterkant: betaelinghe van perden, 
verkens en van pachost angaet als stroot hoy 
caf ende draf en lyzabroot en raepbroot.

297 24/07/1823 228 - BG stuurt aan notaris van der weenen 
te Eeklo kadastrale uittreksel met de belas-
tingsbedragen die de pachters moeten beta-
len.

298 26/07/1823 229 - BG stuurt de data der prijsuitdeling aan 
de opkweekelingen van de Rode Lyvekens, 
Blauwmeyskens en Kuldershuys door naar 
de betrokken directeuren en regenten.
Op achterkant: betaelinghe anden pasteybac-
ker groe waere fruit wortelen en raepen … 
aen Jan Verschickt Jan de Blyeck.

299 26/07/1823 230 - BG vraagt aan Burgemeester en Sche-
penen maatregelen tegen winkeliers die bui-
ten het beluik van de Bijloke hun waren op de 
foire (1 augustus) te koop aanbieden zonder 
huurgeld te betalen.
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300 26/07/1823 231 - BG stuurt de data der prijsuitdeling aan 
de opkwekelingen van de Roode Lyvekens, 
Blauwmeyskens en Kuldersschool door naar 
de betrokken directeuren en regenten.
Op achterkant: betaelinghe van zeevis en 
verschen vis salmen en haerinck … (2 ton-
nen aberdaen)… an Adriaen Kerschove Jan 
Cardoest.

301 28/07/1823 232 - BG nodigt de gouverneur uit op de prijs-
uitdelingen in de drie BG scholen.
Op achterkant: betaelinghe te oorboor van 
de kercke kosten wasse ende roete kerse 
pampier int penne en beocken en port van 
brieven, wierook, cannen potten, conventsker-
misse, sauters pateelkens… an Suzanneken 
machoen Jan hoste Adriaen Hyllaert.

302 28/07/1823 233 - BG vraagt aan Burgemeester en Sche-
penen of zij Judocus Haemerlinck pacter 
op Oost Eeklo mogen terugbetalen voor het 
onderhoud der wateringe van de Isabella 
polders in 1821.
Op achterkant: maent Julius betaelt voor 
poelderije en peinserye … an Nicolaeis van 
melle voor caelfvlees neer vlees en lamer-
vlees.

303 28/07/1823 234 - BG vraagt aan Burgemeester en Sche-
penen of zij advocaat de Buck te Kortrijk en 
notaris Le Febvre mogen betalen.
Op achterkant: betaelt voor hoppe, boucquet 
boonen erweten.

304 28/07/1823 235 - BG vraagt aan de gouverneur ten laste 
van wie het behoort Joannes Braconnier 
komt die militairlijk veroordeeld werd en zich 
bevindt in het provinciaal verbeterhuys aege-
daen van uytzinnigheyd met furie. 

305 31/07/1823 236 - BG dringt bij gedeputeerde staten aan 
dat de rekening van de voorschotten voor de 
dienst der vondelingen en verlaten kinderen 
over 1822 zou worden voldaan. 
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306 30/07/1823 238 - BG meldt aan J.B. De Poortere op het 
kasteel te Zottegem dat hij samen met bos-
wachter Steurbaut om 15.30 u. in de pos-
terije te Oosterzele de BG bestuurder moet 
opwachten om gezamenlijk naar een bos in 
Munte te gaan voor inspectie.
Op achterkant: ontfanck van bier.

307 31/07/1823 239 - BG vraagt aan de pastor van Gentbrug-
ge om hen een titel van rente ten laste van 
Pieter Schatteman te Melle te willen bezor-
gen.
Op achterkant: ghegheven in de schael van 
Ackerghemn almoesen, drynckgeld.

308 31/07/1823 240 - BG stuurt aan de Gouverneur het ant-
woord op vraag van staat A in verband met 
wisseling der bevolking onzer vondelingen en 
verlaten kinderen in 1820, 1821 en 1822.
Op achterkant: ontvangsten voor smaut, oude 
kleren, spillewerk, lynt lywaet.

309 02/08/1823 241 - BG antwoordt aan August Beesau leer-
ling faculteit medicijnen bij de hogeschool dat 
zij voldoende personeel hebben.
Op achterkant: betaelinghe van schoens leer 
gaeren als naeghels anden schoelapper janu-
ari 1623

310 04/08/1823 243 - BG vraagt aan notaris Van der Wee-
nen te Eeklo om de metser of timmerman te 
sturen in verband met de begroting voor de 
hofstede Versyp voor overleg met architect 
de Hoon (Overschelde met beschrijving te 
volgen weg)

311 05/08/1823 244 - BG bedankt E.H. De Meulenaere, vic. 
Gen. Bisdom Gent, voor de arduienen water-
steen in het Blauwmeyskens gesticht.
Op achterkant: Betaelt aan keteleere, abraam 
cnudde … voor divers alaam om te timmeren, 
kuipen, daguren.

312 08/08/1823 245 - BG vraagt aan notaris Van der Weenen 
te Eeklo om de afspraak in verband met Ver-
syp te verdagen.
Op achterkant: Betaelinghe van gaeren, wulle 
en vlas.
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313 08/08/1823 246 - BG vraagt aan verschillende BG instel-
lingen om alle werken te staken bij gebrek 
aan geld.
Op achterkant: betaelinghe van ossen perden 
verkens en van dat pchost angaet als stroot 
hoy caf draf lyzabroot en rapbroot.

314 09/08/1823 147 - BG vraagt aan de ontvanger der directe 
belastingen te Lochristi om hen meteen te 
waarschuwen mocht de contributie niet op tijd 
zijn betaald.
Op achterkant: Betaelinghe van wullen lae-
ken stametten strymen fluweel syde gaudt 
selver coper en dieversche colueren van 
syde en stemyn.

315 18/08/1823 251 - BG stuurt aan de gouverneur de ge-
vraagde staat der godshuizen en die van de 
vondelingen en verlaten kinderen.
Op achterkant: staat der geldkas op 13 juni 
1823.

316 18/08/1823 252 - BG stuurt aan de gouverneur bedan-
king voor de ordonnantie van betaling even-
als een mandaat ter voldoening van het saldo 
op de lening 1/12/1813.
Op achterkant: staat der geldkas op 6 juni 
1823.

317 19/08/1823 254 - BG geeft aan Van Wambeke te Aalst 
toestemming om aan pachter Engel de Mee-
sel te Westrem 10 abeelen over te laten, 
verder vermelding van enkele zaken Van de 
velde, Clercq, weduwe Cooman.
Op achterkant: rekening met betrekking tot 
Hyzen, Landen, vermelding van Floris Byle-
vens, Jacobus de Keysder, Spitael, Baete.

318 20/08/1823 255 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van begroting voor her-
bouwen van een hofstede te Eeklo.
Op achterkant: staat der geldkas op 
3/01/1823.
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319 23/08/1823 257 - BG tikt de Noter, econoom van het huys 
van Barmhartigheid in de Bijloke op de vin-
gers in verband met een factuur van Colpaert 
meester messer voor levering van bouwstof-
fen.
Op achterkant: staat der geldkas op 
30/05/1823.

320 28/08/1823 259 - BG vraagt aan Burgemeester en Sche-
penen goedkeuring van begroting voor een 
nieuwe spoelput binnen het beluik.
Op achterkant: staat der geldkas op 
2/08/1823.

321 28/08/1823 260 - BG stuurt aan notaris Van der Weenen 
te Eeklo plakbrieven en staat der aanbeste-
ding voor de hofstede Versyp.
Op achterkant: staat der geldkas op 
25/04/1823.

322 30/08/1823 261 - BG stuurt aan J. Sarens schepen te 
Dendermonde het dubbel van de rekening 
van de ontvangen croisen van renten.
Op achterkant: staat der geldkas op 
11/04/1823.

323 30/08/1823 262 - BG stuurt aan burgemeester en sche-
penen het rekwest van de Maatschappij van 
retorica tot vrijstelling van het arm-geld op de 
vertoningen in hun schouwburg.
Op achterkant: staat der geldkas op 
1/01/1823.

324 30/08/1823 263 - BG dankt Blondel, vrederechter te 
Ninove voor de brief in verband met pachter 
Jean Du Pont.
Op achterkant: staat der geldkas op 
10/1/1823.

325 30/08/1823 264 - BG vraagt goedkeuring van het besluit 
om huis nr 68 begijntje op kosten van het 
begijntje te laten herstellen.
Op achterkant: staat der geldkas op 
9/05/1823.

326 04/10/1823 298 - BG vraagt aan de overste van de Bij-
loke een schriftelijke rapport over de operatie 
die Kluyskens zoon heeft uitgevoerd (ampu-
tatie).
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327 02/10/1823 296 - BG antwoordt aan Bureau van Wel-
dadigheid te Eeklo dat zij het kind Joannes 
Beyn naar de Bijloke mogen laten brengen.

328 02/10/1823 BG vraagt aan Wydooghe inspecteur te 
Zel295 - zate om kenbaarheid te geven te 
Zelzate en te Assenede aan de aanbesteding 
van zes à zevenhonderd zakken aardappe-
len.

329 26/09/1823 294 - BG vraagt aan Drubbel, notaris te 
Oostakker, om de kosten van het verblijf van 
Jacobus de Bruyne te betalen uit de kosten 
van het sterfhuys van pastor de Bruyne, zijn 
broer.
Op achterkant: einddeel van brief in het Latijn 
die notaris Frans Van Tieghem op 1/03/1729 
attesteert als afschrift.

330 26/09/1823 293 - BG bevestigt aan weduwe de Meule-
meester dat zij meesterigge benoemd is van 
het godshuis Sint Jan en geeft enkele richtlij-
nen.

331 26/09/1823 292 - BG verzoekt Hochstin in het hotel de 
Flandre om de kosten van het verblijf van 
zijn zuster Marie Hochstin, weduwe Tiqué, te 
betalen.
Op achterkant: afgesneden brief 9/07/1697 
met namen als procureur Goetgebuer, mees-
ter Anthon(ius) Frans vander Woestyne, 
tekent J.B. Blansteryns.

332 26/09/1823 291 - BG maant huisschilder de Clercq, Vlas-
markt, om de ladders die in de ingang van het 
Sint Jans godshuis liggen weg te halen. 

333 22/09/1823 288 - BG maant J.B. Van Melkebeke landbou-
wer te Ophasselt en weduwe van Francies 
Antheunis te Nederhasselt om na de oogst 
van 1822 hun huur te betalen.
Op achterkant: op 9/11/1697 tekent J.B. 
Blansteryns onder tekst die betrekking heeft 
op 29/01/19??.

334 22/09/1823 287 - BG meldt aan Theodor Germanes in de 
Burgtstraet te Ninove dat de pachte van 1822 
niet is betaald.
Op achterkant: afgesneden brief met betrek-
king tot de akte van 9/07/1697.
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335 22/09/1823 286 - BG maant Joannes Du Pont, lands-
man te Appelterre, Joannes van Ghyseghem 
landsman te Oultre en Joannes Causemae-
cker, landsman te Oultre om het commande-
ment te willen betalen.

336 20/09/1823 285 - BG vraagt aan Van Wanbeke te Aalst 
om Cobbaert die hagelschade heeft geleden 
op 19/08/1823 een pv van politie van vast-
stelling in te dienen.
Op achterkant: stuk van een brief 24/07/1696 
J.B. Blansterijns tekent in verband met Sint 
Jan ten Dulle.

337 20/09/1823 283 - BG vraagt aan de overste van de Bijloke 
om alle kosten in verband met de uitgaven 
van de clinique lessen die ten laste van de 
hogeschool komen in een apart boek zorgvul-
dig te noteren en om de drie maanden in te 
dienen.

338 20/09/1823 284 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen om de notaris te mogen betalen in 
verband met een nieuwe hypotheek/rentetitel 
die gemaakt is ten laste van de Jan Francies 
de Vreese te Machelen. De oude titel aan BG 
gegeven op 15 prairial jaar X is nooit overge-
dragen of opgedoken.
Op achterkant: voorkant van akte uit 1696 
Joannes Bellemans ontvanger van Sint Jan 
ten Dulle, Jacques Waverans, Abraham van 
Braeckels.

339 19/09/1823 282 - BG maant Felix, brouwer, serieuselijk 
dat hij het geleverde bier niet heeft vervangen 
door bier van goed kwaliteit.

340 19/09/1823 281 - BG meldt aan de besturende commis-
sie van het stadswerkhuis dat zij geen fond-
sen hebben om hen te betalen.

341 13/09/1823 279 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen om de notaris van Driessche te Oor-
degem te mogen betalen die opzoekingen en 
authentieke uittreksels heeft gemaakt dien-
dende in de zaak tegen Jacques de Clercq 
te Vlierzele in verband met een geschil over 
het eigendom van gronden die als verzwegen 
goederen aan BG waren toegekend. 
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342 13/09/1823 277 - BG vraagt aan notaris Lefevre te Kor-
trijk om een rentebrief ten laste van burge-
meester Feys te Zwevegem te laten inschrij-
ven in het hypotheekkantoor te Kortrijk. 
Op achterkant: stuk gericht aan de heren 
schepenen van Sint Pieters nevens Gent 
30/03/1696.

343 12/09/1823 276 - BG vraagt aan notaris van der Weenen 
te Eeklo om door burgemeester en schepe-
nen goedgekeurde aanbesteding voor de 
hofstede van Versyp en de aanstelling van 
aannemer J.B. Cornelis Seffens grondig op te 
volgen.

344 09/09/1823 273 - BG vraagt aan burgemeester en sche-
penen goedkeuring van de staten van onkos-
ten voor de heropbouw van een hofstede te 
Eeklo en het maken van een nieuwe spoelput 
in het hospitaal van de Bijloke.
Op achterkant: idem supra.

345 09/09/1823 272 - BG waarschuwt Jan Felix Brouwer op 
de Coupure, om correct bier te leveren.

346 09/09/1823 271 - BG meldt Van Wambeke inspecteur 
te Aalst dat de abelen en populieren in de 
meers te Westrem nog niet tot volle wasdom 
zijn gekomen.

347 03/09/1823 269 - BG vraagt aan Ramout in de Akkerstraete 
om nu het water in de Leie is afgelaten ‘te doen 
weiren den dyk liggende voor het sluyzeken door 
Ue in de bijloke ondernomen en de aerde daer 
van te schieten op de kanten alwaer die uytgeha-
eld is’.
Op achterkant: staat der geldkas op 21/03/1823.

348 01/09/1823 267 - BG vraagt aan Van der Weenen, Bekaert, 
Wydooghe, De Poortere, Goethals om in duplo 
over te zenden de staat van noodzakelijke her-
stellingen in 1824 aan de hofsteden, werkingen, 
plantingen aan de landen, meersen en bossen ter 
voorbereiding van het budget 1824.
Op achterkant: staat der geldkas op 28/02/1823.

349 30/08/1823 265 - BG vraagt aan Van Wambeke om de 
schadevaststelling te doen bij Cobbaert te 
Oultre die schade geleden heeft ten gevolge 
van hagel.
Op achterkant: staat der geldkas op 
28/03/1823.
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Overzicht

BG 49: Verkopingen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1-533 Verkoopdossiers van onroerende goederen. 1820-1925. 533 omslagen en pak-
ken.
1 1820-xx Gent, Bijlokestraat ea, 1820. Verkoop van 

diverse huizen en gronden gelegen in de 
Bijlokestraat (rue de la Biloque), een steegje 
bij de Kortrijksepoort (ruelle près de la porte 
de Courtrai), Kortrijksestraat (rue de Cour-
trai), Nederkouter (rue Basse des Champs), 
Veldstraat, Stoppelstraat (rue du Chaume, 
Iepenstraat (rue d’Ypres), Tinnenpotstraat, 
rue verte, Oude Houtlei (quai au bois), Kouter, 
Botermarkt, Ijkstraatje, Speldenstraat (rue des 
épingles), Sint-Margrietstraat en Sint-Elisa-
bethplein (Begijnendriesch) op 19/07/1820. .
De opbrengst van deze verkoop was bestemd 
voor de aankoop van de Berg van Barmhar-
tigheid en de nodige herstellingen aan het 
gebouw. Overzicht van alle eigendommen van 
de BG zijnde 368 panden.

2 1821 Gent, Kortrijksche steenweg, 1821. Afstand 
ten voordele van de staat van gronden gele-
gen buiten Gent omtrent de Kortrijksche en 
heuvelpoorten (Kadasternummers 229, 263, 
354, 355, 357 en 369) voor de bouw van ves-
tingswerken buiten de Kortrijksepoort. 1821-
1822, 1840. Met plannetje met nrs 354 355 
en 357. Stuk uit 1840 betreffende “dat de stad 
Gent opgehouden heeft deel te maken van de 
oorlogs sterkten naar aanleiding van traktaet 
van den 19 April 1839”.

3 1824 Sint-Denijs-Westrem, 1825. Afstand ten voor-
dele van de Stad Gent van gronden gelegen 
te Sint-Denijs-Westrem (Kadaster nummer 
184 en delen van 181, 191 en 200) voor een 
oefenveld (plaine de manoeuvres – excertie-
veld). 



4 1825 Drongen. Verkoop van gronden (meerschen) 
voor de aanleg van een “nieuwen weg op 
Drongen” in de wijk de Assels. Brief met 
vermelding van bouw brug over de Leie waar 
zich “thans de Pont bevindt”. 1825-1827, 
1910-1911. Kadaster Drongen Sie D 33, 138, 
139, 159, Gent Roygem nr 339.

5 1826-1829, 
1832, 1841, 
1850 

Gent, Wondelgem, Oostakker, Kluizen, Rie-
me, Sint-Kruis-Winkel, Zelzate, Ertvelde en 
Sas van Gent, 1826. Afstand van gronden 
voor de aanleg van het Kanaal Gent-Terneu-
zen gelegen te Gent, Wondelgem, Oostakker, 
Kluizen, Rieme, Sint-Kruis-Winkel, Zelzate, 
Ertvelde en Sas van Gent. 1826-1829, 1832, 
1841, 1850 
stuk uit 1850 betreffende boord grond inge-
nomen bij “redressement van het kanaal in 
1827” met kaartje Kluizen sectie B. Stukken 
uit 1841 betreffende grond in Holland.

6 1828 Gent, Handelsdok, 1828. Afstand ten voor-
dele van de stad Gent van gronden geKadas-
treerd nrs 171,172,173 en 174 voor de Dok 
inrichtingen.
1) 1829 Westkant van de meerssen gelegen 
buiten de Dampoort, genaamd Dampoortsche 
meersschen (zie plan 1809), Oost palend aan 
Reniers huisvrouw Van Vlierberghe, West 
Dyckendam, Zuid Milliau en Noord Colson.
2) Uitwateringssluisgebruikt door de heer Kie-
kepoost, afkoop deel weide (hooiland) nabij 
Tolhuis voor uitwateringssluis palende Noord 
Verstraeten, Oost kanaal van Gent naar 
Neuzen, Zuid Stadsgracht, West Voortman 
(dienende voor blekerij)
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7 1828 Eeklo, Zomergem, Wichelen, 1828.
1) Eeklo Moerbosch afstand aan de stad 
Eeklo voor opname in de openbare weg. Met 
plan, Peperstraat, Blommekens, lage moer-
straat, 
2) Zomergem, 1828. Verkoop van grond 
gelegen te Zomergem Sie D, nr 555, voor 
opname in de steenweg van Zomergem naar 
Waarschoot 
3) Wichelen, 1828. Verkoop grond voor 
opname in de steenweg van Wetteren naar 
Dendermonde. Grond omtrent de Margot ge-
legen naast het batiment van den heer Bur-
gemeester van Wichelen in pachte bij Joseph 
De Keyzer bekend ter matrice wijk A nr 412. 
Met plannetje.

8 1829 Gent, Kortedagsteeg,1829. Verkoop obliga-
ties ten laste van de Stad Gent voor verbou-
wing (afbreken en heropbouwen) van drie 
bouwvallige huizen nrs 16,18,20 in de Korte-
dagsteeg.

9 1831 Sint-Maria-Latem, 1831. Verkoop grond ge-
bruikt door Jacobus Galle voor opname in de 
provinciale steenweg van Oudenaarde naar 
Aalst. 
(tekst van 1832 op document uit 1697 over 
gronden van poortakker, François De bruyne 
en Gerard Wickaert)

10 1831-1836 Verkoop van huizen, stukken tuin enz.
Bis: 
Gent, Speldenstraat, 1834. Twee huizen nrs 
9 (komende langs agter tegen de Leye) en 13 
met grond verkocht aan Jean de Coster fils, 
schatters architecten Migom en Thienpont. 
De Coster gebruikt dit voor een deel van zijn 
zagerij. Huurde ervoor het pand nr 9 en vraagt 
in 1833 toelating tot plaatsen 3 of 4 pk stoom-
machine bestemd voor zagen van acajouhout 
(tekst van 1834 op papier 1669 gaande over 
poortakker, idem 1833).
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11 1836 Gent, Kortrijksche poortstraat nr 104, 1836, 
Kad Sie E, nr 882, 883, 1834. Verkoop aan 
Ferdinand Manilius fabrikant, huis gelegen 
ten voorhoofde van de Kortrijksche Poort-
straat 104, met plan huis (stuk uit 1835 op 
achterkant van stuk over Poortakker). Met 
plannetje waarop huis 102 = maakt deel uit 
van groot gebouw van het stigt Schrijboom.

12 1833 Gent, Stoppelstraat nr 24, 1833. Verkoop “en-
clos” van de abdij van Waerschoot gelegen 
tussen voorkant Stoppelstraat en achterkant 
op Coupure, gelegen noord en west naast 
De Hert, zuid de coupure wandeling, weduwe 
Velleman en zoon en Verplancke, zuid-west 
Verplancke; opsomming huurders van ge-
deelten, oa grote tuin en hovenierswoning 
verhuurd aan Jean/Joannes Roels hovenier. 
Bevat notarisakte 1833 verkoop aan Sil-
vester van Belle handelaar, met domicilie in 
Amsterdam. 1834/01/11 aankoop (70.000 fr) 
enclos Waerschoot om er hospice des alié-
nés in onder te brengen. Verkoop 1835 van 
de “eclos de l’abbaye” aan François Corneille 
De Crom, handelaar te Gent. Inventaris 1833 
van de oude eigendomstitels. Kad nrs 2042, 
2043, 2046, 2047 Sie F. Met affiche openbare 
verkoop.

13 1836 Gent, Wondelgemsche meersschen, 1836. 
Hooiland bij sluis ’t Holhuys (Tolhuis) op het 
einde van de Blaisantvest, genaamd melkers 
meersschen, Kad Sie G, nrs 154, 157, 158, 
159, 160 plan Goethals 1835. Klacht Abra-
ham Voortman. Met plan.
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14 1835 Gent Coupure (den Akker), 1835. Afstand van 
2 partijene land in den Akker t’eynden het 
Meulegat aen den berg, gebruykt bij Jacobus 
Wyckaert en Verschaffelt Pieter, aan Socie-
teyt van Landbouw en Kruyd Kunde. Gronden 
gelegen tegen den Meulenberg, stadskaart nr 
152, 167, 151, 158. Naar aanleiding van plan 
de construire un batiment et un jardin le long 
de la promenade de la coupure à partir de la 
Maison Tivoli jusqu’à la rue des Therésiennes 
… ont obtenu la consession de la ville de la 
butte de moulin et du terrain adjacent, actuel-
lement couvert de fumier …21/07/1834.

15 1834 Gent, Coupure nr 14, 1834. Verkoop huis 
Bonne Société voor 9.000 fr aan François 
Corneille De Crom, kopman in wijnen met 
plan Kad Sie F 2038. Bevat stukken over 
verkoop huis aan Manilius Kortrijksche poort-
straat met plan en aan weduwe Abraham 
Voortman fabrikant, en een bezwaarschrift 
van A. Verplancke ivm naburig huis Coupure 
nr 14, bewoond door een velleplotter die zon-
der vergunning er een velleplotterij en ververij 
heeft geexploiteerd.

16 1830 Nevele, molenaarstraat, 1830. Verkoop van 
huis en grond eigendom in onverdeeldheid 
met Josse Braet, koopman in lijnwaad, Ka-
daster Sie B nr 21.

17 1836 Gent, Meulegat (Casinoplein), 1836. Twee 
stukken grond en tuin Kad Sie F 2210, uitge-
baat door JB Wyckaert, voor de verbreding 
van de straat leidende naar het Casino en het 
steegje dat scheiding vormt tussen BG grond 
en die van de S.A. d’horticulture et de botani-
que. Met plannetje. 
Lochristi, 1836. Twee partijen bos Sie C nr 
975, 976, 977, 978, wijk lichtelaere. Met af-
fiche openbare verkoop Hoveniersland.

18 1835 Oultre, 1835, Van Bever e.a. Verkoop grond 
te Oultre aan de Staat voor de weg Voorde 
naar Ninove, plannetje figuer ouden heirweg 
van Gend naer Brussel te Oordegem.
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19 1837 Gentbrugge, 1837. Grond Kad sie B nr 145, 
verkocht aan Octave Du Rot, met plannetje, 
wijk Gendbrugdries, zaailand.

20 1837 Gent, 1837. Onteigening ten voordele van 
aanleg spoorweg Gent-Brugge, Sie I nrs 185 
en 683 en Sie H nrs 62, 69, 70.

21 1837 Wetteren, 1837. Onteigeningen voor A) de 
aanleg van spoorweg Sie C nr 255 en Sie E 
nr 814 en B) correctie steenweg Gent-Wette-
ren sie E nrs 220 en 222; met twee planne-
tjes.

22 1837 Melle, 1837. Onteigeningen voor de aanleg 
van spoorweg Dendermonde-Gent, Sie A 
288, 289, 290, 292, sie B nr 140, 147, 186, 
187, 188. Met verkoopaktes en plannetje.

23 1837 Landegem, 1837. Verkoop gronden Sie B nr 
172, 173, 174, 175, 176, 177 aan weduwe 
Blasius Claeys, Seraphin Ide (Yde) kleerma-
ker. Met plannetje.

24 1837 Drongen en Afsnee, 1837. Verkoop voor de 
aanleg van spoorweg Gent-Brugge, Kad Sie 
B nr 686 en 686bis, Sie D nr 48 (Afsnee, Sie 
B, 22 23 ).

25 1837 Voorde, 1837. Verkoop voor aanleg weg 
Brussel Oudenaarde, Voorde Sie A nrs 248, 
217 (plannetje Oordegem berg sie D nr 29 en 
28 en plan van Bever grond).
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26 1838 Gent, Coupure den Akker, 1838. Verkoop van 
2 ha 17 a 75 ca hoveniersland, groot plan 
gedrukt en ander getekend, gronden: Kad 
Sie F, 432, noord Akkergemstraat, oost Story, 
zuid oude voetweg (sentier),west vlg perceel, 
nr 433, Sie F 456 Bellevuestraat noord Dutry, 
zuid Migom, oost Dutry; nr 455 Bellevue-
straat, 456 ibid, 373 Akkergemstraat, 372 Ak-
kergemstraat, 350 Hospitaalstraat, 349 den 
Acker west tegen Hospitaalstraat, oost Blom-
maert, 320 Hospitaalstraat zuid Lammens, 
Opsomming kopers met hun beroep
Appart dossier dd 1855 ivm Charles De Buck 
– Vanderwaerden ivm grond Sie G, nr 179-
188 weidegrond in Wondelgemse meerssen 
op 4/06/1838, getekend plan 
Apart dossier dd 25/06/1838 met opsomming 
kopers, beroep en aangekochte percelen.

27 1838 Gent, Zwijnaarde, 1838. Verkoop voor aanleg 
van spoorweg Gent-Rijsel, Kad Gent Sie I, 
520 en Zwijnaarde Sie A 27, 28, 29 bos, 30, 
47, 48, 49, 50 weide, 51 weide (groot Kadas-
traal plan).

28 1840 Sint Maria Lierde, 1840. Verkoop voor aanleg 
weg Brussel Oostende via Ninove, Kad Sie B 
nr 859 tussen Ophasselt en Nederbrakel (foto 
boete Bijloke).

29 1840 Nevele, 1840. Kad Sie E nrs 624, 625, 626, 
627, 354 en Sie B nrs 31, 91 vente par licita-
tion suites terres possédées par Hospices et 
Dlle Melanie Van Parijs. Met plannetje.

30 1840 Baaigem, 1840. Verkoop wegens aanleg pro-
vincieweg Gent-Hundelgem.

31 1840 Gent den Akker en Brugse Poort, 1840. 
Hoveniersgrond, Kad Sie F 320, Kad Sie 
F nr 3636 (talus et chemin de halage). Met 
gedrukt plan (#3), affiche verkoop, getekend 
plan, plan van den nieuwe straatweg komen-
de van Akkergemveste tot in de Hospitaal-
straete.

32 1939 Gent, Begijne vest, 1939, plan met plaatsen 
waar talud (gaat) instorten door geweld van 
het water.
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33 1842 Gent, Coupure. Rasphuis rondweg (chemin 
de ronde) Kad Sie F 384, 1842. Verkoop 
wegens bouw muur rond Rasphuis. Met plan 
uit 1840, gaat om hoveniersgrond, waarop 
groenselen, ajuin, silder, andeivie, blomkoo-
len en andere.

34 1851 Gent, Lange Violettestraat, Klein Begijnhof, 
1851. Verkoop aan de stad Gent van 1) stuk 
grond gelegen in de “verger du petit béguin-
age pour la construction du manège couvert 
pour la cavalerie.” Tuin gebruikt door pastoor 
Sie D nr 2329; 2) huis en grond tegen voor-
noemde ten deel Sie D nr 2382, 3) huis nr 
2383. Met plannetje.

35 1853-1855 Aalst, Oultre, Ninove, Appelterre eychem, 
Santbergen, 1853-1855. Aalst Sie F nr 854, 
Oultre Sie B nr 768, Ninove Sie B nr 1731, 
Appelterre eychem Sie D nr 1226, 1298, 
1291, 791, Santbergen Sie A deel nr 440. Met 
plannetjes.

36 1847 Gent, Nieuwe Wandeling, 1847. Verkoop aan 
de Belgische Staat voor de bouw van een 
nieuw “maison de santé” (lees sûreté), Sie 
F nrs 344, 345, 346, 384a, gronden gebruikt 
door J Geluk, weduwe Erffelinck, Zacharius 
Langerock. Bericht van verkoping 1847. Ver-
koop heeft pas plaats in 1857.

37 1844 Desteldonk, 1844. Hofstedeken, Sie A, nrs 
315, 316, 317, 318 – Gent, gebouw en erve 
bestaande in kapelle en godshuis Sticht van 
Sint Jan en Pauwel, alias Leugemeete ten 
voorhoofde op de Brugsche poortstraat nr 
7 Sie F nrs 2572, 2573, 2574; herberg Het 
Trompetjen, ibidem nr 5, Sie F nrs 2570, 
2571, 2574; herberg den Savoyard ibid nr 3 
Sie F nr 2570; hof met woning ten voorhoofde 
van de Ijperstraat nr 18, Sie F nrs 891, 892; 
huis en erf Stoppelstraat 11 Kad Sie F nrs 
908, 909, plannetje ; ibidem nr 11 Sie F 908, 
909, Schrijboom: twee aan elkaar palende 
huizen Kortrijksche poortstraat nr 111 en 113, 
Sie E, nr 784, 785; huis en erf ibidem nr 110 
Sie E, nr 877; idem nr 112 nr 876.
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38 1841 Gent, Brabantdam enclos (du couvent) des 
Capucins, 1841. Verkoop aan de stad van 
gebouw dat de stad huurde sedert 1/05/1829, 
in 1817 … tegen de fabriek van Delrue (later 
Moerman), ten noorden in den tuin werden 
gekweekt, fruytboomen, wyngaerds, plant-
soene, stekelbees, haelbees en geneverhae-
gen. Opsomming van de bomen in den hof 
der gewezen Capucijnen op 19 nivose jaer 
12; huurovereenkomst tussen stad gent en 
Frans Blaere directeur des fournitures militai-
res dans les casernes particulières pour les 
troupes en marhce, domicilié au couvent des 
capucins vanaf 10 luviose an XII. 

39 1847 Assenede, 1847. Verkoop gronden vallende 
in nieuwe tracé van den nieuwen steenweg 
van Assenede dorp – Ertvelde, Bouchoute 
aan Compagnie concessionnaire des chaus-
sées du canton d’assenede; evenals un droit 
de plantis à Bouchaute. Assende Sie E nrs 
62, 63, 64, Bouchoute Sie B nrs 1230,1231, 
1284, 1606, 1608, 1609, 1610. Met plannetje.

40 1848 Destelbergen, 1848. Onteigening voor spoor-
weg Antwerpen - Gent; hoeve gelegen Kad 
Sie D, nrs 248 bis, 261 tegen rue dite Ha-
nautstraete. Met twee plannetjes.

41 1848 Zeeland 1) NL, emprises de divers terrains 
en Zélande Canal latéral de Neuzen à Axel 
et Hulst, 1848, in 1827 onteigend voor het zij-
kanaal; 2) nieuwen weg van Hulst naar Wals-
oorden; 3) onteigening in Sas van Gent ten 
behoeve van de nieuwe uitwateringswerken.

42 1850 Michelbeke, 1850. Afstand van grond ten 
voordeel van de Staat voor de weg Hundel-
gem naar Elst, Kad Sie A nr 2. Met plannetje 
Sint Blasius Boekel (langs weg Zottegem 
naar Nederbrakel).

43 1848 Maldegem, 1848. Afstand ten behoeve van 
het kanaal Zelzate-Noordzee, Kad Sie A, nr 
372. Met plannetje.

44 1850 Zwijnaarde, 1850. Afstand van grond voor 
de verbreding van de Zwarte Coppens Beke. 
Met plannetje, Kad Sie C, nr 665, 686.
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45 1848 Vosselaere, 1848. Afstand van weide voor 
kanaal Deinze-Schipdonk, Kad Sie A, nrs 1, 
2, 15, 16. Met plannetje (canal de dérivation 
de la Lys de Deynze au Canal de Bruges à 
Schipdonk).

46 1850 Lotenhulle, 1850. Openbare verkoop van 
gronden, genaemd de Keizersstukken Sie A 
nr 198 en het Spijkerboor sie A, nrs 226 a, b 
en c. Met plan en verkoopsaffiche.

47 1846 Gent, 1846. Openbare verkoop 1) gebouwen 
Nieuwe Wandeling noorddeel Sie F nrs 344, 
345 aan Marcelin Fiévé Goemaes; 2) twee 
percelen weidegrond in Priesterstraat zuid-
deel van Sie A nrs 2742, 2743 gebruikt door 
Jh De Weweirne, plannetje met waterlopen 
(ancien canal de Stekene) tegen Entrepot en 
Priesterstraat. Zijn niet geschikt voor bleek-
weiden wegens nabijheid gasfabriek evenmin 
geschikt om te bebouwen wegens te hoge 
prijs voor opvullen van waterlopen. De Pries-
terstraat zal van 12 m op 15 m verbreed wor-
den besluit 1847; 3) buiten Brugsche poort 
aan den tragel Sie K nr 492 Karel Lybaert; 
4) Sie K nr 516 Karel Lybaert; 5) Sie K, 257 
gebruikt door weduwe Alexander; 6) Sie K nr 
490 Liv Vermeulen. 

48 1852 Nevele, 1852. Verkoop hoeve (in gebruik 
sedert 1833 door Vandervennet) aan weduwe 
Blomme. Met plannetjes, Kad Sie C,966, 967, 
968.

49 1858 Gent, 1858. Verkoop grond Kad Sie K, deel 
van nr 492 Groene dreef, aan Albert Keller, 
fabrikant de cordes métalliques.

50 1858 Gent, 1858. Verkoop grond Kad Sie K, deel 
van 492a, aan Albert Keller, fabrikant de cor-
des métalliques.

51 Massemen, Westrem, Bavegem. Afstand van 
grond ten behoeve van weg Wetteren – Oom-
bergen, Massemen & Westrem kauter Sie C 
nrs 342, 343, 449, 448, Bavegem (kerkkau-
ter) Kad Sie A, nrs 376, 377.
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52 1858 Gent, Rabotweg passage du Rabot en Prin-
senhof, 1858. Verkoop huis en grond aan 
Victor Bernard Vandenbroucke - Grenier 
fabrikant, Kad Sie F 3610, 3611, 3612. Met 
plannetje.

53 1858 Gent, Nieuwe Wandeling, 1858. Verkoop aan 
de staat ten behoeve van de nieuwe gevan-
genis. Met plan.

54 1853 Oultre, Ninove, 1853, Verkoop aan de staat 
ten behoeve van de verbetering (amélioration 
du regime du) aan de Dender, Oultre Kad Sie 
B nr 769, Ninove Sie B nr 1725. Met planne-
tje.

55 1854 Gent, 1854. Verkoop grond Kad Sie K nr 
492, aan Keller Albert, fabrikant van metalen 
kabels (cordes métalliques). Gelegen buiten 
de Brugse Poort, vermeld als Roygem - Won-
delgem.

56 1854 Gent, 1854. Verkoop aan het Rijk van grond 
Sie D, nrs 2479 en 2480 voor verbinding tus-
sen station en het Stapelhuis. Huurder van 
deze grond is Gerard De Moerloose, bleker. 
Met plan

57 1857 Wontergem, 1857. Verkoop aan SA Chemin 
de Fer de la Flandre Orientale, Sie B nr 135 
voor aanleg spoorweg. Met plannetje. Stuk 
grond genaamd Molenkauter.

58 1855 Drongen, 1855. Verkoop Sie A nrs 144 en 
143a (plaats genaamd Hye) aan Ch. en A. 
Vanden Bogaerde De Lens. Met plan.

59 1857 Zomergem, 1857. Verkoop aan het Rijk van 
Sie C nr 54, 67 en 68 (genaamd Durmkruys-
sen) ten behoeve van het kanaal Schipdonk 
- Maldegem. Met plan.

60 1856 Steenhuyze-Wynhuize, 1856. Verkoop van 
grond Sie A nr 366 aan Louis D’Hane, (ge-
hucht genaamd D Hest, tegen chaussée de 
Gand à Grammont). Met plan.
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61 1855 Nazareth Eke, 1855. Onteigening voor aanleg 
spoorweg Oudenaarde naar Gent, “rempla-
cement des barrières à bascule du passage 
à niveau nr 97 entre les stations de la Pinte 
et Eecke-Nazareth par des barrièrese à lisse 
à ouvrir et à fermer par les usagers lorsqu’ils 
traversent la voie ferrée“. Met plan. Briefwis-
seling dd 1921 over alleengebruik van de 
wipbareel door één pachter.

62 1856 Wetteren Massemen-Westrem, 1856. Ver-
koop aan het Rijk grond Sie F nrs 188, 202, 
207 voor de weg Wetteren - Oombergen 
evenals grond te Massemen - Westrem Sie B 
nr 21. Met plan.

63 Steenhuize –Wijnhuize. Verkoop van Sie A 
nrs 369 en 374 aan Louis D’Hane.Met plan-
netje.

64 1857 Lovendegem, 1857. Verkoop van Sie A nr 
589, wijk Meyenbrouk, aan weduwe Bibauw 
Jean Baptiste, brouwer te Lovendegem.

65 1857 Gent, 1857. Verkoop aan het Rijk voor een 
doorgang langs de muur van het Rasphuis, 
Sie F nr 384a.

66 Erwetegem. Verkoop van grond Sie B nr 286, 
wijk Rumaere, aan de Bisschop Edouard 
François.

67 1857 Drongen, 1857. Verkoop van grond Sie A nr 
433, wijk Slendonck, aan Snauwaert Pierre, 
landbouwer. Met plan.

68 1861 Gent, 1861. Verkoop van Sie E nr 160b 
(Wondselgem meerssen) aan Parmentier - 
Van Hoegaarden, fabrikanten met briefwisse-
lingsadres te Brussel Zespenningenstraat 73.

69 1860 Zandbergen, 1860. Verkoop van vier percelen 
moerasgrond Sie A nrs 442, 443, 460, 461a 
Nuchteveld, Nuchtemeersch, aan de Deyn 
Hubert. Met plannetjes.

70 1860 Onkerzele, 1860. Verkoop van Sie A nr 129 
(wijk Ransbeek) aan Deschrével Auguste te 
Geraardsbergen. Met plannetje.
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71 1861 Drongen, 1861. Verkoop van Sie B nrs 780, 
781 (Assels) aan Brackelaere Pierre, land-
bouwer. Met plannetje.

72 1860 Grammene, 1860. Openbare verkoop van 
kapbos Sie A nr 70, wijk Driesch, voor de helft 
in onverdeeldheid. Met plan en verkoopaf-
fiche.

73 1860 Nazareth, 1860. Openbare verkoop van Sie 
C, nrs 55, 63, 64, 65, 85, 86, 87, 135, 158, 
159, 165, 177 (wijk den bessen, ouden meu-
lenhoek). Met verkoopaffiche.

74 1862 Melle, 1862. Verkoop aan het Rijk van Sie B 
nr 186a (Drieschwijk) ten behoeve van bouw 
“maisonnette de garde route”. Met plannetjes.

75 1862 Gent, den Akker, 1862. Verkoop van Sie F 
nrs 344d land, 384d tuin, (den Akker [tegen 
Rasphuis]) aan Charles de Kerchove de Li-
mon. Met plannetje.

76 Gent, Rabotstraat. Gratis afstand aan de stad 
van Sie F nrs 3609, 3615, voor de aanleg van 
de nieuwe Rabotstraat (3609 hooiland, 13 
huis, washuis, 14 tuin, 15 hooiland, 16 tuin).

77 1897 Zelzate, 1897, geen nummer. Verkoop van 
Sie A nrs 408 voor de Chemin de fer de Gand 
à terneuzen. Met plan.

78 1853 Oost-Vlaanderen, 1853. Openbare verkoping 
van zaeilanden, meerschen en bosschen, 
alsmede een huis te Gent (begynevesten, 
zuid den Waldam). Met plannen.

79 1853 Oost-Vlaanderen, 1853. Openbare verkoo-
ping van zaeilanden, meerschen en bos-
schen, alsmede een huis te Gent. Enkel 
plannen.

80 Bassevelde, Belcele, Berlaere, Overmeire, 
Calcken, Laerne, Erpe, Ste Marie Auden-
hoven, Heldergem, Baelegem, Bachte Ma-
ria Leerne, Drongen, Evergem, Oostacker. 
Openbare verkoping van hofsteden, landen, 
meerschen en bosschen (69 verkopingen). 
Met plan.

81 Watervliet, St Jean Eremo, Sleydinge, Ever-
gem, Saffelaere, Mendonck.
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82 1851 Gent, Priesterstraat (nu Doornzelestraat), 
1851. Sie A nr 2742 43 – Marcelin Fiévé-
Goemaes, fabrikant (behoort vermoedelijk bij 
dossier 47).

83 1862 Gent, 1862. Verkoop Sie G, nr 159c, 160c 
aan Parmentier Van Hoegaarden, filateurs, 
grond tussen hun fabriek en geprojecteerde 
nieuwe straat.

84 1863 Gent, Poortakker, 1863. Verkoop van de 
“enclos de Poortakker” aan Joseph de Hemp-
tinne, met Copie des actes de fondation de 
l’hospice St Jacques et Poortakker.

85 1864 Gent, Begijnhof, 1864. Verkoop van gronden 
binnen het Sint-Elisabethbegijnhof. Met plan 
en affiche.

86 1864 Nazareth, 1864. Verkoop Sie E nrs 184, 185 
wijk Moerkens???, 290 wijk Swartegat, aan 
de gemeente Nazareth.

87 1865 Gent, 1865. Verkoop van Sie K nrs 516, 517 
(Roygem) aan Charles Mestdagh, scheeps-
makelaar. Met plannetje.

88 Gent, Rabotstraat. Openbare verkoop aan 
Coppens Melanie en Pauline Marie.

89 1865 Gent Rabotstraat, Drongen, 1865. 1) Verkoop 
van grond te Gent, “ter plaets genaemd cul 
de sac du prince en de Rabotweg”; 2) een 
goed huis stede en erve zijnde eene twee-
wonst inde Breedestraet te Drongen Sie B 
322a, 323a, 324a, verkocht aan Solvijns 
Laurent Guillaume in naam van Roelens Jo-
seph Auguste. Notarisakte. Met plannen.

90 1865 Oultre, 1865. Verkoop van Sie B nr 769, voor 
kanalisering van de Dender (Ecluse de Pol-
laere). Met tekening.

91 1865 Appelterre-Eychem, 1865. Verkoop aan de 
staat van Sie B nrs 768, 1269, 1285, (Krom-
mel, Eychemmeersch, Kannekensborre) voor 
kanalisering van de Dender.

92 1865 Gent, 1865. Verkoop van Sie H, nr 280 (Kau-
tergat buiten de Heuvelpoort tegen Schelde), 
aan Louis De Backer-Alyn, marchand et 
propriétaire.
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93 1865 Appelterre-Eychem, 1865. Verkoop aan de 
Chemin de fer Dendre et Waes, Sie B nr 
1226b (Hamveld).

94 1865 Lovendegem, 1865. Verkoop van Sie A nr 
1869 (Rabot) aan Vandekerckvoorde Pierre.

95 1865 Lovendegem, 1865. Verkoop van Sie A 1942a 
(Oostveldkauter) aan Colette Vandennest.

96 1865 Drongen, 1865. Verkoop van weidegrond Sie 
B nrs 660, 660bis (Hoogblaarmeersschen) 
aan Société Linière Gantoise. Met plan.

97 1861-1867 Overzicht: dossiers contenus dans ce carton 
1861-1867; met losse stukken uit deze pe-
riode: oa plan nieuwe straten Rabot-Groot 
begijnhof; doc 15/02/1864 ivm nieuwe Ver-
speyenstraat genaamd naar Jean Verspeyen, 
eigenaar.

98 1861 Lovendegem, 1861. Verkoop van Sie A nr 
1859 wijk Rabot, aan Vankerckvoorde Pierre, 
eigenaar. Met plannetje.

99 1861 Gent, Groot Begijnhof, 1861. Gratis afstand 
aan de stad Gent van 1540 m grond nrs 
2625A en 2626 zijnde de opgevulde water-
loop tussen de nieuwe boulevard en het Wal-
dam eiland. Loopt langs werf van scheepbou-
wer De Smet. Doc. ivm “la pêche du Waldam” 
die openbaar verhuurd werd vanaf 1806. De 
Waldam is het eigendom van de BG. Met 
plan.

100 1861 Gent, 1861. Verkoop van Sie K nr 490 (wijk 
Roygem Wondelgem) aan Van Loo Bernard, 
koopman in hout wonende nieuwe Theresia-
nenstraet. Met plannetje waarop molen ver-
meld staat.

101 1861 Eecke, 1861. Verkoop van weide Sie B nr 
600 (wijk Isten) aan Claeys Louis, greffier de 
la justice de paix à Nazareth. Met schets lig-
ging.

102 1861 Laarne, 1861. Verkoop van Sie C nrs 1257, 
1258, 1259, 1260 (wijk Breemeersch), aan 
Dewilde C, cultivateur et cabaretier.
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103 1861 Gent, Groot Begijnhof, 1861. Openbare ver-
koop van bouwgrond (31 percelen) aan ver-
schillende kopers Fièvé Steppe, Vandeputte, 
Langerock, Vanquickelberghe, Scheers, 
Vandersnick, Meganck, Vandekerckhove, St-
troobant, Dutry-Joos. Met affiche en plan.

104 1862 Lovendegem, 1862. Verkoop van Sie A nr 
642 (Boterhoek) aan Arens-Van Hecke Edou-
ard, landbouwer. Met affiche en plan.

105 1862 Gent, Groot Begijnhof, 1862. Verkoop van 
bouwgrond Sie I 3609, 3615, 3616, 3618, 
3613, 3613bis, 3614, 3617a, 3617bis gelgen 
langs nieuwe straat van ‘Rabot naer Sint 
Elisabethdriesch, langs Begijnenvest en kaei 
leidende naer Princenhof’. Met plan en af-
fiche.

106 Gent Pêcherie du Grand Beguinage. Verkoop 
van Sie F nrs 3635, 3622, (fossé d’enceinte, 
waterpoel; onverpacht water) aan de Hemp-
tinne Jules, fabrikant. Met plan.

107 1862 Gent, Gasmeterlaan Nieuwe Vaart, 1862. 
Verkoop aan het Rijk van grond voor verbin-
dingskanaal Brugsevaart met Dok, Sie K nrs 
78 (rue de l’église), 280, 233, 235, 159, 158, 
157, 156, 155, 154, 187 (tussen fabriek Par-
mentier en Meulestedebrug). Met plannetjes.

108 1863 Gent, Bijlokelaan, 1863. Afstand grond voor 
trekken van laan door Bijloke meerssen. De 
andere getroffen eigenaars zijn Baertsoen, 
Boeteman, De Decker, De Beer, Eyckens, 
Bosterhout en De Ronne. Krantenbericht 
uit ‘Le nouveliste de Gand’ 13/01/1863 over 
onbezonnen gedrag van BG wegens gratis 
grondafstand die waarde van grond andere 
eigenaars verhoogd en onrechtvaardig is tov 
de armen van de BG. Zes pachters beëindi-
gen hun huur Coppieters, Cauwels, Heuge-
man, Vandenbos, Vogelsang, De Keukelaere. 
Klacht van Van Caneghem ivm wegnemen 
van water voor zijn molen.

109 1867 Wondelgem, 1867. Verkoop van grond Sie 
A nr 318bis (wijk Heytjens), aan De Loose 
Charles.
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110 1866 Appelterre-Eychem, 1866. Verkoop aan het 
rijk van hooiland Sie B nr 1298c voor kanali-
sering van de Dender. Met plannetje.

111 1866 Gent Coupure, 1866. Openbare verkoop 
3/05/1866 van oud entrepot aan De Perre 
Montigny Edm, Lefebvre Delaval Elisée, 
Beelaert Chs, Lockx J, Spilthoorn J, Parmen-
tier Chs, De Coninck l, Cardon Gasp, Coppi-
ters P, Allo Ed, Dumont Const.

112 1866 Appelterre-Eychem, 1866. Afstand van grond 
voor kanalisering Dender, Sie B nr 1725a.

113 1866 Lochristi, 1866. Afstand van terrein eertijds 
toebehorend aan de gemeente nrs 21 en 26 
Sie B (nrs 683 684 685 686 aan Decock Aug).

114 1966 Ertvelde, 1966. Verkoop aan 1) ‘Soc du Che-
min de Fer de Gand à Terneuzen’ Sie A 285, 
286, 287, 288, 289, 321, 322, 323, 324; 2) 
voor aanleg nieuwe ‘chemin vicinal en face 
de la gare’ Sie A 374,377. Met plannetje.

115 1866 Wachtebeke, 1866. Verkoop deel nrs 899, 
900, 901, 907, 910 voor ijzeren weg van Lo-
keren op Zelzate. Met plan.

116 1867 Gent en Drongen, 1867. Verkoop van 1) 2e 
reeks gronden in Bijloke meerssen, Locks J, 
Buyl F, Spaens Jh, Blommaert JL, Debrui-
ker Aug, Debuck M weduwe Piens, Bureau 
Theophile, Plouvier P.; 2) gronden te Drongen 
Sie C 1136 bis, Sie D 817, Sie A 1196, Sie 
A 1194, 1226, Sie D 1455, Sie D 1508. Met 
verkoopsaffiche en plan.

117 1867 Erembodegem, Erondegem, Haeltert, Impe, 
Nieuwerkerke, Zonnegem, 1867. Verkoop te 
Aalst van gronden. Met verkoopaffiche.

118 1867 Kruishoutem, Auwegem, Dickele, Elsegem, 
1867. Verkoop van gronden. Met verkoopaf-
fiche.

119 1868 Herzele, Leeuwergem, Zandbergen, Smeer-
hebbe-Vloersegem, 1868. Verkoop van land, 
zaailand, enz. Met verkoopaffiche.

120 Herzele, Leeuwergem, Zandbergen, Smeer-
hebbe-Vloersegem. Enkel plannen.

Overzicht

BG 49: Verkopingen



121 1864 Oost-Vlaanderen. Verkopen van gronden in 
O-VL 1864, overzicht.

122 1867 Gent, Bijlokemeersen, 1867. Verkoop van 2e 
reeks gronden in Bijloke meerssen, Locks J, 
Buyl Fj, Spaens Jh, Blommaert JL, Debrui-
ker Aug, Debuck M. weduwe Piens, Bureau 
Theophile, Plouvier P. Met verkoopaffiche en 
plan.

123 1868 Gent Brugse vaart, 1868. Verkoop grond Sie 
K 257 aan Bureau Théophile, met plannetje.

124 1867 Wetteren, 1867. Verkoop grond Sie G nrs 
220a, 222a (wijk Overbeke) Buyssche Jozef.

125 1867 Gent, Bijloke meersen en Nijverheidslaan, 
1867. Verkoop gronden 1) Bijloke meersen; 
2) Nijverheidslaan 10 loten buiten de Brugse 
Poort, oa 278d.

126 1859 Sleidinge, Waarschoot, Eeklo, 1859. Verkoop 
gronden voor ‘Maetschappij des Spoorwegs 
van Eecloo naer Gent’, Eeklo Sie D nr 963 
(wijk Gevaertakker), Sleidingen Sie D 1717 
(Langendam Heucken), Waarschoot Sie C 
1091, (Daesdonckschenakker). Met planne-
tje.

127 1860 Oostakker, 1860. Verkoop grond voor spoor-
weg Eeklo-Gent, te Oostakker Sie D 434a, en 
Gent Sie G 600, 604, 605 (Dampoortmeers-
schen). Met plannetje.

128 1868 Godveerdegem, 1868. Verkoop grond Sie nr 
622 (wijk Mylegem) aan D’Hollander Leonard 
en Jean Baptiste, landbouwer.

129 1868 Gent, Rabotstraat, Godshuizenlaan, Bijloke-
vest, 1868. Openbare verkoop van gronden 
Sie F 3614, 3615, 3616, 3618a, aan Meganck 
A, oud notaris, Piens Em. Aug. koopman in 
vodden, Baertsoen Alfred fabrikant voor reke-
ning van zijn vader Pieter Joseph, fabrikant, 
Delacroix Chs mekanieker, Vandersnick Jean 
Baptiste particulier, Van Driessche Bernard 
kleerverkooper, Libert Josephine, weduwe Al. 
Rivelois, rentenierster.
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130 1868 Gent, 1868. Verkoop van Sie I nr 211 (wijk 
Poelken St Pieters Aaigem) aan Eugene 
Bracq. Gent, 1868. Verkoop van Sie I nr 211 
(wijk Poelken St Pieters Aaigem) aan Eugene 
Bracq.

131 1868 Zomergem, 1868. Verkoop Sie B nrs 434, 
551 (wijk Veldeken) aan Lamme Edouard.

132 1868 Gent Kluyskenstraat, 1868 verkoop van 
bouwgrond in de nieuwe Hospitaalstraat lot 9 
aan Minnens Casimir, stationchef Harelbeke. 
Met verkoopaffiche en notarisakte.

133 1868 Gent, Bijloke, 1868. Verkoop bouwgrond 
tegenover weeshuis, lot 23 en 24 van het 
ovaal, aan Van Loo Bd, handelaar, Theresia-
nenstraat. Met verkoopaffiche.

134 1868 Gent, Evergem, 1868. Verkoop van 1) grond 
deeluitmakende van het voormalig Sint-Ja-
cobs-Godshuis ten voorhoofde uitkomende 
op het Godshuishammeken; 2) land te Ever-
gem Sie C, 1194 en 1194bis.

135 1864 Gent, 1864. Verkoop van ‘enclos’ van het 
voormalig Sint-Jacobs-Godshuis en van twee 
woningen afkomstig van legaat van Van Wit-
tenberghe. Met notarisakte met plan en ver-
koopaffiche. Tweede verkoop in 1868, derde 
in 1869 (met postzegel 1868 niet verwijderd!). 
Met notarisakten, doc 1864 naamgeving 
nieuwe straat Van Caneghemstraat door-
heen oud Godshuis Sint Jacobs. Brieven ivm 
uitlening aan stad van bepaalde voorwerpen. 
Vanderhaeghen vraagt ook dat BG elf graf-
stenen zou overdragen aan Stenen voorwer-
penmuseum. Ivm politiebegeleiding bij opgra-
ven van beenderresten. Inventaris van 1842 
(1844, 1851) van allerlei voorwerpen uit het 
Sint Jans Godshuis.

136 1868 Sinaai, 1868. Verkoop hofstedeken, Sie C 
nrs 180, 181, 182, 183, 197 wijk Debrug. Met 
verkoopaffiche.

137 1869 Gent, Nieuwe Vaart, 1869. Verkoop grond 
Sie K 278d, aan Charles Boone-Vandoorne, 
cabaretier et marchand. Met plan, notarisakte 
en verkoopaffiche.
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138 1869 Nederzwalm, Zottegem, Erembodegem, 
1869. Onteigening voor spoorweg Dender-
leeuw-Kortrijk, Nederzwalm Sie A 290, 289, 
269, Zottegem nrs 789, 790, Erembodegem 
Sie B 1655. Met plan voor Zottegem.

139 1869 Drongen, 1869. Verkoop weide Sie B 141 
(wijk Bourgoyen) aan Van Tieghem Pierre. 
Met plannetje.

140 1869 Gent, Sint-Pieters-Nieuwstraat nr 150, 1869. 
Verkoop woning aan Vervaeke Leonard 
Joseph, aannemer, Sie E, nrs 1621a lusttuin, 
1622 huis.

141 1869 Gent Nieuwe Wandeling, 1869. Verkoop 
van grond Sie F nrs 145, 144 (wijk den Ak-
ker), aan Lippens Auguste, burgemeester te 
Moerbeke. Met plan (perceel gelegen naast 
nieuwe gevangenis).

142 1869 Gent Nieuwe Wandeling, 1869. Verkoop 
grond Sie F 346, aan Lippens Auguste, bur-
gemeester te Moerbeke. Met plannetje.

143 1869 Gent, Kortrijksepoortstraat, 1869. Verkoop 
‘enclos de Schreyboom ou d’Hebbrecht’, aan 
kanunnik De Decker, Sie E, nrs 885, 886, 
888, 890, 891.

144 1869 Zelzate, 1869. Verkoop aan de Gemeente 
Zelzate voor opneming in een gemeenteweg. 
Met plan.

145 1869 Gent Nederkouter, 1869. Verkoop van Sie H 
nrs 9c, 13, aan Bastenier Alexandre (planne-
tje met aanduiding van een molen).

146 1866 Zottegem, Maria Lierde, Erwetegem, 1866. 
Verkoop grond voor aanleg spoorweg Braine-
le-Comte naar Gent, drie bundels. Met plan-
netjes.

147 1869 Zelzate, Sas van Gent, 1869. Afstand grond 
voor spoorweg Gent-Terneuzen, Sas van 
Gent in de polder genaamd den Poel. Met 
plan.

148 1870-1873 Overzicht dossiers 1870-1873.
149 1871 Gent, 1871. Afstand grond voor aanleg ring-

spoorweg, Sie G, nr 261 (Wondelgemmeer-
sen plan), 257.
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150 1870 Gent, Oostakker, 1870. Verkoop van 1) Gent 
Sie G nrs 605b, 600a weidegrond (wijk Dam-
poortmeersch) plan; 2) Oostakker Sie D nrs 
636, 637 land, (wijk Nedermeeschen) plan, 
aan Suppes Jules, négociant et fabrikant, 
notaris Soinne.

151 1870 Balegem, 1870. Verkoop van Sie B nrs 498, 
499, 500a aan Desmet Charles Louis, land-
bouwer, waarop kleine erfpachthoeve, plan
XXXX brief 29/09/1865 betreffende toestem-
ming gevraagd door Kerkfabriek van H. Kerst 
om onderhands te verkopen aan Carels, mé-
canicien constructeur, van Sie nr 5861 litt O2, 
aanvraag blijft in beraad.

152 1870 Gent, 1870. Verkoop van Sie H nrs 70a, 69a 
(wijk Nederkouter) langs ijzeren weg Gent 
Oostende, aan Wambeke Jean Baptiste, 
landbouwer. Met plan.

153 1870 Gent, oude Begijnengracht, Rabotstraat, 
1870. Openbare verkoop aan De Raeve-Col-
le Adrien, Langerock Isidore en Goormachtig 
Henri, Verbrugghe weduwe Van Huxem Con-
stance, Poelman Joseph, Vanden Broecke 
Victor. Met verkoopaffiche en akte, grosse 
notaris Ghesquière.

154 1870 Kaprijke, Bassevelde, 1870. Verkoop van 
1) Kaprijke Sie B 1031 (wijk Fortjensakker); 
2) Bassevelde Sie B 1125, 781, 1125 (wijk 
Grootenhoek en Dorp) ten behoeve van de 
spoorweg Eeklo-Antwerpen. Met plan.

155 1871 Gent, Bijlokemeersen, 1871. Openbare verkoop 
van Sie K nrs 955, 962, 960, 962 (voorheen Sie K 
6231, 962d) aan Charles Ad. Dutry Guequier mar-
chand, Coppieters Pierre entrepreneur de travaux, 
Vande Putte Louis entrepreneur de travaux, Adem 
Ferdinand kruidenier, Locks Jean François. Pro-
blemen ivm de naastgelegen ‘bâtiment du tir de la 
garde civique’, citaat “Koop 2, perceel bouwgrond 
in de Bijlokemeerschen ten voorhoofde aan den 
trekweg, naar den herberg genaamd de Vleder-
muis, dicht aan de nieuwe Koepoortbrug, ma-
kende den hoek met den boulevard der bijloke”. 
Met verkoopaffiche en plan (ligging Vledermuis en 
Bijlokegrachten).
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156 1870 Waarschoot, 1870. Verkoop Sie E nrs 884 
boomgaard, 885 huis (wijk Beekackker) aan 
Standaert Bernard distillateur.

157 1870 Evergem, 1870. Verkoop van Sie C nr 786 
(wijk Elsloo) aan De Craene Charles Lievin, 
landbouwer. Met plan.

158 1870 Evergem, 1870. Verkoop van land Sie C nrs 
769, 771 (wijk Elsloo) aan Van Loo-Malfait 
Auguste.

159 1870 Evergem, 1870. Verkoop van land Sie C nrs 
807, 808 (wijk Elsloo) aan Van Quickelberghe 
Pierre landbouwer. Met plan.

160 1871 Zelzate, 1871. Verkoop van 15 percelen, plan 
(wijk Dibbautshoek) en Catte langs steenweg 
Zelzate naar Assenede.

161 1871 Gent buiten Kortrijksepoort (langs spoorweg 
Oostende), 1871. Openbare verkoop van 
Sie I nrs 683a, 699 aan Droesbeke Charles, 
directeur de ventes, en Blanchard Leon pour 
compte de Ph. De Potter-Lereverend. Met 
verkoopaffiche.

162 1871 Kluizen, Wynckel, 1871. Verkoop voor ver-
beteringswerken aan kanaal van Gent - ter 
Neuzen. Met plan.

163 1871 Evergem, 1871. Openbare verkoop van land 
Sie C nrs 793, 798, 801 (wijk Elsloo), aan 
Vanloo-Malfait Auguste Burgstraat Gent. Met 
verkoopaffiche en plan.

164 1872 Gent, Bijlokemeersen, 1872. Openbare 
verkoop van Sie K nrs 960, 962, 960, 962b, 
aan De Potter François littérateur en Baetslé 
Désiré, fabrikant. Met verkoopaffiche en plan-
nen.

165 1872 Sint-Antelinckx (O-Vl), 1872. Verkoop aan de 
gemeente van Sie A nr 179, (wijk Ransbeekk-
auter) gelegen op enkele meters van de kerk, 
voor oprichting van een gemeenteschool.

166 1872 Gent Bijlokemeersen, 1872. Openbare ver-
koop grond bij Koepoort aan Waelbrouck 
Charles, marchand, Coppieters Pierre, entre-
preneur. Met verkoopaffiche en plan.
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167 1872 Gent, Bijlokemeersen, 1872. Openbare 
verkoop aan Vande Putte Louis, Rys Pierre, 
Peting Henri directeur de l’hopital civil Gand. 
Met verkoopaffiche, plan en akte.

168 1872 Gent, Martelaarslaan, 1872. Verkoop aan het 
Rijk van een deel van het oud jongenswees-
huis Kuldershuis Sie C nrs 570, 574 (pour 
être approprié à l’installation du Dépôt provin-
cial des archives de l’état).

169 1873 Gent, Eke, 1873. Verkoop 1) Gent Boulevard 
der Bijloke aan Marit; 2) Eke (plan) Sie A 
874, 875, 876 (wijk Berindekens), aan Dupré 
Charles, landbouwer te Eke, en Sie A 874 
aan Vanderstraeten eigenaar te Asper.

170 1873 Gent, Bijlokemeersen, 1873. Openbare ver-
koop aan Vanden Bos-Poelman schoenfabri-
kant.

171 1873 Zelzate, 1873. Verkoop aan de gemeente 
Zelzate van Sie B nr 347 (wijk Kernmelkpol-
der) voor aanleg stuk gemeenteweg.

172 1873 Axel, Sint Jan Steen, 1873. Verkoop Axel 
Sie E 139, St Jan Steen Sie A 221, 153, ten 
behoeve van aanleg spoorweg aan ‘Inter-
nationale Spoorwegmaatschappij Mechelen 
Terneuzen’.

173 1873 Gent, Bijlokemeersen, 1873. Openbare ver-
koop van bouwgrond, aan Callier Hip advo-
caat. Met akte, verkoopaffiche en plan.

174 1926 Wachtebeke, Sint Kruis Winkel, 1926. 1) 
erfpacht 27 jaar Sie A 912, 913, 915, 916 plan 
te Wachtebeke aan De Smet Georges Jean 
nijveraar en Brasseur Robert Octave Charles 
Joseph (° Gent 13/07/1878); 2) exclusief 
jachtrecht 27 jaar op de gronden van BG te 
Wachtebeke, Sint Kruis Winkel en Ertvelde 
(dossier 174 oud nr 155 in blauw en dossier 
175 oud nr 155 in zwart).

Overzicht

BG 49: Verkopingen



175 1873 Zomergem, 1873. Openbare verkoop Sie 
A 611, 612, 613, en Sie B 672, 1270 (lange 
boekstraat), aan Devliegher JB cultivateur et 
conseiler communal, Kervijn Adolphe Maria-
kerke, Loete Pierre molenaar, Marie Ph. De-
neve (wijk Heulendonckakker, Blauw hinne, 
hommelingen). Met akte, verkoopaffiche en 
plan (dossier 174 oud nr 155 in blauw en dos-
sier 175 oud nr 155 in zwart).

176 1873 Gent, Sint-Pieters-Aalst, 1873. Openbare 
verkoop van zaailand, Sie H nrs 69, 70 (wijk 
Nederkauter) langs den spoorweg aan De 
Coninck Orlent, entrepeneur constructeur.

177 1873 Gent, enclos godshuis Wenemaar, 1873. 
Verkoop aan de stad Gent van Sie A nrs 
405, 406, 398, 396, 397 kapel, 389, 390, 399 
Godshuis, 387, 401, 402, 404 met het oog op 
vergroting van de vismarkt, bouw overdekte 
markt en verbreding van de Hoogezonne-
straat, Wenemaers hospitaal aangeduid als 
het Sint Laureyns Godshuis, verkocht samen 
met de zeven naastgelegen huizen. Proces-
verbaal van verzet van Rooman Theodore 
tegen verkoop. Met plan uit 1869.

178 1873 Oostakker, 1873. Verkoop van Sie A nr 698 
(wijk d’hulst) voor verbeteringswerken aan 
kanaal Gent – Terneuzen.

179 1873 Zelzate, Assenede, 1873. Verkoop aan de 
Ste du Chemin de fer de Lokeren à la fronti-
ère Néerlandaise. Briefwisseling uit 1895 ivm 
overwegen. Met akte en plan.

180 1874 Sint-Kruis-Winkel, 1874. Verkoop aan het 
Rijk voor de verbreding van het kanaal Gent-
Terneuzen. Met plan.

181 1874 Gent, Gasmeterlaan, De Pinte, Oostakker, 
1874. Openbare verkoop van grond te 1) 
Gent, rue Epargne, Bd du Gas, Sie G 154 
en 155a en deel gedempte gracht aan Prof. 
François Laurent; 2) De Pinte Sie B nrs 43, 
44, 45 aan Henri Jean Bpte de Giey; 3) Oos-
takker Sie A nrs 696, 697, 698, aan Floris Van 
Loo. Met plan, verkoopaffiche en akte.

Overzicht

BG 49: Verkopingen



182 1874 De Pinte, 1874. Verkoop van Sie B nrs 43, 
44, 45 (Breedestraat) aan H. J.Bte de Giey. 
Met affiche en plan.

183 1874 Oostakker, 1874. Openbare verkoop van Sie 
A nrs 696, 697 aan Floris Van Loo. Met affi-
che en plan.

184 1874 Peteghem Karreweg, 1874. Verkoop aan het 
Rijk van Sie B nr 808, 809, 811 (wijk Hoybos-
schen) ten behoeve van de weg Deinze-Ou-
denaarde naar het station van Gavere.

185 1874 Zelzate, 1874. Verkoop aan het rijk van Sie 
B nrs 521 tot 524 ten behoeve van verbete-
ringswerken aan het Kanaal van Gent-Ter-
neuzen. Met plan.

186 1875 Eeklo, 1875. Openbare verkoop van Sie B 
1029 (aan de Statie), aan Daneels Ecrevisse 
Ed, fabrikant Eeklo, Ange Locufier-Ecrevisse 
et Consorts fabrikant te Eeklo, Dezutter Hip-
polyte geneesheer en Jules Baertsoen fabri-
kant Gent.

187 1875 Gent Groot Begijnhof, 1875. Openbare ver-
koop aan Thomas Theophile, brouwer, Fr 
Migom, Ramont Ch, Scherre Ch, Vuylsteke 
Pierre charpentier, Van Impe Auguste con-
ducteur Ponts et Chaussées. Met akte en 
plan.

188 1875 Gent, Nieuwe Vaart, 1875. Verkoop aan het 
Rijk van hooiland, Sie G nr 155a, ten behoe-
ve van een trekweg langs Nieuwe Vaart.

189 1876 Vosselare, 1876. Overeenkomst met de heer 
Parez (of Paré) te Ath ivm erfdienstbaarheid 
van doorgang te Vosselare Sie A 323 en 324. 
Brief ivm formaliteiten voor verplaatsing van 
buurtweg nr 40 Meirewegel, die loopt door 
Poortakkerbosch ‘au chateau de Meire’.

190 1875 Lochristi, 1875. Verkoop van Sie G nrs 588 
tot 592 ten behoeve van de aanleg van een 
buurtweg tussen steenwegen Gent-Antwer-
pen en Destelbergen-Beervelde. Met plan-
nen.
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191 1876 Boschkapelle (NL), 1876. Verkoop van Sie A 
nr 226 aan Willem III polder bestuur, grond 
benodigd tot waterleiding in den polder Wil-
lem III.

192 1876 Gent, Groot Begijnhof, 1876. Openbare ver-
koop van bouwgrond aan A.H. Swellen, Chs 
Vande Kerchove, Ange Slock, Martin Bruys-
schaert, L. Vande Weghe, J. Bulte, weduwe 
Dutry Vervaet, Grose. Met verkoopaffiche en 
plan.

193 1876 Gent, 1876. Verkoop van strook grond na-
bij de Nieuwe Vaart Sie G 154b 155a aan 
Ameye Berth Rodolphe. Met plan en verkoop-
affiche.

194 1876 Gent, Bijlokemeersen, 1876. Verkoop van Sie 
K nr 962d omtrent de Vledermuis aan de kaai 
aan Aug. Morel fabrikant Visserij. Met plan-
nen en verkoopaffiches.

195 1876 Appelterre, 1876. Verkoop aan de gemeente 
voor bestrating en verbreding van de buurt-
weg, Sie A1 nrs 139, 140, 157 en 340

196 1877 Wontergem, 1877. Verkoop van Sie B 72, 135 
voor een gemeenteweg naar Dentergem. Met 
plannen.

197 1876 Waarschoot, 1876. Afstand grond Sie G 
1091a voor aanleg buurtweg Waarschoot-
Sleidinge. Met plannen.

198 1877 Gent, Begijnhoflaan, Geswinstraat, Hip Lam-
mensstraat, 1877. Verkoop aan Phalempin, 
Heynssens Fr, Gildemijn Louis, Notebaert 
Bruno magazijn schrijnhoutwerk. Met ver-
koopsaffiche en plannen.

199 1877 Kalken, Laarne, 1877. Openbare verkoop van 
land Kalken Sie B nrs 980, 1132 en Laarne 
Sie B nrs 1327, 133 aan De Vuyst Theo, De 
Vervier , De Geyter C en Waelraeve Aug. Met 
affiche en plan.
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200 1877 Nevele, Meigem, Hansbeke, Bellem, 1877. 
Openbare verkoop van grond te 1) Nevele 
Sie E, nrs 212, 214, 219, 360, Sie B nr 12; 2) 
Meygem Sie A 14, Sie B 333 en 336 en Sie 
C nr 417; 3) Hansbeke Sie A 1178; 4) Bellem 
Sie A nr 105 aan 1) Clemence L Vandewoes-
tijne douarière de Victor comte de Salviac de 
Vieilcastel, Jacq Brunon, Beelaert Jbte, Che-
valier Gustave, M.G. Mesdach de Tekiele, 2) 
De Pestel Seraphin bakker, Van Wonterghem 
Jbte Edouard, Evariste & Honoré Claeys, 
bakkers, Louis Minnens, 3) Vanderhaeghen 
Charles, 4) J, Jbte, & Marie Th De Geiter, 
landbouwers. Met plannen en verkoopaffiche.

201 1877 Gent, 1877. Openbare Verkoop van hoek 
Hipp Lammens en Verspeyenstraat aan Note-
baert Bruno. Met plannen, verkoopaffiches 
en plan met namen van de conventen (of in 
203).

202 1877 Vinkt, Wontergem, 1877. Openbare verkoop 
van zaai- en weiland te 1) Vinkt Sie A nrs 94, 
95, 790, 798, 799, 800, 819, 820, 821 water, 
825; 2) Wontergem Sie B nrs 135b, 135c, 
72a (wijk Molenkauter, Kerkmiskauter, Mo-
lenkauter) aan 1) Pypaert Hipp burgemeester 
Vinkt , de Vynckt, Pypaert Aug. Uit Aerseele, 
Martens Julien, vrederechter Deinze, 2) we-
duwe Norbert M.J. Eggermont uit Gent, C. De 
Winter, C. De Meester. Met plannen en ver-
koopaffiches.

203 1862 Gent Lange Violettestraat, 1862. Verkoop 
van Klein Begijnhof aan Engelbert graaf 
d’Arenberg, Sie D. Met plannen en procuratie.

204 1877 Gavere, 1877. Openbare verkoop van land te 
Gavere enige Sie nrs 529, 530, 575 wijk Mid-
delwijk, 579, 581 St Amandswijk, aan Theo 
Verstraeten, J. Deschryver, Br Van Cauwen-
berghe, P. Van Belleghem, L. De Backer, 
Vanderstraeten Theodore.
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205 1878 Gent, 1878. Verkoop aan de stad Gent van 
de infirmerie van Groot Begijnhof, Sie F 
2718, 2719. onteigening tot openbaar nut ten 
behoeve van de oprichting van een lagere 
school. Met plannen.

206 1879 Gentbrugge, Heusden, 1879, rechttrekking 
Schelde te Gentbrugge Sie A 144 wijk Schot-
telam en te Heusden, Sie A nrs 760,762 
Nijsboom en Biervoelder. Met oud plan en 
nieuwe situatie.

207 1879 Winkel, 1879. Afstand grond voor aanleg weg 
van Winkel naar wijk Rostijne, Sie B nrs 155, 
159, 160, 161, 162, 167, 192, 193, 194, 195, 
196, 197 tussen Pachtegoedstraat en weg nr 
10 en sentier nr 21. Met uitgebreide plannen.

208 1880 Aalst,1880. Onteigening gronden te Aalst, 
Sie F nrs 854a wijk Bergenmeerschen, voor 
spoorweg Aalst-Londerzeel (spoorbaan Ant-
werpen – Doornik).

209 1880 Gavere, 1880. Openbare verkoop te Gavere 
Sie nrs 472, 10, 27 aan Saegherman Brunon, 
weduwe Chs Van Innis, Vanderstraeten, De 
Maerteleire Pre Chs.

210 1874-188 dossiers contenus dans ce carton 1874-1880.
211 1879 Aspelare, Sint Antelinckx, Gent, Oultre, 

Ophasselt, Voorde, Denderhautem, Erem-
bodegem, Zonnegem, Vlekkem, Gottem, 
Wontergem, Dentergem, Ste Maria Laethem, 
Gavere, Schoonaerde, Wetteren, Aalst, 
1879. Besluit tot verkoop van de goederen uit 
erfenis van Beelaert Charles Georges in 17 
verschillende gemeenten.

212 1880 Erembodegem, Vlekkem, Zonnegem, Den-
derhoutem, 1880. Openbare verkoop aan 
André Verleysen, Louis Burny, Rottiers Ed, 
Vanden Eeckhoudt Ange, Vanderhoeven, De 
Luyck, De Coene, Moeyerson, Van Eeck-
houdt Marceline weduwe Coppens François.
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213 1880 Wetteren, Schoonaarde, 1880. Openbare ver-
koop te Wetteren Sie E nr 814a, Leegmeu-
lenakker, Boombavegem, Diefkens en Schoo-
naerde Sie nrs 150, 2191 wijk Brillegoed, 
Opstaldries, Migrodriesch, aan Kerckvoorde 
Const weduwe Gerloo Bt, Van Wesemael 
Adolphe. Met plannen en verkoopaffiches.

214 1880 Wontergem, 1880. Openbare verkoop van 
Sie B nr 37bis, aan Bergé Jean. Met verkoop-
affiche en plannen van Gottem en Denter-
gem.

215 1880 Sinte Maria Laethem, 1880. Openbare ver-
koop van gronden Sie A, nrs 10, 297, 406 
wijk den berg, Sie B nr 222 wijk Den Dries, 
aan Vande Velde Jos, Causse Augsutin, Van-
huffel Louis.

216 1880 Voorde, 1880. Openbare verkoop van Sie 
B nrs 36a, 36b Luypendael, Sie A nr 84 wijk 
Willebroek, aan Prieels Chs, Vander Planc-
ken Octave, Mehaudens frères. Met plannen 
en verkoopaffiche.

217 1880 Aalst, Sint Antelincks, 1880 openbare ver-
koop van Aalst Sie Br nr 332, Sint Antelincks 
Sie B nrs 369, 345 aan Desmet Achilles, Van-
den Doorn JBte en Fermont Chs. Met plan-
nen en verkoopaffiches.

218 1880 Gent, Gouvernementstraat, 1880. Verkoop 
van de ondergrondse zaal of crypte Geraard 
Duivelsteen, onder het oud Jongensweeshuis 
Kulders aan Belgische Staat ten behoeve van 
de Provinciearchieven.

219 1880 Meigem, 1880. Openbare verkoop van gron-
den Sie A 274, 275, 276 (wijk Den Bergh) aan 
Vercampt Leonard, Blancke Chs, Colle L. Met 
plannen en verkoopaffiche.

220 1880 Erembodegem, Sint Antelinckx, Aspelare, 
1880. Openbare verkoop van gronden te 
Erembodegem Sie B nrs 68, 69, 142, 899, 
Sint Antelinckx Sie A nr 179b, Aspelare Sie A 
nrs 649, Br 362 aan Moeyersoen Fr, Vanden 
Bossche Désiré, Longerstay Chs, Prieels 
Antoinette.
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221 1881 Gent, Voorhaven, Oostakker, 1881. Afstand 
aan de Belgische staat voor aanleg van een 
voorhaven, Gent Sie A 3447 (Meulestede), 
Sie G 502a (Dampoortmeerschen), Oostak-
ker Sie D 571 (Nedermeersch). Met plannen.

222 1881 Zwijnaarde, 1881. Verkoop van perceel land 
Sie B 181 (wijk Ardoyen) aan Marie, Serap-
hine en Eugenie De Coster. Met plannen, 
krantenpublicatie en verkoopaffiche.

223 1881 Sas van Gent (NL), 1881. Verbeteringswer-
ken aan het kanaal van Gent-Terneuzen, 
overdracht aan de Nederlandse staat D nrs 
90, 91, 77, 76 Sint Anthony polder.

224 1881 Gent, Sint-Pieters-Aalst, 1881. Openbare ver-
koop van Sie H nrs 87a, 88 (wijk Byse), aan 
Vervaet bloemist en Marie Roels bijzondere.

225 1881 Gent, Voorhaven, 1881. Verkoop aan de stad 
Gent van Sie G nr 502 (wijk Dampoortmeer-
schen), hooiland. Met plannen.

226 1885 Gent, 1885. Afstand aan de Staat, redresse-
ment du chemin de fer de ceinture, weide Sie 
G, nr 257a (Wondelgemmeerschen) in het 
Kader van de heraanleg van de spoorweg-
brug, verplaatsing van de “gare industrielle du 
Muide.

227 1882 Gent, Groot Begijnhof, 1882. Openbare ver-
koop van acht percelen bouwgrond, aan Pie 
Devos, Isid Langerock, L. Hebbelinck. Met 
plannen en verkoopaffiches.

228 1883 Lovendegem, 1883. Verkoop van perceel 
Sie A nr 1883 Kuitenbergstraat aan Cardon 
Kramp uit Antwerpen.

229 1882 Zwijnaarde, 1882. Afstand aan de Staat door 
onteigening voor de rechttrekking van de 
Opperschelde, Sie B nrs 601, 602, 634, 633 
(wijk den Vuren). Met plannen voor en na.

230 1882 Gent Nijverheidslaan, 1882. Verkoop aan 
D’Haene Dominique, foorreiziger en eigenaar 
van de huizen 54, 55, 56, van Sie K, nr 278.
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231 1882 Gent, Groot Begijnhof, 1882. Openbare 
verkoop van grond 1) Sie F ex 2711 hoek 
Verspeyen en Froebelstraat, aan Notebaert 
Bruno; 2) van opgevulde grachtachter de hui-
zen Brugse poort, aan Lievin Coen, Fr Huys-
mans en kinderen Lauwaert.

232 1882 Zwijnaarde, 1882. Openbare verkoop van Sie 
B nrs 633, 636, 634 (wijk de Vurren) aan De 
Doncker Victor en Richard. Met plannen en 
verkoopaffiche.

233 1883 Merelbeke, 1883. Afstand aan de Staat voor 
rechttrekking Schelde, Sie A nr 34 wijk Leren 
Meersch. Met plannen.

234 1882 Massemen-Westrem, Bavegem, 1882. Recht-
rekking van waterloop Meulebeek Sie C nr 
404 Massemen-Westrem. Met plannen.

235 1882 Gent, Groot Begijnhof, 1882. Openbare ver-
koop van Sie F, ex nr 2719 aan Tijdgat Louis. 
Met plannen.

236 1882 Gent Groot Begijnhof, 1882. Openbare ver-
koop van 1) gronden Groot Begijnhof aan 
Tydgat L, Masson Désiré, Devie Pie, Sie F 
2719, 2720 tot 2723 opgevulde gracht; 2) van 
grond Blaisantvest Sie G, nr 154h aan Van 
Ceulebroeck.

237 1883 Zwijnaarde, 1883. Verkoop van enkele kleine 
eiken en canadatronken, op strookje grond.

238 1883 Melle, 1883. Afstand aan het Rijk voor recht-
trekking Nederschelde Sie B nr 24 (Schelde-
wijk).

239 1883 Gent Henleykaai (oud Bijlokekaai), 1883. 
Openbare verkoop van 15/02/1883 door no-
taris Claeys van Sie Sie K nrs 960h,ex 962c, 
ex 960e, aan Dutry Massy Albert (Achille) 
koopman.

240 1883 Gent, 1883. Openbare verkoop van bouw-
grond in Groot Begijnhof tussen Brugsepoort-
straat en Begijnenstraat, aan 1) Mees Emile, 
Van Hoecke-Peeters, Huysmans Fr; 2) 
Desmies Henri. Met plannen en verkoopaf-
fiche.
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241 1883 Gent Sint Pieters Aalst, 1883. Openbare ver-
koop van Sie H ½ nr 68a (wijk neerkauter), 
aan Vervaet Bernard bloemist te Merelbeke. 
Met plannen.

242 1883 Evergem, 1883. Openbare verkoop van zaai-
land, Sie C nr 101a, 1004 (wijk Kerkbrugge) 
(Elsloostraat, Borggraeve stroom, Keirbrug) 
aan Kerckaert P. molenaar te Evergem.

243 1883 Gent Kraanlei Alijnshospitaal, 1883. Verkoop 
als bouwgrond van Sint Catherina godshuis 
(thans museum Alijn), aan Van Loo Pickaert.

244 1884 Gent, Froebelstraat, 1884. Openbare verkoop 
van Sie F nr 2712 aan Louis Hebbelinck. Met 
plannen. (sie F nr 1715 is Armschool).

245 1884 Gent Froebelstraat, 1884. Openbare verkoop 
van bouwgrond Sie F nr 2713 aan Langerock 
Isidore. Met plannen en verkoopaffiche.

246 1896 Gent, Godshuizenlaan, 1896, schrapping hy-
pothecaire inschrijving van Bernard Leonard.

247 1884 Petegem Deinze, 1884. Onderhandse ver-
koop van Sie A ex 299c, aan Isidore Bever-
nage, advocaat, Brabantdam 44 Gent.

248 1884 Gent Froebelstraat, Ekkergem, 1884. Open-
bare verkoop van bouwgrond Sie F ex 2714 
en opgevulde gracht, aan Van Hauwaert P, 
Van Eeckhaute J, Janssens Auguste, en te 
Ekkergem Sie I nr 12 (Nedermeersch) aan 
De Beer Aug en Ad blekerij op Ekkergemlaan.

249 1884 Zwijnaarde, 1884. Openbare verkoop van 
grond Sie A nr 28e, aan Smesman Gustave 
en Camille. Met plannen, verkoopaffiches en 
minuten.

250 1884 Gent, 1884. Verkoop strook grond Sie H ½ 
68a (wijk Nederkauter) aan Lagrange Henri.

251 1884 Gent, Froebelstraat, Bijlokemeers, 1884. 
Openbare verkoop van Sie F nrs 2715, 
2716, opgevulde gracht, en Bijloke Sie K aan 
Notebaert Bruno, De Dauwe Pierre, Van Loo 
Pletinck Josse, Leclerc Restiaux Chs, Beer-
naert Leonard Th (brief De Keukelaere Hout-
handel).
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252 1885 Zwijnaarde, 1885. Afstand aan het Rijk voor 
twee doorsnijdingen aan de Schelde, Sie C nr 
671 (wijk Sint Eloymeerschen). Met plannen.

253 1885 Gent, 1885. Gratis afstand aan de stad Gent 
van Sie H, ex 31 en ex 59, in ruil voor resten 
van Sie H nrs 39, 40 tegen de afgeschafte 
buurtweg nr 72 chemin vicinal. Met plannen.

254 1885 Afsnee, 1885. Openbare verkoop van een 
maison de campagne et jardin potager, Sie 
B nr 106, 107 (wijk Plaats), aan De Graet, 
burgemeester van Afsnee.

255 1886 Gent, Kortrijksepoort, 1886. Openbare ver-
koop van “terre et drève” Sie I nrs 703, ex 
704 wijk De Loo, aan van Rijsselberghe 
Karel, stadsbouwmeester. Bevat tevens dos-
sier ivm toestemmingen voor 18 percelen die 
te koop werden/worden aangeboden, met 
plan nieuwe straten aan Stropkaai en andere, 
document in slechte staat.

256 1886 Gent, Zwijnaardsesteenweg, Thaliestraat, 
1886. Openbare verkoop van Sie H 
Zwijnaardsesteenweg 58B en 63, Thaliestraat 
nr 39 en 40 aan Lagrange H, en Vanden Bos 
Albert en Stockman Augte. Met plannen.

257 1883-1886 Dossiers contenus dans ce carton 1883-
1886.

258 1886 Gent, Sint-Elisabethbegijnhof, 1886. Openba-
re verkoop van een deel van de gronden van 
de opgevulde gracht tussen de pastorij en de 
speelplaats van de gemeenteschool, verkocht 
aan Minnaert Gilles Désiré, directeur pédago-
gique des écoles communales voor rekening 
van de stad Gent. Met verkoopaffiches.

259 1886 Gent, Verspeyenstraat, 1886. Openbare 
verkoop van huis en grond (hoek Van Aken- 
en Verspeyenstr) Sie F nrs 2667 lusttuin en 
2668a huis, aan Peleys Jean, smid, rijtuig-
maker, wagenmakerij, Van Akenstraat. Met 
plannetjes, krantenadvertentiekrnipsels, huur-
contract Pelijs Jan, hoefsmid, borg De Meijer 
Ferdinand, molenaar te Wondelgem; 1886-, 
en verkoopaffiche.
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260 1886 Sint-Denijs-Westrem, 1886. Afstand van bos 
van Sie B nr 42 (molenwijk) voor trekken 
nieuwe straat, aan de Gemeente SDW. (we-
gens verleggen van buurtweg nr 14 leidende 
naar de grote baan Gent Kortrijk). Met plan-
netje en akte van afstand.

261 1886 Melle, 1886. Afstand van grond Sie B nr 
324, Sie B, ex 109, 193bis, voor verbreding 
van buurtweg naar aanleiding van klasijding 
buurtwegen nr 6, 8 en 10.

262 1887 Zwijnaarde, 1887. Openbare verkoop van 
bouwgrond Sie B, (buurt van 79y langs Straat 
van Seevergem naar Gent) aan Mortier Pierre 
en Jean Baptiste, mesters te Zwijnaarde. Met 
plannen, verkoopsaffiche en minuten.

263 1887 Sint-Denijs-Westrem, 1887. Openbare ver-
koop van bouwgrond tussen buurtweg 12 en 
nieuw getrokken straat, Sie B, ex nr 42 ver-
kocht aan Soenen(s) Emile, Orlans Charles, 
Meire Auguste. Met verkoopaffiche.

264 1887 Sint-Denijs-Westrem, 1887. Verkoop bouw-
grond Sie B nr 42 aan Soenens. Met ver-
koopaffiche en plan.

265 1887 Gent, 1887. Openbare verkoop van weide 
Sie I, nr 81 Nedermeersch, aan Libbrecht Th., 
advocaat.

266 1887 Sint-Denijs-Westrem, 1887. Afstand van de 
buurtweg nr 12 aan chevalier Soenen.

267 1888 Gent, 1888. Openbare verkoop van hooiland 
Sie G nr 63 Wondelgemmeerschen (naast 
oude Lieve), aan Sté An. “La Ruche”, verte-
genwoordigd door Abraham Story en Joseph 
Renard.

268 1888 Gent, Roskamstraat, 1888. Onderhandse 
verkoop van Sie B nrs 1323d en 1346b mid-
delbare school en meisjesschool (Blauwe 
School) wegens aanleg van een linkeroever 
(Bisdomkaai) aan de stad Gent, Belgisch 
Staatsblad.

269 1888 Sleidinge, 1888. Openbare verkoop van Sie 
D nr 1892a (wijk Langendam) aan de heer 
François Neyt.
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270 Gent, Sint-Elisabethbegijnhof, 1889. Openba-
re verkoop van bouwgrond aan Caroline De 
Vreeze, klacht van de Kerkfabriek, Notarieel 
Annoncenblad.

271 1889 Gent, Sint-Pieters-Aalst, 1889. Verkoop aan 
het Rijk voor de aanleg van een station Sie H 
nr 31.

272 1889 Nazareth, 1889. Verkoop aan het Rijk van Sie 
D nr 500a voor bouw van een wachthuisje 
aan spoorweg Nazareth De Pinte. Met plan.

273 1889 Wichelen, 1889. Verkoop aan het Rijk van Sie 
A ex nr 288b (wijk Bergemeersch, Peerden-
weide) voor rechttrekking van de Schelde.

274 Gent, Groot Begijnhof. Verkoop van de op-
gevulde gracht, nr 14 aan Van Oudenhove 
Maurice geneesheer, nr 15 aan Van Meenen 
Theophile. Dossier samen met oud nr 248.
Gent, Groot Begijnhof. Verkoop van de op-
gevulde gracht, nr 14 aan Van Oudenhove 
Maurice geneesheer, nr 15 aan Van Meenen 
Theophile. Dossier samen met oud nr 247

275 1890 Gent rue d’Argile, 1890. Openbare verkoop 
van bouwgrond Sie H nr 31, aan Vanden Bos 
Albert, kolenhandelaar Lousbergkaai. Met 
plan.

276 1891 Wetteren, 1891. Openbare verkoop van 
bouwgrond Sie F, nr 290 wijk Boom (Bave-
gem) en Sie G nr 202a aan Blondeel G. Met 
verkoopaffiche.

277 1891 Wontergem, 1891. Afstand aan de gemeente 
Wontergem van Sie A nrs 350, 351 voor de 
aanleg van de steenweg van Wontergem 
dorpsplaats naar de rijksbaan Tielt-Deinze.

278 1891 Wetteren, 1891. Afstand aan het Rijk van 
Sie E nr 5 en Sie F nr 205 voor rechttrekking 
Schelde en herbouwing van de brug. Met 
plan.

279 1893 Sint-Maria-Lierde, 1893. Onderhandse ver-
koop aan het Rijk van Sie B nr 655a voor de 
bouw van een wachthuisje bij spoorweg.
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280 1893 Gent, Stropstraat, 1893. Openbare verkoop 
van bouwgrond Si H nr ex 280a (Stropstraat) 
aan Callaert Gustave, Vanden Broecke Fré-
déric et Cie. Met plan.

281 1893 Zwijnaarde, 1893. Openbare verkoop van 
bouwgrond Sie B nr 79a, aan Mortier Pierre 
en Jean Baptiste. Met verkoopaffiche en akte.

282 1893 Gent, 1893. Onteigening tot openbaar nut, 
Sie B nr 710b, Sie B nr 700b Oude Schapen-
markt, stuk van Sie B nr 721a, Sie B nr 722a 
nabij Sint Jacobs, nr 722, aan de Stad Gent.

283 1894 Gent, Maaltebrugstraat Zwaluwstraat, 1894. 
Openbare verkoop van bouwgrond Sie I, nr 
ex 609 aan Bullens Désiré, jardinier rue de 
Loo 39.

284 1894 Gent, Maaltebrugstraat, 1894. Openbare ver-
koop van bouwgrond sie I nr 573, Tusschen-
weg, aan Duquesne François, Ganzendrie-
schstraat 69. Met plan en verkoopaffiche.

285 1894 Oostakker, 1894. Openbare verkoop van 
grond Sie A nr 636 aan Baron F. van Loo.

286 1895 Lochristi, 1895. Openbare verkoop van Sie 
C nrs 589a, 591a en 590 (wijk Warande), 
aan den Hert P. horticulteur Lochristi. Met 
plan, verkoopaffiche en Zondagbode van 
1893/11/12.

287 1895 Aalst, 1895. Openbare verkoop van Sie B 
nr 205, aan de kinderen Remory Theophile, 
Philémon, Colette en Hortense.

288 1895 Zwijnaarde, 1895. Openbare verkoop van 
grond sie A 23a (wijk Mattemeerschen, Maal-
temeerschen) aan Vande Sande Jean, met-
ser te Gent. Met plan en verkoopaffiche.

289 1896 Gent, 1896. Afstand van een huis aanleunend 
tegen de Anglikaanse kerk Sie B nr 721c Bij 
Sint-Jacobs, aan de Stad Gent. Met plannen.

290 1895 Lochristi, 1895. Openbare verkoop van land 
Sie C nr 591a aan De Wilde François, Cle-
mentine en Marie. Met plan en verkoopaf-
fiche.

291 1895 Wetteren, 1895. Openbare verkoop van Sie G 
nr 202a aan Beernaert Felix uit Gent.

1894
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292 1895 Evergem, 1895. Openbare verkoop van grond 
Sie A nrs 1287, 1288 (wijk Kleingemeente in 
den nest) aan Groverman Adrien, bevat ook 
Gent Sie H, nr 59a. Met plan en verkoopaf-
fiche.

293 1896 Gent, 1896. Openbare verkoop van Sie I, nr 
ex 609a (Maaltebrugstraat) aan Coene Jo-
seph.

294 1896 Zwijnaarde, 1896. Openbare verkoop van 
bouwgrond Sie B nr ex79a (Zwijnaardse-
steenweg) aan De Vreese Gustave. Met 
verkoopaffiche en plan.

295 1896 Ninove, Oultre, 1896. Openbare verkoop van 
weide te Ninove Sie B 1725b en Oultre Sie B 
nr 768c.

296 1896 Nazareth, 1896. Afstand aan het Rijk van 
het plantrecht op de linker berm van de weg 
Deurle-Nazareth langs Sie C nrs 202, 210, 
211, 212, 219.

297 1896 Gent Maaltebrugstraat, 1896. Openbare 
verkoop aan Elias Theophile schilder, Ver-
meersch Alfons metser, Martens Gustave 
metser, Martens Theodore metser. Met ver-
koopaffiche en plan.

298 1897 Gent Maaltebrugstraat, 1897. Openbare 
verkoop van bouwgrond Sie I nr ex 609c aan 
Van Schoote Aug, Draeye Charles, Van Mae-
rcke Aug. Met plan en verkoopaffiche.

299 1897 Bavegem, 1897. Openbare verkoop van Sie 
A, nr 222 (aan de Dries), aan Vander Meer-
schaut Victor landbouwer en Rahoens JBte 
handelaar. Met plann verkoopaffiche, docu-
ment over bouw gemeenteschool uit 1867 en 
1863 met plannetje.

300 1897 Sint Denijs Westrem, 1897. Openbare ver-
koop van hoeve aan De Hemptinne Jean, 
notarisakte 1847 en andere documenten uit 
1847, Belg Staatsblad 10/04/1884, erfenis 
van Charles Beelaert. Met akte 1812 ivm 
hoeve en plan.

301 1898 Zwijnaarde, 1898. Openbare verkoop van 
bouwgrond Sie B nr ex 79a aan Vanderhae-
gen R. Met verkoopaffiche en plan.
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302 1898 Zwijnaarde, 1898. Openbare verkoop van 
bouwgrond Sie B nr 79a aan Claeys Camille. 
Met plan.

303 1898 Gent, 1898. Onteigening door de stad Gent 
afstand van het Oud jongensweeshuis (Mu-
ziekconservatorium) Bisdomplein Sie C nr 
570d 570c (oud dossier uit 1885 oa over 
verbreding van de brug, idem 1875 over huur 
voor muziekschool).

304 1898 Melle, 1898. Openbare verkoop van grond 
Sie B nrs 160bis , 161 Scheldewijk, Driesch-
wijk, aan Boucqué Alphonse. Met plan en 
verkoopaffcihe.

305 1898 Gent, Maaltebrugstraat, 1898. Verkoop van 
Sie I, nr 470 aan Keinaer Stéphanie weduwe 
H. Gamby. Met plan en verkoopaffiche.

306 1898 Gent, Geldmunt 27, 1898. Afstand van huis 
aan het Rijk Sie A nr 327e uit de erfenis van 
Melle V. Vanden Berghe, met het oog op het 
vrijmaken van het Gravensteen.

307 1898 Sint-Kruis-Winkel, Kluizen, 1898. Afstand te 
Sint-Kruis-Winkel van Sie E nrs 5a, 2a en 1a 
en Sie D nr 605a en te Kluizen van Sie B nr 
116a aan de Belgische Staat voor de verbe-
tering van het Kanaal Gent Terneuzen. Met 
plannen en brieven (oa Fr. Migom).

308 1898 Gent, Korenmarkt 44, Abeelstraat 65, Goud-
straat 8, Koningstraat nr 10, 1898. Verkoop 
van het onroerend goed uit het legaat van 
Melle Victoire Vanden Berghe, aan weduwe 
Savereys, Waedemon, Claes & Vander Haeg-
hen, J. De Wilder-Cloostermans, Korenmarkt 
44 “Le nouveau Lion d’Or” café Sie C nr 45, 
rue du Tremble 65 cabaret “Gevonden Steen-
put” Sie D nr 1289b, rue d’or 8 cabaret Sie B 
nr 73, rue royale nr 10 magasin de merceries 
Sie B nr 1471. Met plannen en affiche.

309 Nazareth, Astene. Afstand van aanplantrecht 
aan de Belgische Staat, Nazareth Sie C nrs 
202, 210, 211 linkerberm van weg naar Deur-
le, 212, 215, 200 en Astene Sie A nr 452.
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310 1899 Gent, Kluyskensstraat, 1899. Afstand van 
gronden voor het laboratoire d’Hygiène, 
Pharmaco dynamique, in 1886 vraagt Prof 
Van Ermengem zijn lab zo dicht mogelijk bij 
hospitaal de Bijloke te mogen installeren in 
de gebouwen thans gebruikt als schrijnwer-
kersatelier voor het ziekenhuis. Met plannen, 
recent overzicht huur en bouw en La Flandre 
libérale 19/03/1899.

311 1899 Gent, 1899. Verkoop van perceel Sie H nr 
703 (wijk Galgekauter), aan Belgische Staat. 
Onteigening voor de bouw van Kazernen 
voor de Gemonteerde Troepen van de bezet-
ting, gelegen tussche de Kortrijks- en Aude-
naerdeschensteenwegen, den ijzeren weg 
van Kortrijk en de Galgestraat.

312 1899 Gent, 1899. Verkoop van percelen weide Sie 
K nr 37,38 aan S.A. cotonnière La Nouvelle 
Orleans, (bestuurder Brasseur). Met plannen 
en artikel Vaderland 2/04/1899.

313 1899 Zomergem, 1899. Verkoop vier percelen 
Sie C nrs 54a, 67a (wijk Durmen) Kruyssen, 
1112, 1112bis (wijk Schipdonkakker), aan 
Dossche Aime Joseph en Alphonse, De Bruy-
cker Aimé.

314 1899 Erembodegem, 1899. Verkoop van een per-
ceel Sie B nr 1273 (wijk Venne). Met verkoop-
affiche, plannen en Notarieel annoncenblad 
13/01/1900.

315 1900 Gent, Vrijdagmarkt, 1900. Verkoop van een 
huis Sie B nr 645 aan Speelthore-Van Melle, 
1906.

316 1899 Appelterre-Eychem, 1899. Verkoop van Sie 
A, nr 212 (wijk Warandeveld), aan Slagmul-
ders Julie épouse Vanden Berghe. Met plan-
nen en affiche.

317 Aalst, Hofstade. Afstand aan de Belgische 
Staat van percelen ten behoeve van het 
station te Aalst Sie F nr 854b (wijk Bergmeer-
schen) Hofstade Sie C nr 462b wijk Molen-
kouter. Met plannen.
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318 1900 Zwijnaarde, 1900. Openbare verkoop van 
Sie B ex nr 79d deels aan Van Crombrugghe 
Emile en deels aan weduwe De Vreese Fre-
deric, langs steenweg Swijnaerde naer Gent. 
Met verkoopaffiche en plan.

319 1900 Gent Lentestraat, 1900. Openbare verkoop 
van perceel bouwgrond Sie H, ex nr 180 (ten 
voorhofde in de Lentestraat (nieuwe straat 
tusschen Stropstraat en de Schelde). Met 
plannen en brieven van ernaastliggende ge-
sticht St Jan.

320 1900 Aspelare, 1900. Afstand van grond voor weg-
verbreding op ex nrs 485 en 477 (wijk Klein-
haegeveld). Met plannen.

321 1900 Gent Lentestraat, 1900. Openbare verkoop 
van bouwgrond te Sie H ex 280 aan Van 
Hamme Jean (St Pietersnieuwstraat). Met 
plan en affiche.

322 1900 Gent Guislainstraat, 1900. Verkoop bouw-
grond Sie K ex 286 –aan Vanderpoorten Pius 
Guislainstraat nr 2. Met plan en affiche.

323 1900 Gent, 1900. Openbare verkoop van percelen 
bouwgrond Sie H ex 280d Lentestraat aan 
Van Hamme J, en Sie H nr 280d Stropstraat 
aan Brisé L.

324 1900 Zottegem Groenstraat, 1900. Afstand aan de 
gemeente Zottegem voor verbreding toegang 
naar kerkhof, Sie 790d (wijk Houtveld), ver-
groting kerkhof. Met plannen.

325 1900 Appelterre-Eychem, 1900. Afstand aan de 
Belgische Staat voor opheffing van spoor-
wegoverweg en aanleg nieuwe weg (op 
buurtweg nr 30). Met plannen.

326 Velzeke, Rudderhove. Afstand van perceel 
Sie B ex 943 en ex 720, kalseidewerken aan 
buurtwegen nr 45 en 126. Met plannen.

327 1901 Gent, Guislainstraat, 1901. Verkoop bouw-
grond Sie K ex 286, aan Beyls frères. Met 
plannen en affiche.

328 1901 Zwijnaarde, 1901. Verkoop van Sie B ex 79b 
wijk Ardoijen aan Huylbroeck en De Bruycker 
E. horticulteur à Zwijnaarde. Met plannen, 
advertenties en affiche.
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329 1901 Sas van Gent, 1901 Verkoop aan de Neder-
landse Staat van Sie D nr 419. Onteigening 
met oog op verbreding kanaal Gent Terneu-
zen, Sint Anthonypolder, brieven Zeeuwsch 
Vlaamsche Tramweg Maatschappij. Met plan-
nen

330 1900 Gent, Lentestraat, 1900. Verkoop van bouw-
grond lot A aan Poetou Theodore Kazemat-
testraat 22 en Clicteur L, Gasmeterlaan 32.

331 1900 Gent, Guislainstraat, 1900. Verkoop bouwper-
celen Sie K ex 286 aan Beyls Gebroeders, 
Papegaaistraat nr 6.

332 1901 Gent, 1901, omlegging ringspoorweg Gent-
Eeklo, westoever van Kanaal Terneuzen, Sie 
G nr 348, 261a, K 11. Met plannen van Buurt-
weg nr 35 Oude vestweg enz.

333 1901 Bassevelde, 1901. Verkoop van perceel Sie 
B nr 1128 (wijk Dorp) aan De Langhe P. Met 
plannen en verkoopaffiche.

334 1900 Gent Godshuizenlaan, 1900. Ontwerp af-
stand grond Sie K 955 ea aan de stad Gent 
voor bouw van een beroepsschool, aanleg 
van dreef naar Carels school, lijst pachters 
Bijlokemeerschen.

335 1901 Wetteren, Massemen, 1901. Verkoop ten be-
hoeve van de aanleg van een buurtspoorweg 
Wetteren-Zottegem, Sie F nr 178 wijk Meu-
lenhoek, 188, 207 wijk Hoogmeulenakkeren 
te Massemen Sie B ex nr 21a wijk het Sypt 
en te Bavegem Sie B nr 92 (wijk achterhuys) 
en 259 Kerkkauter. Met plannen.

336 1901 Gent, Lentestraat, 1901. Openbare verkoop 
van 8 loten aangekocht door Marie Bopulard 
& prof épouse de Mr Jean Moeyekens, vielle 
rue du sentier. Met verkoopaffiche.

337 1901 Gent, Lentestraat, 1901. Verkoop van bouw-
grond Sie H nr 280d aan Breusegem-Don-
nevalle Edm. Met plan en verkoopaffiche.

338 1901 Gent, Lentestraat, 1901. Verkoop van bouw-
grond in 12 percelen, aangekocht door Van 
Duyse Adrien en weduwe Van Hulle Jan Hu-
bert. Met verkoopaffiche.
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339 1901 Gent, 1901. Openbare verkoop van perceel 
Sie G nr 240bis (Wondelgemsche meer-
schen), aan La SA Usines Cotonnières Gand-
Zele-Tubize. Met verkoopaffiche en plannen.

340 1901 Appelterre, Oultre, 1901. Verkoop van grond 
Sie B 791b (wijk Wildekouter) en Oultre Sie B 
nrs 880 877. Met plannen.

341 1901 Gent, Vrijdagmarkt 29, 1901. Verkoop van 
koffiehuis Den Haan, cabaret Le Coq, Sie B 
nr 647 aan Schepens Marie uit de echt ge-
scheiden van L Seynaeve.

342 1901 Zwijnaarde, 1901. Verkoop van perceel bouw-
grond Sie B nr 79c/2 (wijk Ardoyen) aan Van 
Damme Pierre. Met Notarieel Annoncenblad.

343 1901 Gent, Lentestraat, 1901. Verkoop van de 
loten 68, 69, 70 op hoek met Stropstraat 
(Stropkaai) aan Desiré Van Hee entrepeneur, 
Bd du Béguinage 54. Met plan.

344 1901 Gent Lentestraat, 1901. Verkoop hoek Len-
testraat en Stropstraat aan Willems Joseph, 
rue de la colline 56. Met verkoopaffiche.

345 1901 Gent Darsen, Oostakker, Sint-Amandsberg, 
1901, uitbreiding der van zeevaartinrichtin-
gen, Sie G nr 609bis, 621, 630, 609, 611, 
612, 855, Sie A 3386bis (Sassepoort) , 3392, 
3393, 3394, 3397, Oostakker (wijk Zwarte-
grond) Sie D 314, boekje met alle namen 
eigenaars en ligging percelen die onteigend 
worden (46pp). Affiche ivm aanleg nieuwe 
laan tussen Parkplaats en Godshuizenlaan; 
Staatsblad 15/11/1860 nr 320. Met plannen 
en verkoopaffiches.

346 1902 Gent, Lentestraat, 1902. Openbare verkoop 
van 2 percelen bouwgrond Sie H ex nr 280d. 
Met plannen.

347 1902 Zwijnaarde, 1902. Openbare verkoop van 
deel van Sie B nr 79 (wijk Ardoyen), aan Heir-
brant Constant, gemeenteraadslid Zwijnaar-
de. Met plannen.

348 1902 Merelbeker, 1902, uitbreiding station Merel-
beke. Met plannen.
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349 896, 1901, 
1941, 1966

Gent, Kluyskensstraat, Pasteurdreef, 1896, 
1901, 1941, 1966, Universitaire polyklinieken, 
in tuin van Godshuis Sie F 622c. Samenvat-
ting van de bouwgeschiedenis van de Bijlo-
kekliniek vanaf 1896-1900 (4pp) Met plan uit 
1966.

350 1902 Ertvelde, 1902. Verkoop van grond Sie E nrs 
335, 336, Heidestraat Antwerpse heirweg. 
Met verkoopaffiche.

351 1902 Gent, Lentestraat, 1902. Openbare verkoop 
van perceel bouwgrond, Sie H ex 280d, aan 
Desmet Remi. Met affiche.

352 1902 Gent, 1902, uitbreiding Sint-Pietersstation. 
Onteigening van Sie I, nr 289 wijk Roosakker 
(tussen Gansendries en Meerssstraat).

353 1902 Kluizen, Oostakker, 1902. Onteigening ten 
behoeve van de verbetering van kanaal Gent 
Terneuzen, Kluizen Sie B nrs 139a, 135a, 
116a, 115a, 113a, 112a, 110a, 108b, 98a en 
Oostakker Sie A nr 65. Met plannen.

354 1902 Gent, Darsen, 1902. Uitbreiding zeevaart-
inrichtingen. Onteigening Sie G nr 854 en 
Sint-Amandsberg sie A nr 264, 265 (wijk 
Nedermeersch). Klacht ivm overstromen van 
Rietgracht.

355 1902 Gent, Plottersgracht, 1902, Sie A 495 i en k, 
voortkomende uit legaat Melle Vanden Berg-
he, Plotersgracht nr 3 en 5. Met verkoopaf-
fiche.

356 1903 Gent, Lentestraat, 1903. Openbare verkoop 
van bouwgrond Sie H ex nr 280d, aan Pieter 
Desmet en Gustaaf Gillis. Met verkoopaafi-
che.

357 1903 Gent Lentestraat, 1903. Openbare verkoop 
van bouwgrond Sie H ex nr 280d aan De 
Groote Edouard.

358 1903 Zwijnaarde, 1903. Openbare verkoop van 2 
percelen grond, Sie A nr 19&20 wijk Malte-
meirschen aan Dauge Joseph advocaat. Met 
verkoopaffiche.
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359 1903 Gent, Lentestraat, 1903. Openbare verkoop 
van Sie H nr 280 aan Vanderplancke H slager 
Reep 14, aan Charles Ely Kortrijksesteenweg 
162, Gustaaf Gabriel.

360 1903 Gent, Godshuizenlaan, 1903. Afstand van 
perceel Sie K nr 955 voor Carels school.

361 1903 Erwetegem, 1903. Openbare verkoop van 
perceel grond Sie A nr 1011. Met verkoopaf-
fiche en affiche Commodo ete Incomm.

362 1903 Nazareth, 1903. Afstand van droit de plantis, 
aan de Belgische Staat Sie C nrs 200, 201. 
Lang weg Deurle-Nazareth.

363 1904 Gent, Lentestraat, 1904. Verkoop van perceel 
Sie H nr ex 280d. Met verkoopaffiche.

364 1904 Gent, Lentestraat, 1904. Verkoop van perceel 
Sie H nr ex 280d, aan Aerts Emile, bottier, 
Rue de Flandre. Met verkoopaffiche.

365 1904 Gent, Lentestraat, 1904. Verkoop bouwgrond 
Sie H deel ex nr 280d, toegewezen aan De 
Rudder Gustave. Met verkoopaffiche.

366 1904 Gent, Lentestraat, 1904. Verkoop bouwgrond 
Sie H deel ex nr 280d, toegewezen aan Van 
Volden Jules, architect. Met verkoopaffiche 
en plan.

367 1904 Gent, Lentestraat, 1904. Verkoop bouwgrond 
Sie H deel ex nr 280d, toegewezen aan Kal-
laert – Willems Gustave. Met verkoopaffiche 
en plan.

368 1904 Nazareth, 1904. Afstand van aanplantrecht 
aan de Staat op staatsbaan Deurle-Nazareth, 
langs de percelen Sie C 181, 187, 188, 189, 
190.

369 1904 Sint Denijs Westrem, 1904. Afstand aan de 
Staat voor de omlegging van de spoorweg 
Gent-DePinte op Sie B nrs 256, 272 (wijk 
Klein Sint Denijsveld). Met plannen.

370 1904 Erwetegem, 1904. Afstand grond voor verbre-
ding van de wegen nr 53, 84 Sie B 152 (wijk 
Klein Gavert, in buurt van Groene straat). Met 
plan.
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371 1904 Melle, 1904. Afstand “van een streepken 
grond” Sie B nr 195, 186b (Drieschwijk) aan 
de gemeente Melle van voor verbeding van 
weg nr 11.

372 1904 Gent, Waldam, 1904. Openbare verkoop van 
een perceel bouwgrond, toegewezen aan 
Saverijs. Met plan en affiche.

373 1905 Gent, Guislainstraat, 1905. Verkoop bouw-
grond Sie K nr 286c aan Meerschaert-De 
Coninck.

374 1905 Melle, 1905. Openbare verkoop van Sie B nrs 
25, 93 (Scheldewijk) aan Beernaerts Felix. 
Met plan.

375 1905 Boschkapelle, 1905, grond Sie A nr 63 terug-
gegeven aan de eigenaar Vogelvanger Jules, 
bij bedijking van polder abusievelijk toegewe-
zen aan BG. Met plan.

376 1905 Voorde, 1905. Openbare verkoop van Sie A 
nr 417a langs steenweg Oudenaaarde-Brus-
sel aan Decock Victor, Neckebroeck Alois, 
Vanderlinden Hector en Walraevens Désiré. 
Met verkoopaffiche en plan.

377 1905 Zwijnaarde, 1905. Verkoop stuk land Sie B nr 
334 (wijk Nederzwijnaerde), toegewezen aan 
Baele Gustave, metser. Met plan en affiche.

378 1905 Gent, Zonnebloemstraat Rooigem, 1905. Ver-
koop van loten 4, 5, 6, 7 Sie K, ex 557b. Met 
affiche en plan.

379 1905 Wetteren, 1905. Openbare verkoop van per-
celen Sie B nr 740 (wijk Boschkant) en Sie F 
nr 498 (wijk Oomsakker) aan Duray Adolphe, 
Vandenberghe Theophile, Duytschaever Gu-
stave. Met affiche en plannen.

380 1905 Gent, Lentestraat, 1905. Verkoop bouwgrond 
Sie H nr ex 280d, aan Buyck Prosper. Met 
affiche en plan.

381 1905 Hofstade, 1905. Openbare verkoop van Sie B 
nr 530, aan Breekpot Edmond. Met Notariele 
Annoncenblad (#ex) en briefwisseling.

382 1905 Gent, Guislainstraat, 1905. Lot 4’ en lot 
45 aan Mahy Leon, constructeur Bd de 
L’industrie 24. Met affiche.
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383 Zwijnaarde. Verkoop grond Sie B nr 334 (wijk 
Nederzwijnaarde), toegewezen aan Demarte-
laere Auguste. Met affiche en plan.

384 1905 Drongen, 1905. Openbare verkoop van Sie 
A nrs 1483, 1484, 1485, 1492, 1522, (wijk 
Hoostschaeve, langs Vinderhoutschen dam) 
toegewezen aan De Bast E. vice voorzitter 
Rechtbank 1en aanleg Gent. Met plan.

385 1905 Bavegem, 1905. Openbare verkoop van 3 
percelen, Sie A nrs 259, 376a, 377a, toege-
zen aan Quatacker Camille, Vandermeersch 
Victor en Glamaert Louis.

386 1905 Zwijnaarde, 1905. Verkoop van Sie Bn nr 
334d, toegewezen aan Demangeleire Pierre. 
Met affiche en plan.

387 1905 Gent, Sint-Elisabethbegijnhofgracht, 1905. 
Verkoop van een deel van de opgevulde 
gracht, Sie F nr 2825 bis, verkocht aan Van 
Wesberghe Jerome, pleitbezorger.

388 1905 Nazareth, 1905. Afstand van aanplantrecht 
langs de baan Nazareth-Deurle, Sie C nr 179.

389 1906 Gent, Stropkaai, 1906. Afstand grond voor 
aanleg laan tussen Place du Parc en Strop-
kaai Sie H nr 59a. Met plannen.

390 1906 Eeklo, 1906. Verkoop van stuk grond Sie B nr 
196 2bis (wijk d’Eykens), aan Lippens Hipp.

391 1906 Bassevelde, 1906. Verkoop van Sie B nr 371 
(wijk Venthoek), aan De Coorebyter Leon, 
notaris.

392 1906 Zelzate, 1906. Verkoop Sie B nrs 521c 522c 
(wijk Kernemelkpolder) voor verbreding van 
Kanaal van Terneuzen.

393 1906 Erembodegem, 1906. Verkoop van Sie B nr 
1249(wijk Galgecauter) toegewezen aan De 
Sadeleer Joseph. Met plan en affiche.

394 1906 Sint-Denijs-Westrem, 1906. Verkoop van Sie 
B nr 41a (Meulewijk) (perceel naast dat van 
Horta) aan Prof. Lahousse (Institut de Physio-
logie, Rue de la Pharmacie).

395 1906 Gent, Guislainstraat, 1906. Verkoop van 
bouwgrond, lot I, aan Meerschaert Alois. Met 
affiche en plan.
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396 1907 Gent, 1907. Verkoop van percelen Sie G 246 
(wijk Wondelgemmeerschen), aan SA Gand 
Zele Tubise. Met plannen en affiche.

397 1907 Gent, Guislainstraat, 1907. Overname van 
gemene muur. Met plan.

398 1908 Sint-Denijs-Westrem, 1908. Verkoop van 
perceel Sie C nr 342, aan Van Bever Charles, 
wagenmaker. Met affiche.

399 1907 Gent, Guislainstraat, 1907. Verkoop Sie K nr 
ex 286 toegewezen aan Desmet Aimé, brou-
wer te Gentbrugge. Met affiche en plan.

400 1907 Mariakerke, 1907. Afstand van aanplantrecht 
op helft van weg Groenstraat tegenover per-
ceel Sie A nr 987. Met plan.

401 1907 Gent, Guislainstraat, 1907. Verkoop van 
perceel aan Goethals Leopold Met affiche en 
plan.

402 1907 Gent, Guislainstraat, 1907. Verkoop van 
perceel aan Demoor Jacques. Met affiche en 
plan.

403 1907 Erembodegem, 1907. Aanpassing van het 
station Sie B nr 860 (wijk Swalmkouter), ont-
eigening.

404 Gent, Guislainstraat. Openbare verkoop van 
perceel aan Vangoethem Basile. Met affiche.

405 Gent, Guislainstraat. Openbare verkoop van 
perceel aan De Wulf Remi. Met affiche.

406 1907 Oost-Eeklo, 1907. Afstand van aanplantrecht 
op Sie A nr 349, 351, 352 voor aanleg buurt-
spoortram Gent Bassevelde.

407 1907 Erembodegem, 1907, (vanaf 1904-1907) af-
stand van perceel Sie B nr 1102 ten behoeve 
van aanleg spoorweg Gent Brussel. Met plan-
nen.

408 1907 Sint-Kruis-Winkel, 1907. Afstand grond wijk 
Woestvelden verbetering van kanaal van Ter-
neuzen. Met plannen.

409 1907 Gent, 1907. Verkoop van perceel Sie K nr 45 
(Nieuwe Kerkstraat) aan Robert Brasseur, 
admin dél La Nouvelle Orleans.
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410 1908 Zwijnaarde, 1908. Openbare verkoop van 
bouwgrond, Sie B nr 334p, aan Blommaert 
Gabrielle. Met plan.

411 1908 Merelbeke, 1908. Afstand van Sie A nr 13a 
(wijk Lerenmeersch), ten behoeve van spoor-
weg Gent, Brussel.

412 1908 Gent Tarbotstraat, 1908, overname van ge-
mene muur van Lousberggesticht die gebruikt 
wordt door de Stad voor een gemeente-
school.

413 1909 Sint-Denijs-Westrem, 1909. Afstand van 
grond Sie B nr 256 aan gemeente ten behoe-
ve van de lijn Gent-De Pinte. Met plan.

414 1908 Gent, 1908. Verkoop van bouwgrond Sie K nr 
ex 289b aan De Bock Charles. Met affiche.

415 1908 Melle, Merelbeke, 1908. Onteigening voor 
spoorweg Gent-Brussel Zuid 1) Sie B nr 318, 
331, 332; 2) Sie A 4a, 13a. Met plannen.

416 1908 Gent, Begijnhoflaan, Waldam, 1908. Verkoop 
van de gronden op Waldam. Met plannen en 
notarisakte.

417 1908 Gent, Begijnhoflaan, Waldam, 1908. Verkoop 
van de gronden op Waldam, plannen, notaris-
akte, oude plannen, geschiedenis waldam en 
uittreksels uit oude registers ivm Waldam.

418 1906 Zelzate, 1906. Verkoop van Sie A nr ex 
390bis, ex 390 aan gemeente. Met plan.

419 1909 Drongen, 1909. Onteigening Sie B nrs 6a, 
98c, ex 686a en 24a, 42c, ex 701, 701bis, 
voor de Sneppebrug en verlegging van de 
Leie.

420 1909 Gent, Patijntje, 1909. Onteigening en verleg-
ging Leie, gerechtelijk dossier 1en aanleg. 
Met plannen.

421 1909 Evergem 1909. Onteigening Sie D 614, 613, 
ten behoeve van de buurtspoorwegen, ge-
rechtelijk dossier Beroep. Met La Flandre 
judiciaire nr 28 12/07/1899.

422 1909 Gent, Godshuizenlaan, 1909. Verkoop Sie 
K nrs 955, ten behoeve uitbreiding Carels 
school, wegens te weinig ruimte in de Nicaise 
school (beroeps Bouw) in de Guinardstraat.
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423 1909 Eeklo, 1909. Onteigening openbaar nut van 
Sie D nr 965 ten behoeve van station. Met 
plannen.

424 1909 Gent, Waldam, 1909. Verkoop aan SA La 
Louisiane. Met plannen.

425 1909 Wichelen, 1909. Onteigening Sie B nr 465 
466 voor rechttrekking Schelde. Met plannen.

426 1909 Wachtebeke, 1909. Onderhandse verkoop 
van nrs 897, 989, 908, 910 (wijk de Heide) 
ten behoeve van een privé station, te verko-
pen aan Wittouck Zelzate, suikerfabrikant.

427 1909 Sas van Gent, 1909. Openbare verkoop van 
Sie C 462, toegewezen aan De meyer Gu-
stave.

428 1909 Drongen,1909. Afstand aan de staat van het 
aanplantrecht langs perceel Sie A nr 367 bis.

429 1910 Zelzate, 1910. Verkoop van Sie B nrs 521d 
522d aan Verhaegen Guillaume. Met plan-
nen.

430 1910 Zelzate,1910. Verkoop van de percelen Sie B 
nrs 521d, 522d aan Claeys Gust. Met plan.

431 1910 Gent, 1910. Openbare verkoop van hooiland 
Sie G, nr 854b, wijk Dampoortsemeerschen, 
tussen Rietgracht en ringspoorweg. Met plan-
nen en briefwisseling Polre Toch.

432 1910 Gent, Coupure nr 7, 1910. Verkoop van huis 
ingebruik bij weduwe Brasseur-Andries, Sie 
F, 674P.

433 1910 Appelterre, 1910. Verkoop van de percelen 
Sie A nrs 148a, 157b aan Martinus Geeroms 
en aan Remi Vanheghe.

434 1911 Wichelen, 1911. Openbare verkoop van Sie 
B nr 519b (wijk Bohème), toegewezen aan 
Boucqué Désiré. Met verkoopaffiche en plan.

435 1911 Aalst, 1911. Verkoop van Sie C nr 1111 aan 
Dekegel-Mertens A., Dhondt Amand. Ver-
koopaffiche.

436 1911 Mariakerke, 1911. Verkoop van zaailand Sie 
S nr 855, 857 (Kerkwijk), aan Casier A.

437 1911 Sint-Maria-Lierde, 1911. Verkoop van Sie B 
nr 799b, toegewezen aan Vandamme Marien. 
Met plan en verkoopaffiche.
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438 1911 Kaprijke, 1911. Openbare verkoop van Sie B 
nr 935a, (wijk Fortjenacker) toegewezen aan 
De Caasemaecker Henri.

439 1911 Melle, 1911. Openbare verkoop van Sie B nrs 
311a, 332a (Drieschwijk) toegewezen aan De 
Rijcke Edmond. Met plan en verkoopaffiche.

440 1911 Drongen, 1911. Verkoop van Sie B nr 87 aan 
Lagrange Evariste. Met plan en verkoopaf-
fiche.

441 1911 Sint-Lievens-Esse, 1911. Verkoop van Sie D 
ex nr 56 aan Nat. Mij. Buurtspoorwegen. Met 
plan.

442 1911 Zwijnaarde, 1911, ruil van Sie A nr 63, 64, 
met Marchand Is. Geen inhoud, vermelding 
“Dossier voir (Titres de Propriétés)”.

443 1911 Ertvelde, 1911. Verkoop van Sie A nrs 323b, 
322a (wijk Rieme) ten behoeve van vergro-
ting station. Met plan, langs ijzeren weg Gent 
naar Terneuzen.

444 1911 Drongen, 1911. Verkoop van perceel hooiland 
Sie B nr 197, (wijk Bourguyen). Met plannen 
en verkoopaffiche.

445 1911 Sas van Gent, 1911, terreinen op linkeroever 
van kanaal, Sie C nr 462 enz, Poelpolder. 
Met plannen en affiche, verkocht aan Nouvel-
le Société des Glaceries Néérlandaises Sas 
de Gand Hollande.

446 1908-1911 Wondelgem, 1908, 1908-1911 ringspoorweg 
Sie K, nr 11a, (Nieuwe Kerkstraat). Met 
plan ontwerpen Rijhovelaan, Anjelierstraat, 
Maisstraat en algemeen plan van Wondel-
gemwijk

447 1912 Sint-Denijs-Westrem, 1912. Verkoop van Sie 
B nrs 42s, 41b (Meulenwijk). Geld gebruikt 
voor de vergroting van het Lousberggesticht.

448 1913 Destelbergen, 1913. Onteigening van Sie D 
nrs 248b, 216b (wijk L/Geedakkers) voor ver-
breding van spoorweg Gent-Antwerpen.
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449 1911-1912 Gent, 1911, 1911-1912. Onteigening open-
baar nut van nrs 105, 89, 91, 72, 53, 54, 51, 
43, 78 Sie I, (wijk Neermeerschen), juridisch 
dossier tegen, Schiettecatte G, Claeys P., 
Verheughe Charlotte, groot plan wijk ontwik-
keling tot Snepbrug.

450 1912 Zwijnaarde, 1912. Verkoop aan Belgische 
Staat van Sie A nr 63a (wijk Langeplancke) 
voor verbreding van de weg Gent-Oudenaar-
de.

451 1912 Erwetegem, 1912. Verkoop van Sie C 819 
(wijk Vriesbagt) drie loten aan Van Audenhae-
ge-De Vos entreprise de couture et piqûre de 
gants. Met plan en verkoopaffiche.

452 1912 Sarlardinge,1912. Verkoop van Sie A nrs 163-
166 aan Van Weymeersch – D’Hose Ch.-L, 
brasserie St-Antoine, brouwer. Met plan en 
verkoopaffiche.

453 1912 Wichelen, 1912. Verkoop van perceel nr 712 
Sie A, (wijk Gansenpoel) aan M. Janssens 
overste klooster te Wichelen.

454 1912 Gent, 1912. Openbare verkoop van onroe-
rend goed uit erfenis Brullez Edouard, Sie D 
1798e 1800c Brabantdam nr 4, Nederpolder 
nr 2 Spiegelstraat, Schepenvijver nr 4 en nr 
6, Sie D nr 1798, Sie B 1354 c Nederpolder 
2,d en e Spiegelstraat 3 en 4. Met verkoopaf-
fiche en plan.

455 1912 Afsnee, Drongen en Wondelgem, 1912. Af-
stand wegens verlenging van ringspoorweg, 
Wondegem Sie B nr 256, Drongen Sie B nr 
788, 686a en in Gent Sie G nr 257b, 261b. 
Met plannen en affiche.

456 1913 Gent, Geweinstraat, Lammensstraat, 1913. 
Openbare verkoop van bebouwd perceel, Sie 
F, nrs 2633, 2636, 2637, 2641, 2643, 2664. 
Met plannen en affiches.

457 1913 Gent, Van Akenstraat, Lammensstraat, 1913. 
Onteigening voor nieuwe gemeenteschool. 
Met plannen en affiche.

458 1913 Bassevelde, 1913. Openbare verkoop van 
Sie B nr 370, 371a, aan Maenhout brouwer, 
De Geeter. Met plannen.
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459 1913 Bassevelde, 1913. Verkoop van Sie B nr ex 
370, aan Dhooge Theofiel, landbouwer. Met 
affiche en plan.

460 1913 Zwijnaarde, 1913. Onteigening van Sie B 
126, 115, 110 Sie A 37, 47, 34, 32, 33, 31, 
30a (wijk Mattemeerschen) ten behoeve van 
de buurtspoorweg Merelbeke – Gent Sint 
Pieters. Met plannen.

461 1913 Ertvelde, 1913. Verkoop van Sie A nrs 322, 
321, 387, 288, 289 (wijk Rieme) aan Com-
pagnie des Produits de Naphte d’Anvers. Met 
plannen.

462 1913 Gent, Zandstraat, 1913. Verkoop van bouw-
grond Sie H nr 59a. Met plan en affiche.

463 1913 Overslag, 1913. Afstand van Sie B nr 26, 
Moerspuypolder, voor aanleg buurtspoor-
weg Ijzendijke Sas Van Gent, Drieschouwen 
Moerbeke, Zweeuwsch Vlaamsche Tramweg 
Maatschappij.

464 1913 Gent Bijloke, 1913. Verkoop van de Bijloke-
abdij om er het Museum voor Oudheidkunde 
in onder te brengen. Met plannen.

465 1960 Gent, Bijloke, 1960, (1960-1972). Uitbreiding 
van Bijlokemuseum, historiek anatomisch 
instituut. Met plannen.

466 1913 Evergem, 1913. Afstand van Sie F nr 542, 
voor rechttrekking weg Meulestede-Waterv-
liet.

467 Gent, Guislaanstraat. Verkoop van bouw-
grond, Sie K nr 286, aan Garré, Leo, Elodie 
en Rachelle.

468 1914 Wichelen, 1914. Openbare verkoop van Sie B 
ex nr 465, 466 (wijk Bohemekouter) aan Luy-
ckx Jbte De Paepe Fran. Met affiche en plan.

469 1914 Gent, Zonnebloemstraat, 1914. Verkoop van 
8 loten Sier K nr ex 557b toegewezen aan 
Van Varent Chs, Decaluwe, Van den Berghe 
Adolf. Met affiche en plan.

470 1915 Boschkapelle, 1915. Onteigening voor de 
Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Mij, Stoppel-
dijk Sie C 1120, Boschkapelle Sie A nr 229, 
228.
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471 Gent, Guislaanstraat. Verkoop van Sie K nr 
289e aan De Bock Verheylezoon Charles. 
Met grosse, plan en affiche.

472 1916 Sleidinge, 1916. Verkoop Sie C nr 1112 (wijk 
Motte), toegewezen aan Ghysbrechts Jbte. 
Met plan en affiche.

473 1917 Gent, Guislainstraat, 1917. Verkoop Sie K nr 
289d. Met affiche.

474 1919 Gent, Patijntje, 1919. Verkoop Sie I nr 135 
(wijk Den Berg) voor verbreding Patijntjes-
traat.

475 1919 Gent, Guislainstraat, 1919. Verkoop van Sie 
K nr ex 286 m², toegewezen aan Garré Leon. 
Met affiche en plan.

476 1919 Bassevelde, 1919. Openbare verkoop van 
Sie B nr 1153 (wijk Dorp) aan Dhaese Ber-
nard.

477 1919 Oultre, 1919. Openbare verkoop van sie B 
nr 910b (wijk Stokveld), aan Daem Hip. Met 
affiche en plan.

478 1919 Sint-Maria-Lierde, 1919 openbare verkoop 
van Sie B nr 524 aan Baeskens Emile, Baes-
kens Alfons. Met affiche en plan.

479 1919 Bassevelde, 1919. Openbare verkoop van 
Sie B nrs 1151, 1153 aan Engels Prudent, 
Met affiche en plan.

480 1920 Bassevelde, 1920. Openbare verkoop van 
Sie B nr 1144 (Dorp). Met plan.

481 1920 Sas van Gent, 1920. Openbare verkoop van 
Sie C nrs 1466, 1467, aan Outremer Guimet, 
Sas van Gent en Fleurieu s/Saône. Met af-
fiche, kranten (Gazette van Eecloo, Terneu-
zensche Courant enz) en plan.

482 1920 Wichelen, 1920. Openbare verkoop van Sie 
B ex nr 519d, drie loten, aan Veeckman J, De 
Kuyf Alph. Veeckman J. Met affiche en plan.

483 1920 Oultre, 1920. Openbare verkoop van Sie b nr 
877 (wijk Eychem), aan Duwez Joseph. Met 
affiche en plan.

484 1920 Oultre, 1920. Openbare verkoop van Sie B 
nr 270, aan Wynant François. Met affiche en 
plan.
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485 1920 Oultre, 1920. Openbare verkoop van Sie A 
nr 539 aan Gossens Philemon voor zijn vier 
kinderen.

486 1920 Merelbeke, 1920. Afstand aan de Staat van 
Sie A nr 13c ten behoeve van spoorlijn Gent 
Brussel Zuid.

487 1920 Velzeke Ruddershove, 1920. Openbare 
verkoop van Sie B 172 (wijk Coollochting), 
toegewezen aan Machtelinckx Charles.

488 1920 Aspelare, 1920. Openbare verkoop van Sie 
B nr 462 (klein hegeveld), toegewezen aan 
Vande Wiele Benoit. Met affiche en plan.

489 1920 Evergem, 1920. Openbare verkoop van sie 
D nr 194 (wijk Meerbeke), toegewezen aan 
Bauwens Desiré.

490 1920 Velzeke, Ruddershove, 1920. Verkoop van 
Sie B nr 735, aan Michiels Louis. Met plan en 
affiche.

491 1920 Boschkapelle, 1920. Afstand aan Zeeuwsch 
Vlaamsche Tramweg Mij. Sie A ex nr 334, 
Polder Willem III. Met plan.

492 1920 Evergem, 1920. Openbare verkoop van Sie D 
nr 331 (wijk Desmeire), aan Avermaete Remi. 
Met plan en affiche.

493 1921 Eekloo, 1921. Afstand van aanplantrecht 
langs buurtweg Eekloo-Watervliet, langs de 
percelen Sie B 414, 415, 417, 125, 426, 431, 
433c. Met plan.

494 1921 Boschkappelle, 1921 afstand aan Zeeuwsch 
Vlaamsche Tramweg Mij. Sie A ex nr 334, 
Polder Willem III. Met plan.

495 1921 Erwetegem, 1921. Verkoop van Sie C nr 72 
(wijk Hoogbust), toegewezen aan Van Melc-
kebeke Emma. Met plan en affiche.

496 1921 Eeklo, 1921. Openbare verkoop van Sie C 
nrs 31, 32, 33, 34, 35, 36 (wijk De Vlote) aan 
Schollaert Charles, landbouwer.

497 1920 Velzeke, Ruddershove, 1920. Verkoop van 
Sie B nr 943 (wijk Egdeken), toegewezen aan 
Beyaert Theophile. Met plan.
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498 1921 Gent, Palmstraat, 1921. Openbare verkoop 
van lot nr 102 en ex 103 aan Van Cappel 
Edmond.

499 1921 Waarschoot, 1921. Openbare verkoop van 
Sie C nrs 1683, 1684, 1699, 1700, 1701, 
1702, 1712, toegewezen aan Bouckier Chs 
L, Buysse Polydore, De Vriendt Ernest, De 
Klerck Leonard. Met affiche en plan.

500 1921 Erwetegem, 1921. Openbare verkoop van Sie 
A nrs 691, 692, toegewezen aan Hutse Geor-
ges. Met affiche.

501 1921 Godveerdegem, 1921. Openbare verkoop 
van Sie nr 615a (wijk Meylegem) toegewezen 
aan De Vos Leopold. Met affiche.

502 1919 Wichelen, 1919. Openbare verkoop van Sie 
B, ex 466a toegewezen aan De Paepe Fran-
çois. Met plan.

503 1921 Erwetegem, 1921. Openbare verkoop van Sie 
A nrs 636, 637 (wijk Vastenberg) toegewezen 
aan De Lie René Joseph. Met plan en affiche.

504 1922 Gent, Guislainstraat, 1922. Openbare ver-
koop van Sie K nr 286 i² toegewezen aan 
Vanderpoorten Pius. Met affiche.

505 1922 Waarschoot, 1922. Openbare verkoop van 
Sie D nr s54, 55, 56, 57, 58 aan Verbrugge 
Alfred.

506 1922 Erembodegem, 1922. Verkoop van 2 loten 
Sie B, nrs 54, 56, 57 (wijk Asbroeck).

507 1921 Nazareth, 1921. Afstand van aanplantrecht 
Sie C nrs 135, 135 weg Deurle-Nazareth.

508 1922 Wichelen, 1922. Openbare verkoop van Sie B 
ex nr 519d, toegewezen aan Huylebroeck Ad. 
Veekman Jules, De Knijf Cam. De Knijf Lbr 
Louis, Spitaels Cam. Met affiche en plan.

509 1922 Boschkapelle, 1922. Openbare verkoop van 
Sie A ex nr 114, Willem III polder.

510 1922 Ninove, 1922. Openbare verkoop van Sie B 
nrs 1719, 1727, 1731b toegewezen aan de 
Stapelmohr K.O. (Brussel) burgerlijk ingeni-
eur. Met plannen.
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511 1922 Bassevelde, 1922. Openbare verkoop van 
Sie B nrs 1128a, 1127, 1125a (Dorp) toege-
wezen aan Van Acker Theophile. Met affiche 
en plan.

512 1922 Hofstade, 1922. Openbare verkoop van Sie B 
nr 526 (wijk Kammenkouter) toegewezen aan 
Van Driessche Adolphe. Met plan en affiche.

513 1922 Aalst, 1922. Onteigening van Sie B nrs 566, 
567, 568, 572, (wijk Asbroek) ten behoeve 
van nieuw park. Met plannen.

514 Godveerdegem. Openbare verkoop van Sie 
nr 558, 563 toegewezen aan Covelier Benoit. 
Met plan en affiche.

515 1922 Erwetegem, 1922. Openbare verkoop van Sie 
A nr 336 (wijk Haeverveld) toegewezen aan 
De Brauwer Charles. Met affiche en plan.

516 1922 Mariakerke, 1922. Opheffing van aan-
plantrecht in de Groenstraat tegenover per-
celen Sie A nrs 937, 938, 939, voor de SA 
Centrales électriques des Flandres. Met plan.

517 1922 Waarschoot, 1922. Openbare verkoop van 
Sie C, nr 1486 (wijk De Gastels), toegewezen 
aan De Schepper Leon Desiré.

518 1922 Gent, Palmstraat, 1922. Openbare verkoop 
van Sie K nr ex557, toegewezen aan Van 
Cappel Edmond. Met affiche en plan.

519 1922 Mariakerke, 1922. Tijdelijke ophefing aan-
plantrecht op Kleine Broekstraat Sie A nr 162, 
voor de SA Centrales électriques des Fland-
res. Met plan.

520 1922 Aspelare, 1922. Openbare verkoop van Sie 
A 78a (wijk Rookens), toegewezen aan Van 
Heghe Jos Amede. Met affiche en plan.

521 1922 Wichelen, 1922. Openbare verkoop van Sie 
B nr 519d, toegewezen aan Meuleman Gu-
stave. Met affiche en plan.

522 1922 Waarschoot, 1922. Verkoop aan Voorziening 
in Nood, samenwerkende vennootschap voor 
goedkope woningen. Sie C nr 1481, 1482 
(wijk De Gastels).

523 1922 Lede, 1922. Openbare verkoop van Sie D nr 
115 (wijk Ledezijde) aan Galle Joseph.
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524 1923 Oost-Eeklo, 1923. Tijdelijk afstand van aan-
plantrecht op percelen 353 Sie A, aan Basti-
aen Henri.

525 1923 Drongen, 1923. Verkoop van sie B nrs 592 
a/b/c (wijk Leegeblaermeerschen) voor ver-
breding weg Gent-Drongen.

526 1923 Wichelen, 1923. Openbare verkoop van Sie B 
nr 519f aan Veeckman André, slager, Bocqué 
Jbte. Met affiche.

527 1923 Wichelen, 1923. Openbare verkoop van Sie B 
nr 466g aan Vander Linden Alph. De Mol Ad. 
Met affiche en plan.

528 1923 Velzeke, 1923. Afstand van Sie B nr 169 (wijk 
Coollochting) aan de gemeente.

529 1923 Gent, Guislainstraat, 1923. Openbare ver-
koop van Sie K nr 289p toegewezen aan 
Clauwaert Fl. Met affiche en plan.

530 1923 Gent, Kastanjestraat, 1923. Openbare ver-
koop van loten 89, 88, 87 toegewezen aan 
Crommelinckx Firmin. Met affiche en plan.

531 1923 Gent, Kastanjestraat, 1923. Openbare ver-
koop van loten 99 deel 98 toegewezen aan 
De Cloet Adolphe.

532 1923 Gent, Kastanjestraat, 1923. Openbare ver-
koop van loten 86, 85, 87 toegewezen aan 
Van Marcke Adouard.

533 1923 Zottegem, 1923. Openbare verkoop van Sie 
nr 615 toegewezen aan Cantaert Paul, indus-
trieel. Met plan.

534 1923 Wichelen, 1923. Openbare verkoop van loten 
ex 519f en 5602 Sectie B, aan Luyckx Jbte, 
De taeye Jbte weduwe Dom Verholen.

535 1923 Wetteren, 1923. Openbare verkoop van Sie G 
nr 177a, toegewezen aan Henri Van Severen 
te Wetteren.

536 1923 Eeklo, 1923. Openbare verkoop van loten 
1026, 1027, 1028, 1029b sie D, toegewezen 
aan Jules Danneels, komend voor India Jute 
Cie.
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537 1923 Gent, Kastanjestraat, 1923. Toegewezen aan 
Gernaey Arthur, rue de l’arbre 163, en Maire 
Elza Gernaey echtgenote Jean Michiels, rue 
de l’arbre 163.

538 1924 Gent, Violierstraat, 1924. Openbare verkoop 
toegewezen aan Paelinck Curille Joseph Sie 
K lot 66 en delen 65, 67, 68, 69.

539 1924 Gent, Palmboomstraat, 1924. Openbare ver-
koop toegewezen aan Pierre Covent.

540 Drongen. Openbare verkoop van Sie B nr 
599, toegewezen aan Georges Dhauwe in 
naam van SA Etabl Alsberge en Van Oost.

541 1924 Mariakerke, 1924. Openbare verkoop Sie A 
nr 708a, toegewezen aan Institut St Amand 
asbl. Sint-Amandus Instituut

542 1924 Gent, Kastanjestraat, 1924. Openbare ver-
koop van bouwterrein toegewezen aan Pierre 
De Cloet.

543 1924 Gent, 1924. Afstand aan de stad van Sie K 
loten 373 en 374 voor uitbreiding gemeente-
kerkhof.

544 1924 Oultre, 1924. Openbare verkoop van Sie B nr 
1032a toegewezen aan Vanderpoorten Pl te 
Oultre.

545 1924 Appelterre Eichem, 1924. Onderhandse 
verkoop van Sie B nr 1161a en 1161b, aan 
Cosyns Leopold, Placide Ronsyn en Benoit 
Tuybens-Cosyns te Appelterre.

546 Boschkapelle (NL). Afstand van Sie B nr 302 
aan NV Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-
maatschappij.

547 1925 Boschkapelle, 1925. Vergoeding voor bouw 
elektrische pylonen op Sie A nrs 166, 195 en 
Sie B 80, 81, 86, 296, 297, 298, 301, 302, 57, 
55, door NV Provinciale Zeeuwsche Electrici-
teits-maatschappij.

548 1925 Gent, 1925, Violierstraat. Vverkoop bouwter-
reinen loten 41 en 42 aan Frs De Meynynck. 
Chsée de Bruges 2.

549 1925 Gent, Palmboomstraat, 1925. Openbare ver-
koop van loten 406 en 107 toegewezen aan 
Van Cappel Edmond.
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550 1925 Gent, Violierstraat, 1925. Openbare verkoop 
van loten 38, 39 en 40 aan Cyrille Delarivière.

551 1925 Gent, Rooigemlaan 1925. Openbare verkoop 
van loten 63 en 91 aan Emile Istas.

552 1925 Gent, Rooigemlaan en Violierstraat, 1925. 
Openbare verkoop 62 en 92 toegewezen aan 
Vaerewyck Henri.

553 1925 Gent, Zonnebloemstraat Boomstraat, Violier-
straat 1925. Openbare verkoop toegewezen 
aan Delarivière Cyrille, Clement Mussche, 
Petrus De Muynck, Alf Spitael.

554 1925 Gent Violierstraat, 1925. Openbare verkoop 
toegewezen aan Crommelinck Firmin.

555 Wetteren. Openbare verkoop van sie F nr 
279, toegewezen aan De Backer Emile Wet-
teren, fabrikant.

556 1925 Sint-Amandsberg, 1925. Verkoop van Sie A 
nrs 266, 267, 278, 268, verkocht aan Vanden-
haute & Cie Sint-Amandsberg. Met plan en 
briefhoofd Vandenhaute.

557 1925 Gent, Violierstraat, 1925. Openbare verkoop 
van lot 70, toegewezen aan Popelier Theop-
hile.

558 1924 Sint-Amandsberg, 1924. Afstand aan de 
Belgische Staat voor de uitbreiding van het 
station Gand-bassin. Met plan

559 1925 Gent, Violierstraat, 1925. Openbare verkoop 
van lot 69, toegewezen aan Popelier Th. 
Schrijnwerker, Azaleastraat 15.

560 1926 Westrem, 1926. Afstand aan gemeentebe-
stuur Westrem van Sie D 24c om opgenomen 
te worden in rijweg.

561 1925 Gent, Guislainstraat, 1925. Verkoop van 
bouwgrond, toegewezen aan René Zwaen-
peol, rue de la colline 89 Zelande, en Ge-
laude G. Gent, l’intendant départemental de 
l’Escaut, D’hane de Steenhuyse.

562 1925 Appelterre-Eichem, 1925. Afstand van Sie B 
ex 1161b aan gemeentebestuur.

563 Gent. Openbare verkoop van Sie G nr 243, 
257b aan Sa Cotonnière Gand-Zele-Tubize.
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564 1926 Gent, Palmboomstraat, 1926. Openbare 
verkoop van loten 115 en 116 toegewezen 
aan Camille Goossens, Azaleastraat 115, De 
Brabander César autochauffeur, Azaleastraat 
117.

565 1926 Gent, Rooigemlaan, 1926. Openbare verkoop 
van loten 60 en 61, toegewezen aan Jacobs 
Emile, Desmetstraat 29.

566 1926 Gent, Violierstraat, 1926. Openbare verkoop 
van bouwgrond, toegewezen aan Sion Irma 
Albertine, echtgenote TH. Pr. N. Desmet.

567 1926 Moerbeke, 1926. Afstand aan Bestuur der 
Watering van de valleien der Zuidlede en 
Moervaart. Sie F nr 308 en 309.

Overzicht
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BG 50: Verpachting landgoederen - geen nadere toegang

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
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BG 51: Verzekeringen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1849-1925 Jaarlijkse staten van uitgaven gedaan door de 

secretaris van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen voor verzekeringspremies van de 
boerderijen met bewijsstukken

2 1891-1923 Dossier inzake brandverzekering
3 1902-1920 Dossier inzake brandverzekering voor de 

boerderijen in Zeeland
4 1849-1902 Verzekeringspolis van de Commissie van Bur-

gerlijke Godshuizen
5 1902 Inventaris van de verzekeringspolissen, geor-

dend op deelgemeente
6 1849 Verzekeringspolis van Goeminne Albert 

(Kruishoutem)
7 1849 Verzekeringspolis van Lombaert Charles 

(Bachte-Maria-Leerne)
8 1849 Verzekeringspolis van Hallebouts Petrus 

(Bassevelde)
9 1849 Verzekeringspolis van Thoofd Francius (Vos-

selaere)

10 1849 Verzekeringspolis van Vuytschaever Augusti-
nus (Poesele)

11 1849 Verzekeringspolis van Schollaert Constant 
(Wetteren)

12 1853 Verzekeringspolis van Martens Bernard (Wa-
tervliet)

13 1853 Verzekeringspolis van De Paepe Emmanuel 
(Bassenede)

14 1853 Verzekeringspolis van Huysman Bernard 
(Eeklo)

15 1853 Verzekeringspolis van Standaert Donat (Zo-
mergem)

16 1853 Verzekeringspolis van Claeys Bernard (De-
stelbergen)

17 1853 Verzekeringspolis van Bogaert Jean-Baptist 
(Waarschoot)

18 1853 Verzekeringspolis van De Loof (Vosselaere)
19 1853 Verzekeringspolis van Matthys Domien (Bas-

sevelde)



20 1854 Verzekeringspolis van Dhassche Pierre (Slei-
dinge)

21 1854 Verzekeringspolis van Roelandt B. (Dender-
houtem)

22 1854 Verzekeringspolis van Declercq (Appelterre)
23 1855 Verzekeringspolis van De Clerck Charles 

(Zonnegem)
24 1855 Verzekeringspolis van Pourquoy Leonard 

(Meigem)
25 1855 Verzekeringspolis van Bollaert Seraphin 

(Eeklo)
26 1855 Verzekeringspolis van Van Herreweghe Lie-

ven (Lochristi)
27 1855 Verzekeringspolis van De Rycke Pierre (As-

senede)
28 1855 Verzekeringspolis van De Craene Bernard 

(Desteldonck)
29 1866 Verzekeringspolis van Dury Emile (Wondel-

gem)
30 1876 Verzekeringspolis van Beelaert Charles 

(Gent)
31 1877 Verzekeringspolis van De Bruycker L. (Wyn-

ckel)
32 1877 Verzekeringspolis van Haemers (Wynckel)
33 1877 Verzekeringspolis van Kips (Wynckel)
34 1877 Verzekeringspolis van Van Peteghem (Wync-

kel)
35 1877 Verzekeringspolis van De Bruyne Jacob 

(Wynckel)
36 1877 Verzekeringspolis van Blancke (Wonterghem)
37 1877 Verzekeringspolis van Van Hecke (Wynckel)
38 1877 Verzekeringspolis van Buyle Henri (Wynckel)
39 1877 Verzekeringspolis van Van Waes Auguste 

(Wynckel)
40 1877 Verzekeringspolis van Vermeulen Bruno 

(Wynckel)
41 1879 Verzekeringspolis van Van Thuyne Henri 

(Sleidinge)
42 1881 Verzekeringspolis van Van Vooren François 

(Kaprijke)
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43 1884-1890 Verzekeringspolis van Van den Berghe Victo-
rine (Gent)

44 1884 Verzekeringspolis van De Koninck Emmanuel 
(Wynckel)

45 1889-1899 Verzekeringspolis van De Jaegher Bernard 
(Waarschoot)

46 1892 Verzekeringspolis van Scheers weduwe Clé-
ment (Gent)

47 1894 Verzekeringspolis van Ide Camille (Wonterg-
hem)

48 1896 Verzekeringspolis van Van Loo Felix (Sint-
Kruis-Winkel)

49 1897 Verzekeringspolis van Van den Hende Jan 
(Sint-Kruis-Winkel)

50 1897 Verzekeringspolis van De Wandel Petrus 
(Sint-Kruis-Winkel)

51 1898 Verzekeringspolis van Dhondt Leander (Na-
zareth)

52 1898 Verzekeringspolis van Roels (Destelbergen)
53 1899-1903 Verzekeringspolis van De Wulf Petrus (Sint-

Kruis-Winkel)
54 1899 Verzekeringspolis van De Paepe Camille 

(Sleidingen)
55 1899 Verzekeringspolis van De Fleurquin Livinus 

(Sint-Kruis-Winkel)
56 1899 Verzekeringspolis van Vereecke - De Wispe-

laere August (Sint-Kruis-Winkel)
57 1900 Verzekeringspolis van Beckaert Jules (Naza-

reth)
58 1900 Verzekeringspolis van De Clerck Henri (Na-

zareth)
59 1900 Verzekeringspolis van Devetter Leander (Na-

zareth)
60 1900 Verzekeringspolis van Verbrugghe Jean-Bap-

tist (Boekhoute)
61 1900 Verzekeringspolis van Claeys Benonie (Vos-

selare)
62 1900 Verzekeringspolis van Ban Natalis (Sint-

Kruis-Winkel)
63 1901 Verzekeringspolis van De Smet Leonard 

(Eeklo)
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64 1901 Verzekeringspolis van Van De Veegaete Au-
gust (Zwijnaarde)

65 1901 Verzekeringspolis van Claeys Seraphinus 
(Destelbergen)

66 1901 Verzekeringspolis van Van Nieuwerburgh 
Achilles (Desteldonck)

67 1902 Verzekeringspolis van De Paepe Bruno (Na-
zareth)

68 1902 Verzekeringspolis van De Wever Jean-Baptist 
(Sint-Kruis-Winkel)

69 1902 Verzekeringspolis van Bekaert Ivo (Nazareth)
70 1902 Verzekeringspolis van Van Hyfte Leo (Ert-

velde)
71 1902 Verzekeringspolis van Ghysels August (Waar-

schoot)
72 1902 Verzekeringspolis van Erga Henri (Zelzate)
73 1902 Verzekeringspolis van Polfliet A. (Lochristi)
74 1903 Verzekeringspolis van Danckaert Eduard 

(Sint-Kruis-Winkel)
75 1903 Verzekeringspolis van Vanderstraeten kinde-

ren (Zonnegem)
76 1903 Verzekeringspolis van Van Waes Louis (Sint-

Kruis-Winkel)
77 1903 Verzekeringspolis van Querten Charles (Zel-

zate)
78 1911 Verzekeringspolis van Van Bellegem Karel 

(Lochristi)
79 1911 Verzekeringspolis van Raman Cesar (Melle)
80 1911 Verzekeringspolis van Van Herzeele Kamiel 

(Sleidinge)
81 1912 Verzekeringspolis van De Koning Leopold 

(Lochristi)
82 1912 Verzekeringspolis van Stals Johannes (Lo-

christi)
83 1912 Verzekeringspolis van Schepens Désiré (Lo-

christi)
84 1923 Verzekeringspolis van De Neve Domien 

(Boekhoute)
85 1927 Verzekeringspolis van Vande Wyckele (Gent)
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BG 52: Wateringen 

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1910-1933 Dossier inzake de afwatering in Melle en Gon-

trode 
2 1880 Dossier inzake de ontworpen watering in Ur-

sel
3 1853-1858 Dossier inzake de watering in de Nedermeer-

sen in Gent
4 1921-1924 Dossierinventaris van wateringen: bijdragen 

van Drongen, Assenede, Lembeke, Oost-
Eeklo, Kaprijke, Wichelen, Kalken, Aalst en 
Appelterre

5 1853-1914 Dossier inzake het bestuur van Watering de 
Burggravenstroom

6 1868-1919 Dossier inzake de watering Idegem in Appel-
terre

7 1834-1896 Dossier inzake de watering Assels
8 1877-1898 Dossier inzake de watering Bachte-Maria-

Laarne
9 1871-1906 Dossier inzake de watering Belham in Schel-

lebelle
10 1877-1895 Dossier inzake de watering De Bergenmeer-

schen in Wichelen
11 1859-1914 Dossier inzake de watering De Bourgoyen in 

Gent, Drongen en Mariakerke
12 1895-1906 Dossier inzake de watering Meerschagie en 

Leegelanden in Kalken
13 1860-1910 Dossier inzake de watering Caelene
14 1868-1898 Dossier inzake de watering Groot-Wichels-

broek in Wichelen en Berlare
15 1907-1922 Dossier inzake de watering Isabelle in Lem-

beke
16 1855-1894 Dossier inzake de watering Osbroeck in Aalst 

en Erembodegem
17 1801-1920 Dossier inzake de watering Sleependam (Sle-

pendamme) in Eeklo en Lembeke
18 1877-1911 Dossier inzake de watering Veenebroeken in 

Ninove
19 1893-1897 Dossier inzake de watering de Vuren in 

Zwijnaarde
20 1839-1869 Dossier inzake de watering in Wondelgem



21 1904-1928 Dossier inzake de watering De Zwarte Flesch 
in Gentbrugge en Heusden

22 1833-1926 Dossier inzake de watering De Zwarte Sluis 
in Assenede

23 1858-1877 Dossier inzake de watering Vallei van de Leie 
in Deinze en Gent
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1797-1806
Uitgaande briefwisseling van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (BG) 
De beschrijving wordt voorafgegaan door het oude briefnummer.
Voor de overeenkomstige brieven uitgaande van de prefect zie BG 6
Op de achterkant van veel stukken staan pachtregistraties voor de periode 1806-1820
1 24 Germinal 

jaar VI
BG aan burger Muynk te Nazaret die aange-
spoord wordt om heden het blauw huys te 
verlaten.

2 jaar VI BG aan gemeentebestuur. De heer J. Lijssens 
belast met onderhoud van 2 kinderen heeft 
ons hulp gevraagd na de dood van zijn vrouw. 
Dergelijk geval is voor Weldadigheid.

3 12 Brumaire
jaar VI

14 - BG aan directeuren van godshuis Sint 
Laurentius. Het geschonken patrimonium van 
dit godshuis is enkel bestemd voor onderhoud 
van zieke armen. De nazaten kunnen daar 
geen aanspraak meer op maken, ook al zijn 
er sommigen nu directeur van idem. Gelieve 
uw rekeningen over te leggen.

4 12 Brumaire
jaar VI

15 - BG aan de directeur van de Armenkamer 
Gent over de eisen van Armenkamer te Loke-
ren aangaande een verlaten kind.

5 14 Brumaire
jaar VI

16 - BG aan de directie van het Huybrecht-
godshuis. BG heeft Cannoyelle, kath. priester, 
toestemming gegeven om erediensten op te 
voeren in de kapel. 

6 14 Brumaire
jaar VI

17 - BG aan gemeentebestuur. BG vraagt 
meer inlichtingen over maatregelen te nemen 
ten aanzien van de verminkten van een op-
stootje in de stad in 1789

7 18 Brumaire
jaar VI

18 - BG aan directeur. burgerlijk Godshuis 
Bijloke. Bepaalde personen lopen daar nog 
rond in religieuze kledij, wat verboden is door 
de wet van 18/08/1792 

8 18 Brumaire
jaar VI

19 - BG aan directeur burgerlijk godshuis 
Groot Begijnhof. Het Begijnhof valt niet buiten 
de wet op de opheffing van religieuze orden 
en seculiere en lekencongregaties.
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9 20 Brumaire
jaar VI

20 - BG aan gemeentebestuur van Nazareth. 
De Bijloke wordt gesommeerd fonciere be-
lastingen te betalen. BG is pas enkele dagen 
geïnstalleerd en kent haar financiële middelen 
nog niet. 

10 20 Brumaire
jaar VI

21 - BG aan burger Geernaert te Eeklo. BG 
waarschuwt hem dat hij moet stoppen met 
houtkap in het bos Boschgewest eigenDomei-
nenvan het Alexianengodshuis.

11 22 Brumaire
jaar VI

22-23 - BG aan directeur Kulderschool. BG 
geeft opdracht om de minderjarige zoon van 
Jerome Tricot en Therese Françoise Corret (° 
St Baafs 1791) op te nemen.

12 24 Brumaire
jaar VI

27 - BG aan directeur Poortakker. BG on-
derstreept de gevolgen van de wet van 
18/08/1792 in verband met de opheffing van 
de religieuze ordes …

13 26 Brumaire
jaar VI

28 - BG aan directeur Huybbrechtgodshuis. 
Jeanne Martens moet opgenomen worden in 
het godshuis.

14 26 Brumaire
jaar VI

29 - BG aan het Vrouwenwezenhuys in ver-
band met opname van Marie Joseph Provot 
weduwe joss François de Bruyne. 

15 27 Brumaire
jaar VI

32 - BG aan gemeentebestuur. J. Geenaert uit 
Eeklo meldde dat hij opnieuw hout zou kap-
pen in Boschgeweste. Op grond waarvan mag 
hij dit doen?

16 26 Brumaire
jaar VI

31 - BG aan directeur Godshuis Bijloke met 
oproep de rekeningen over te leggen.

17 26 Brumaire
jaar VI

30 - BG aan directeur Poortakker met oproep 
de rekeningen over te leggen.. 

18 29 Brumaire
jaar VI

33-34 - BG aan burger J. Hervier met melding 
dat hij benoemd is tot officier de santé des 
hospices civils pour le traitement des mala-
dies internes. 

19 5 Frimaire
jaar VI

35 - BG aan Vispoel, bedienaar van de katho-
lieke eredienst, die verzocht wordt zijn woning 
of logement in het hospice civil de Miséricorde 
te verlaten, aangezien hij daar geen recht 
meer op heeft.
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20 12 Frimaire
jaar VI

37 - BG aan de econome de l’hospice civil 
de la fraternité. Er kan niet langer toegestaan 
worden dat middelen van het godshuis ge-
bruikt worden voor particuliere doeleinden. 
Voortaan zullen de abdis van de Bijloke en 
de ex religieuzen mede aan één tafel aanzit-
ten als de andere interne medewerkers. De 
privévoorraden moeten afgegeven worden 
en de sloten van de voorraadkamers moeten 
vervangen worden. 

21 jaar VI 37 - Men vraagt een staat in verband met het 
gebruik van de paarden in de Bijloke evenals 
een staal van het linnen dat gebruikt wordt 
voor de lakens van het algemeen hospitaal.

22 16 Frimaire
jaar VI

13 Frimaire
jaar VI

36 - BG aan burger Vispoel, wiens verzoek 
om een kamer te huren in het hospice ci-
vil des droits de l’homme nr. 18 afgewezen 
wordt. 
38 - BG stuurt aan Gemeentebestuur de 
naamlijst van alle bedienden en geneesheren. 
Vragen ook een opvolger voor B. Londen die 
ontvanger was.

23 16 Frimaire
jaar VI

40 - BG aan burger Eechoute ontvanger van 
de fonciere belasting te Nazareth in verband 
met belasting van de Bijloke.

24 18 Frimaire
jaar VI

41 - BG aan de Armenkamer te Lokeren. Het 
verlaten kind is van vreemde ouders en de 
moeder woont opnieuw in Lokeren, dus komt 
het ten laste van de gemeente Lokeren.

25 19 Frimaire
jaar VI

42 - BG nodigt directeur Groot Begijnhof en 
Sint-Laurentiusgodshuis uit om de rekeningen 
voor te leggen.

26 23 Frimaire
jaar VI

44 - BG vraagt bevestiging aan het gemeen-
tebestuur om de benoeming van JJ. Jouret tot 
ontvanger van de commissie te bevestigen.

27 jaar VI 45 - BG vraagt aan de directeur Groot Be-
gijnhof om alle eigendomsbewijzen en docu-
menten in verband met het godshuis terug te 
vinden en af te geven.
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28 29 Frimaire

jaar VI
47 - BG aan de commissaire du Directoire 
près de l’administration centrale du dépt 
Schelde. Er gebeuren vernielingen in een bos 
van het voormalige Klein Begijnhof te Munte. 
Wij schrijven naar de directrice van het Klein 
Begijnhof om uitleg.

29 jaar VI 48 - BG aan agent municipal van Oosterzeele 
over de vernielingen in een bos te Munte.

30 29 Frimaire
jaar VI

49 - BG aan De Vulder landbouwer te Maria 
Lierde in verband met de houtkap rond hun 
hoeve eigenDomeinenvan Klein Begijnhof.

31 29 Frimaire
jaar VI 

50 - Aan gemeentebestuur. Wij vernemen dat 
er een houtkap plaats heeft in Eeklo en dat 
daarbij onder andere gekapt wordt in een bos 
eigenDomeinenvan het Riche Hopital soeurs 
noirs et Alexins.

32 3 Nivôse
jaar VI

51 - BG aan gemeentebestuur over het stor-
ten van een persoonlijke borgsom door Jou-
ret.

33 4 Nivôse
jaar VI

52 - BG aan minister Binnenlandse Zaken 
Letourneux vraagt een kopie van de wet op 
de boekhouding van verlaten kinderen.

34 - 53 - BG aan Hopsomer vrederechter van 
Wetteren. Er zijn maatregelen nodig om de 
vernielingen in een bos te Wetteren eigendom 
van het begijnhof (‘groot’ doorstreept).

35 12 Nivôse
jaar VI

55 - BG aan gemeentebestuur over de aan te 
nemen houding naar aanleiding van de wet 
van 16 vend an V ten aanzien van de perso-
nen die na afschaffing van de religieuze en 
lekencorpaties in de instelling zijn gebleven, 
maar overtollig zijn geworden.

36 23 Nivôse
jaar VI

56 - BG aan Mijs, commissaire du directoire 
près de l’admin municipal du canton de Gand. 
BG stuurt een kopie van een verklikkerbrief en 
vraagt bestraffing daders van de vernielingen.

37 26 Nivôse
jaar VI

57 - BG aan Hopsomer (Wetteren) over hout-
kap in bos dat aan BG toebehoort

38 1 Pluviôse
jaar VI

59 - BG meldt aan … dat de zegels gelegd 
zijn op de roerende goederen van de burger-
lijke godshuizen door de douane. 

39 7 Pluviôse
jaar VI

60 - BG aan Goethals. Op een aantal brieven 
aan zijn voorganger is nog steeds niet geant-
woord.
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40 7 Pluviôse
jaar VI

61 - BG aan de Armenkamer van Lokeren in 
verband met een verlaten kind, Sanders, dat 
wettelijk niet door BG Gent opgenomen kan 
worden.

41 8 Pluviôse
jaar VI

62 - BG aan gemeentebestuur over de goed-
keuring van de openbare aanbesteding (bij 
afslag) die aan Van Lokeren is toegewezen in 
verband met levering geneesmiddelen.

42 9 Pluviôse
jaar VI

63 - BG meldt aan gemeentebestuur dat 
iedere decade de deuren van de voormalige 
douane (in Bijloke?) een aantal dagen ge-
sloten zijn. Behoeftigen kunnen zich dan niet 
aanmelden voor hulp. 

43 9 Pluviôse
jaar VI

9 Pluviôse
jaar VI

64 - BG meldt dat een hoeve gewezen eigen-
Domeinenvan Rijke Hospitaal onterecht in het 
7e lot van de verkoop van nationale goederen 
is opgenomen. 
65 - BG aan burger Meyer président de l’adm. 
Centr du depart de l’Schelde. Een hoeve 
gewezen eigenDomeinenvan Rijke Gasthuys 
is onterecht in het 7e lot van de verkoop van 
nationale goederen opgenomen.

44 13 Pluviôse
jaar VI
13 Pluviôse
jaar VI

66 - BG aan de leverancier van geneesmidde-
len voor de godshuizen. 
67 - BG aan de vorige leverancier van ge-
neesmiddelen voor de BG godshuizen

45 13 Pluviôse
jaar VI

68 - BG aan de 8 officiers de santé meldt dat 
Van Lokeren de nieuwe leverancier van ge-
neesmiddelen is.

46 19 Pluviôse
jaar VI

69 - BG aan gemeentebestuur. De directeur 
van de nationale domeinen heeft de zegels 
gelegd op de roerende goederen van de kapel 
van de Blauwejongens. Wij hebben hier een 
brief die dat verbiedt.

47 19 Pluviôse
jaar VI

19 Pluviôse
jaar VI

70 - BG meldt aan Hermand dat de nationale 
domeinen de zegels hebben gelegd op de 
roerende goederen van de kapel van de Blau-
wemeisjes.
71 - BG aan Eeckhoute receveur de la con-
tribution foncière van canton Nazareth met 
melding aan de ontvanger van de commissie 
Jouret het geld beschikbaar heeft.
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48 21 Pluviôse
jaar VI

72 - BG aan de ontvanger de l’enregistrement 
te Deinze. In verscheidene brieven heeft 
Louis Van Damme voormalig ontvanger van 
het gasthuis Hebbrecht de opgehaalde pacht-
gelden, opgeëist. 

49 24 Pluviôse
jaar VI

74 - BG aan ?Dachicourt? huurder van een 
woning van gasthuis nr. 25 op de Kouter. We 
hebben de voorwaarden van burger Lienard 
als volgende huurder aanvaard. 

50 26 Pluviôse
jaar VI

75 - BG aan gemeentebestuur. De verkoop 
van onroerend goed van BG zou desastreuze 
gevolgen hebben voor de behoeftigen. De 
pachtgelden zorgen voor continue inkomsten 
die de ambachtslieden nodig hebben als ze 
eenmaal oud zijn geworden en niet meer kun-
nen in hun onderhoud voorzien. 

51 29 Pluviôse
jaar VI

76 - BG aan Blommaert econome de l’hospice 
nr. 9 dit Tisserand (Wollewevers). De Paepe, 
katholiek priester, is blijven wonen in het gas-
huis, wat wettelijk niet kan. 

52 29 Pluviôse
jaar VI

77 - BG aan Mijs. BG verklaart dat zij 25 citoy-
ennes lekenzusters van de Bijloke, de perso-
nen van de congregaties van de Alexianen en 
de zwarte zusters en de 3 ex religieuzen van 
het Sint-Laurentiusgasthuis behouden hebben 
als strikt noodzakelijke werknemers. Gelieve 
maatregelen te nemen om de abdis en de 
ex religieuzen van de Bijloke, en die van het 
Sint-Jan in d’Olie met nog 7 ex religieuzen uit 
te zetten.

53 1 Ventôse
jaar VI

78 - BG schrijft dat de zegels gelegd door de 
nationale domeinen, verwijderd moeten wor-
den.
Onderaan : Frans de Bakker in Sint-Antonius 
wordt gemeld dat Haeck instaat voor de over-
brenging van de “frénétiques” (razenden) en 
hij hem moet helpen.

54 1 Ventôse 
jaar VI

79 - BG aan Harmand. BG beklaagt zich over 
het overdreven ijver om ook op de vrijgestelde 
goederen van BG de zegels te leggen. 
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55 4 Ventôse
jaar VI

80 - BG aan directeur godshuis nr. 19 Sint-
Laurentius. De goederen van deze stichting 
zijn geen particuliere eigenDomeinenvan de 
nazaten van de stichters. Ook mogen er geen 
zegels door Nationale Domeinen op gelegd 
worden. 

56 4 Ventôse
jaar VI

81 - BG vraagt aan Harmand om de zegels 
weg te nemen in Sint-Catharina, Blauwe 
Meysekens, Sint-Jacobs en de wachters te 
verwijderen en sleutels terug te geven van 
Apostolinen, Capotteschool.

57 8 Ventôse
jaar VI

82 - BG aan Weldadigheid. BG kan niet ak-
koord gaan met “voorstel” in verband met de 
personen die opgenomen kunnen worden in 
de godshuizen.

58 8 Ventôse
jaar VI

83 - BG aan Centrale administratie van het 
Dept Schelde. We worden tegengewerkt door 
leden van de administratie die geen job heb-
ben kunnen vinden binnen BG. Wij verzoeken 
u dringend in het algemeen belang om ons 
statutair kader te bevestigen. 

59 9 Ventôse
jaar VI

84 - BG aan Mijs. De overbodige ex religieu-
zen in de Bijloke en Sint-Jan in d’Olie moeten 
uitgezet worden.

60 14 Ventôse
jaar VI

85 - BG aan Dubosch. Melding over het 
aantal personen in de Bijloke en Sint-Jan in 
d’Olie.

61 17 Ventôse
jaar VI

86 - BG aan directeur Voldersgodshuis nr. 
11 om verslag te komen uitbrengen over de 
rekeningen.

62 17 Ventôse
jaar VI

87 - BG aan Meyer. Terbeschikkingstelling 
van de Sint-Laurentiuskapel voor de leden 
van de cercle constitutionel. BG wijst erop dat 
de Sint-Jan in d’Oliekapel beter geschikt is.

63 24 Ventôse 
jaar VI

88 - BG aan gemeentebestuur. BG stuurt een 
inventaris van het Sint-Jan in d’Oliegodshuis 
na vertrek van de ex religieuzen, die overi-
gens al het waardevolle hebben meegeno-
men. In de Capotteschoole heeft Harmand, 
directeur van de Nationale Domeinen, het ge-
bouw in beslag genomen, de bewoners eruit 
gezet. Het gebouw heeft erg te lijden gehad 
door dit alles. 
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64 26 Ventôse
jaar VI

89 - BG aan burger De Munck te Nazareth, 
die verzocht wordt om het buitenhuis van de 
Bijloke te verlaten.

65 27 Ventôse
jaar VI

90 - BG aan gemeentebestuur. Lefevre is 
benoemd tot econome van de Bijloke, J. 
Vandenberghe vervangt … als chef de bureau 
van de verlaten kinderen. Bekaert, expéditi-
onnaire à notre bureau de comptabilité heeft 
zijn ontslag aangeboden en moet vervangen 
worden door een “patriot”.

66 27 Ventôse
jaar VI

91 - BG aan Bloemart, voorzitter van het tribu-
nal criminel, BG vraagt om J. Van Straelen ? 
te schrappen op de lijst van juryleden wegens 
te veel werk voor BG.

67 2 Germinal
jaar VI

92 - BG aan Laurent, général de brigade, 
commd du dept Schelde. BG heeft vuurwa-
pens uitgedeeld aan de bewakers van de 
bossen waar vernielingen plaats hebben. BG 
vraagt toestemming van Generaal.

68 4 Germinal
jaar VI

93 - BG aan Versturme. BG meldt dat er 
nieuwe econoom in de Bijloke is benoemd. Hij 
zal regelmatig de overlijdens in het godshuis 
melden.

69 8 Germinal
jaar VI

BG aan Pierre Jacq Sagemans die verzocht 
wordt het logement in Hebbrechtgodshuis nr. 
27 te verlaten. 

70 22 Germinal
jaar VI

94 - BG aan Gemeentebestuur. BG gaat niet 
akkoord met de niet-goedkeuring van een 
aantal personeelsleden van BG 

71 12 Germinal 
jaar VI

95 - BG meldt dat er bij het victorieuze bin-
nentrekken van de Franse bezettingstroepen 
door de burgers een grote hoeveelheid de-
kens en zwachtels zijn binnengebracht. BG 
vraagt of de godshuizen dit materiaal mogen 
gebruiken.

72 - BG aan gemeentebestuur in verband met hun 
brief van 8 Floréal over het feit dat Weldadig-
heid inkomsten opstrijkt die eigenlijk bestemd 
zijn voor godshuizen voor imbéciles et frénéti-
ques en dat zij niet meer kan zorgen voor het 
onderhoud van de verlaten kinderen. 
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73 14 Germinal 
jaar VI

96 - BG aan Lefevre. Er is beslist dat ouders 
en vrienden van personen opgenomen in de 
Bijloke slechts bezocht kunnen worden op ie-
dere quintidi (5e dag van de tiendaagse week) 
en décadi (10e=nieuwe zondag). 

74 16 Germinal 
jaar VI

97 - BG aan gemeentebestuur. Het zou goed 
zijn dat niet alle huizen en roerende goederen 
openbaar verhuurd worden, zoals bij de hui-
zen van het Groot en Klein begijnhof. 

75 16 Germinal
jaar VI

16 Germinal 
jaar VI

98 - BG vraagt dat alle deuren en uitgangen 
gesloten worden van de godshuizen die ze 
leiden zodat men slechts via de hoofdpoort 
binnen of buiten kan.
99 - BG aan Weldadigheid in verband met 
2 personen Maximilien Van Houke en Jean 
Versyp die gebrekkig zijn en niet kunnen 
genezen. Weldadigheid van Assenede moet 
hun verblijf in de Bijloke vergoeden en op het 
einde van de maand worden ze teruggestuurd 
bij niet-betaling.

76 18 Germinal 
jaar VI

100 - BG aan Weldadigheid. J. Lijssens is we-
duwnaar geworden en kan zijn minderjarige 
kinderen niet meer onderhouden. Dit is een 
taak voor Weldadigheid.

77 4 Floréal 
jaar VI

101 - BG stuurt een kopie van een besluit 
betreffende de behandeling van gebrekkige 
vrouwen opgenomen in de godshuizen van 
het kanton. Voorts melding van de dagprijs 
voor onderhoud van de oud religieuzen in 
Sint-Laurentius.

78 8 Floréal
jaar VI

8 Floréal 
jaar VI

102 - BG aan gemeentebestuur van Asse-
nede. Wij sturen u Jean Versijp terug, die door 
jullie armenkamer moet worden geholpen.
103 - BG schrijft dat Weldadigheid nog steeds 
de gelden opstrijkt die betaald worden voor 
de Blauwejongens, Rodelijvekens en de twee 
instellingen voor imbéciles et frénétiques, 
terwijl BG belast is met hun onderhoud en dat 
ook doet.
104 - Geen beschrijving

79 8 Floréal
jaar VI

105 - BG aan Govaert directeur provisoir de 
l’hospice nr. 9 (soeurs noires) BG is op de 
hoogte gebracht dat de zwarte zusters Go-
vaert als voorlopig directeur wensen.
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80 14 Floréal
jaar VI

106 - BG aan centrale administratie en aan 
Therese Casaert directrice voormalige Apos-
tolinen. BG benoemt TC tot directeur en 
vraagt dat ze alle personen die het godshuis 
verlaten hebben op bevel van de directeur 
van de Nationale Domeinen, terug te keren 

81 22 Floréal
jaar VI

107 - BG aan centrale administratie, die inlich-
tingen heeft gevraagd over de vraag van de 
voormalige abdis Sabine Bruggeman van de 
Bijloke om commissarissen te benoemen om 
de zegels te lichten op een aantal voorwerpen 
die haar zouden toebehoren.  

82 - 108 - BG beantwoordt het verzoek van Baets 
negatief om ontvanger van de BG administra-
tie benoemd te worden. Jouret J. is dat reeds 
en doet dat goed.
Op achterkant: BG verneemt dat rondverteld 
wordt dat de bijlokefoor naar de Kouter zou 
verplaatst worden. BG is daar tegen omdat zij 
dan de inkomsten van de foor zou verliezen.

83 - 109 - BG aan de centrale administratie over 
het gerucht dat de centrale administratie de 
bijlokefoor zou willen verplaatsen naar de 
Kouter. Inkomsten van BG zouden zwaar ver-
minderen. De huurwaarde van de huisjes op 
deze binnenruimte zou bijna nul worden. De 
domestiques zouden meer loon eisen omdat 
ze dan jaarlijks geen vergoeding meer zouden 
krijgen voor het bewaken van de standplaat-
sen tijdens de foor. Als dit toch doorgaat dan 
toch recht om standgeld te vragen.

84 12 Prairial
jaar VI

110 - BG aan centrale administratie met een 
klacht over Harmand, directeur van de Na-
tionale domeinen die de opbrengst van een 
houtkap zou moeten storten in de kassa van 
BG.

85 12 Prairial 
jaar VI

111 - BG aan Walmacq apotheker van het 
algemeen hospitaal. BG legt bezuinigingen op 
door onder andere te eisen dat men nu zelf 
vanaf gewone drogen de siropen, extraits, 
conserves emplâtres enz aanmaakt. Van 
Lokeren hoeft dus geen bereidingen meer te 
leveren.
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86 14 Prairial 
jaar VI

112 - BG aan de BG van Dendermonde. BG 
geeft aanwijzingen aan om zich te verzetten 
tegen het beslag dat de Nationale Domeinen 
leggen op de apothekerij van het begijnhof te 
Dendermonde. 

87 18 Prairial 
jaar VI

113 - BG stuurt een lijst (ontbreekt) met de 
namen en verloningen van bedienden, van 
economen en officiers de santé van de gods-
huizen. 

88 21 Prairial 
jaar VI

114 - G aan Weldadigheid. Lijst (ontbreekt) 
met behoeftige kinderen waarvan de ouders 
indien bekend, overleden zijn of afwezig en 
die door BG zijn gekleed. 

89 7 Messidor 
jaar VI

115 - BG meldt dat zij nieuwe luiken op de 
eerste verdieping heeft geplaatst en dat die 
haar eigenDomeinenblijven.

90 7 Messidor 
jaar VI

116 - BG aan gemeentebestuur. BG verliest 
heel wat inkomsten van verhuringen en ver-
pachtingen wegens wanbetaling. Rechtsza-
ken zijn duur, daarom vraagt BG een wet die 
dit zou vergemakkelijken.

91 8 Messidor 
jaar VI

117 - BG aan de ontvanger van de Nationale 
Domeinen. BG heeft vernomen dat de we-
duwe Wieme te Lovendegem aan Nationale 
Domeinen lijfrente moet betalen met betrek-
king tot de Zwarte Zustershospice. Dit kan 
niet, want het behoort BG toe.

92 12 Messidor 
jaar VI

118 - BG aan de directeur Naionale Domei-
nen. BG beklaagt zich over de zegeltaks op 
verhuurbrieven. De betrokken wet geldt enkel 
voor privépersonen.

93 jaar VI 119 - BG aan gemeentebestuur. BG beklaagt 
zich over keizerlijk besluit van 1 juni 1798 
waarbij 30 pc van het kapitaal dat hun obli-
gatie uitmaakt in baar geld aan de bank moet 
worden geleverd door de aandeelhouders.

94 16 Messidor 
jaar VI

120 - BG aan gemeentebestuur. BG beklaagt 
zich over de verzoeken van Bruggeman, neef 
van de voormalige abdis van de Bijloke, in 
verband met bepaalde inboedelstukken die 
hem zouden toebehoren.
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95 19 Messidor 
jaar VI

121 - BG aan Louis ?Wuk? kleermaker in de 
koutersteeg, die het huis moet verlaten omdat 
het verhuurd is aan A. ?Bapst?

96 28 Messidor 
jaar VI

122 - BG aan gemeentebestuur. BG vraagt 
wettelijk hulp om de twee instellingen Blauwe 
jongens en Kulders te mogen samenvoegen 
wat besparingen zou opleveren. Vooral omdat 
de Blauwe jongens in een klein en ongezond 
oud lokaal verblijven. 

97 28 Messidor 
jaar VI

123 - BG aan gemeentebestuur. De gods-
huizen hebben hun rekeningen overgelegd, 
behalve dat van de Volders, de directeuren 
beweren dat het hun privé-eigenDomeinenis. 

98 2 Thermidor 
jaar VI

124 - BG vraagt aan gemeentebestuur om 
de overbodig geworden voorwerpen van de 
katholieke eredienst openbaar te mogen ver-
kopen. 

99 3 Thermidor 
jaar VI

125 - BG vraagt goedkeuring van reglement 
betreffende de besparingen in verband met 
samenvoeging van godshuizen 6 en 26

100 3 Thermidor 
jaar VI

126 - BG aan F. Huyttens over een besluit 
om financiële verslagen op te vragen van de 
Armenkamer.

101 6 Thermidor 
jaar VI

127 - BG aan gemeentebestuur. François Van 
Loo en Charles Behague hebben hun taak als 
econoom van de Blauwe jongens en Kulders 
slecht uitgevoerd. Wij vervangen ze door 
Pierre Joseph Coppens en Pierre Van Cau-
wenberghe. 

102 6 Thermidor 
jaar VI

128 - BG aan econoom van Sint-Antonius nr. 
18. De weduwe van François Verstrick zal 
ziekenbewaakster benoemd worden.

103 16 Thermidor 
jaar VI

129 - BG aan BG van Ieper. BG schrijft over 
de verschillende instellingen die zij beheert.

104 22 Thermidor 
jaar VI

130 - BG stuurt aan gemeentebestuur de état 
général des revenus des hospices civils.

105 22 Thermidor 
jaar VI

131 - BG aan gemeentebestuur over de te 
volgen weg bij vervolging van slechte beta-
lers.

106 11 Fructidor 
jaar VI

132 - BG vraagt aan gemeentebestuur dat 
zij aan de min. Van Binnenlandse Zaken het 
geld zouden terugvragen dat BG betaald heeft 
voor de opvang van verlaten kinderen. 
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107 12 Fructidor

jaar VI
12 Fructidor 
jaar VI

133 - BG aan directeur van godshuis nr. 11 
Volders om de rekeningen over te leggen. 
134 - BG aan Thienpont, cabaretier te Afsnee, 
die zich onrechtmatig veroorloofd heeft afpa-
lingen te plaatsen.

108 14 Fructidor 
jaar VI

135 - BG aan XXX, die zonder titel in het be-
luik van de Bijloke woont en dus moet opkras-
sen. 

109 28 Fructidor 
jaar VI

137 - BG aan centrale administratie over de 
Vos, schrijnwerker, die in godshuis nr. 29 
Apostolinen is gaan opmeten. Hij overschrijdt 
zijn bevoegdheid, want de Apostolinen vallen 
onder BG.

110 4 Vendémi-
aire 
jaar VII

138 - BG schrijft dat na herhaalde uitnodiging 
de directie van het Voldersgesticht bereid is 
om de rekeningen over te leggen.

111 6 Vendémi-
aire
jaar VII

139 - BG aan centrale administratie. Het 
20ste lot van een verkoop van Nationale Goe-
deren omvat het godshuis genaamd Sallet-
school. Deze school behoort BG toe en mag 
niet verkocht worden

112 -- 140 - BG aan de leden van Weldadigheid. BG 
wenst een betalingsmandaat te ontvangen 
voor haar aandeel in de opbrengst van de 
belasting gevestigd op spectakel, redoutes, 
en andere openbare …

113 18 Vendémi-
aire 
jaar VII

141 - BG aan gemeentebestuur van Waar-
schoot. Wij hebben uw verzoek voor opname 
van Paul de Rop uit Waarschoot ontvangen. 
Normaal moet hij in een godshuis van uw kan-
ton opgenomen worden. Als jullie betalen voor 
zijn onderhoud hier dan houdt niets ons tegen 
om hem in een zwakzinnigengesticht hier op 
te nemen.

114 23 Vendémi-
aire
jaar VII

142 - BG aan gemeentebestuur. Nationale 
Domeinen wil opnieuw een aantal eigendom-
men van BG verkopen die volgens wet van 
16 vend an V aan ons zijn toegewezen. De 
Zwarte Zusters en Alexianen zijn afzonderlijk 
als nationaal aangeduid. Over Salletschool 
en Apostolinene bestaat betwisting. Ook een 
aantal huizen van het Klein en Groot begijnhof 
wil men verkopen.
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115 28 Vendémi-
aire
jaar VII

143 - BG aan de economen van godshuis 
16 en 26 (Blauwe jongens en Kulders). Er is 
beslist dat de leerlingen die opgeroepen zijn 
voor de militaire dienst, naar het bestemming 
moeten gaan in de kleren die ze gewoon-
lijk dragen in het atelier. Zij zullen tevens 
drie nieuwe hemden, een paar schoenen en 
nieuwe kousen krijgen evenals “un écu de six 
francs” als reisgeld. De prijzen die bepaalde 
van hen ontvangen hebben, mogen ze even-
eens meenemen. 

116 2 Brumaire 
jaar VII

144 - BG vraagt de toelating voor de verkoop 
van kaphout in de bossen van haar eigen-
dommen.

117 8 Brumaire 
jaar VII

145 - BG aan gemeentebestuur. Wij zijn bezig 
met de inventaris van de overbodige inboe-
del van de godshuizen. Ondertussen sturen 
wij u de inventaris van de goederen bestemd 
voor de eredienst uit het Hebbrechtgodshuis. 
Wij vragen toelating voor de verkoop ervan 
evenals van de klokkegoederen (matières de 
cloches) uit de kapellen van verscheidene 
weldadigheidsinstellingen.

118 -- 146 - BG aan de minister van Binnenlandse 
Zaken over de infirmerieën van de begijnho-
ven. Ze moeten blijven behoren tot het bezit 
van BG.

119 24 Brumaire 
jaar VII

147 - BG aan gemeentebestuur over het 
ontslag gegeven aan François van Loo en de 
aanstelling van Pierre Joseph Coppens als 
econoom van de Kulders. 
BG aan minister van Binnenlandse Zaken. 
Klad van briefconcept nr. 148

120 24 Brumaire 
jaar VII

148 - BG aan minister van Binnenlandse 
Zaken over het overzicht van de uitgaven voor 
het onderhoud van verlaten kinderen geboren 
buiten de huwelijksband of van onbekende 
ouders. Vraag om terugbetaling.

121 24 Brumaire 
jaar VII

149 - BG aan de leden van Weldadigheid. 
Herhaald verzoek tot betaling van de helft van 
de opbrengst van spectakels enz. 

122 6 Frimaire 
jaar VII

150 - BG aan Van Loo. BG stuurt een brief 
met zijn ontslag en verzoek om binnen de 10 
dagen te vertrekken. 
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123 6 Frimaire 

jaar VII
151 - BG aan gemeentebestuur. Eredienstbe-
dienaars blijken in de Leugemeete eredien-
sten op te voeren zonder voldaan te hebben 
aan de formaliteiten van 7 vend an IV. Men 
vraagt ons dus het gebouw af te sluiten, wat 
BG niet kan omdat het gebouw gehuurd is 
sedert enige tijd door J.B. Hutsebaut wonende 
bij Brugsepoort. 

124 14 Frimaire
jaar VII

14 Frimaire
jaar VII
18 Frimaire 
jaar VII

152 - BG aan Monique De Dekker met mel-
ding van haar ontslag als econoom van gods-
huis nr. 2 (Groot Begijnhof).
153 - BG aan Duriez met melding van aan-
stelling tot econoom van Groot Begijnhof.
155 - BG aan Verdonck, commissaire de 
directoire exécutif te Maldeghem. Vraag over 
een recht van overgang voor twee pachters 
van BG met name Laurent Bonte en Jacques 
Van de Wiele. Jean Martens weigering de 
doorgang.

125 15 Frimaire 
jaar VII

154 - BG aan Serjacobs, commissaire de di-
rectoire exécutif te Nevele. Er is een aangifte 
gedaan door Pierre Landuyt landbouwer te 
Nevele en pachter van BG. De gemelde feiten 
moeten onderzocht worden.

126 18 Frimaire 
jaar VII

156 - BG aan gemeentebestuur Evergem. 
Betwisting van fonciere contributie. 

127 22 Frimaire 
jaar VII

157 - BG aan Van Loo. Herhaald verzoek tot 
overlegging van de rekeningen. 

128 26 Frimaire
jaar VII

6 Nivôse 
jaar VII

158 - BG aan gemeentebestuur van Lochristi, 
Waarschoot, Evergem, Sleyne (Sleidinge), 
Assenede en Nevele. Melding van benoeming 
van Jean Dhooge tot veldwachter, Evergem 
wijk Wippelgem.
160 - BG aan centrale administratie. François 
Codde meldt BG dat een stuk grond door 
Nationale Domeinen verkocht is aan Laurent 
Vanderstraeten. Deze grond te Gasthuysbulk 
te Drongen behoort aan BG toe.

129 28 Frimaire 
jaar VII

159 - BG aan gemeentebestuur over Van Loo 
die nog steeds geen bestuurverslag heeft 
ingediend.

130 12 Nivôse
jaar VII

161 - BG aan gemeentebestuur van Assene-
de, dat de wettelijkheid van de aanstelling van 
J. Dhooghe als veldwachter betwist. 
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131 16 Nivôse

jaar VII
162 - BG aan de leden van Weldadigheid. Het 
godshuis van de Kleermakers is altijd gebruikt 
voor het onderhoud van een kleine groep 
behoeftige kleermakers. Daardoor behoort het 
tot de instellingen van BG 

132 16 Nivôse 
jaar VII

163 - BG meldt dat er geen geneesmiddelen 
meer zullen geleverd worden dan op voor-
schrift van de officiers de santé.

133 26 Nivôse 
jaar VII

164 - BG schrijft aan gemeentebestuur vier-
bladige tekst over haar functie als helper van 
noodlijdenden.

134 26 Nivôse 
jaar VII

165 - BG aan minister Binnenlandse Zaken. 
Klaagbrief over gebrek aan geld, terugbetalin-
gen, voorschotten. Uitblijven van de rentes te 
betalen door Banque de Vienne, enz. 

135 26 Nivôse 
jaar VII

166 - BG aan gemeentebestuur. Het stadsbe-
stuur is wettelijk verplicht voor het onderhoud 
van de gebouwen van BG in te staan.

136 28 Nivôse 
jaar VII

167 - BG aan Monique De Deckere voormalig 
directrice van godshuis nr. 2, die afgezet is 
en de woning moet verlaten. Duriez econoom 
van nr. 2 zal dit nagaan.

137 4 Pluviôse 
jaar VII

168 - BG aan de “régisseurs généraux des 
hôpitaux militaires à Paris ». De minister van 
Oorlog heeft besloten dat de burgerlijke gods-
huizen militairen zullen moeten opnemen. In 
Gent beschikken wij over een militair hospi-
taal. Ook de Bijloke heeft nog leegstaande 
ruime, maar BG heeft geen geld om die in te 
richten.

138 16 Pluviôse 
jaar VII

169 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat de 
politiecommissaris van de wijk Broederlijkheid 
de toelating zou hebben om een nieuwe weg 
te openen over grond van BG. 

139 16 Pluviôse 
jaar VII

170 - BG aan gemeentebestuur. BG heeft een 
deficit opgelopen.

140 22 Pluviôse 
jaar VII

171 - BG aan De Bruyne bedienaar Roomse 
cultus. BG geeft toestemming dat De Bruyne, 
Ghiot en Helewaut missen in Schreyboom 
mogen bijven lezen, maar dat de opbrengst 
van de offerandes voor de helft moet gaan 
naar BG.



BG 53: Briefkopieën

141 24 Pluviôse 
jaar VII

172 - BG aan centrale administratie. Klaag-
brief over de komende verkoop van huizen in 
het Groot begijnhof door Nationale Domeinen. 
BG geeft uitleg waarom dit niet kan.

142 24 Pluviôse 
jaar VII

173 - BG aan (vermoedelijk Weldadigheid). 
Vraag om de helft van de belastingen op 
spectakels, redoutes enz. over te dragen. 

143 24 Pluviôse 
jaar VII

174 - BG aan gemeentebestuur. Jacques 
Vander St… heeft een brief van Weldadigheid 
ontvangen waarbij het huis van de Kleerma-
kerskapel verhuurd zal worden. 

144 26 Pluviôse 
jaar VII

175 - BG vraagt hulp van het gemeentebe-
stuur om te verhinderen dat een tuin behoren-
de tot de Blauwejongens godshuis openbaar 
verhuurd wordt. Overigens blijven ze ook huur 
innen voor woningen van BG.

145 4 Ventôse 
jaar VII

176 - BG beklaagt zich bij gemeentebestuur 
over het besluit dat de infirmerieën van de 
begijnhoven toegewezen worden aan de Na-
tionale Domeinen. Daardoor verliezen wij een 
vierde van onze inkomsten. (1 ½ pp) 

146 5 Ventôse 
jaar VII

177 - BG beklaagt zich bij gemeentebestuur 
over het besluit dat de infirmerieën van de 
begijnhoven toegewezen worden aan de Na-
tionale Domeinen. Daardoor verliezen wij een 
vierde van onze inkomsten. (4pp)

147 15 Ventôse 
jaar VII

178 - BG meldt dat de klokken van de Bijloke 
overgebracht zijn naar het beluik van het 
gebouw waar de administratie huist. Wij willen 
die klokken om ze openbaar te kunnen verko-
pen. Document zonder inktnummer, enkel in 
potlood, daardoor zijn de volgende inktnum-
mers vervangen door potloodnummers (incre-
ment 1) 

148 18 Ventôse 
jaar VII

179 - BG aan econoom van godshuis nr. 22 
(Rodelijvekens), De economen moet er voor 
zorgen dat de leerlingen van iedere zondag 
(=decadi) naar de Temple de la loi om deel te 
nemen aan de vieringen.

149 22 Ventôse 
jaar VII

180 - BG geeft toestemming aan Van Hecke 
tot betaling aan Jacques Haeck econoom van 
godshuis nr. 24 
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150 24 Ventôse 
jaar VII

181 - BG stuurt aan gemeentebestuur de 
staat van de betaalde voorschotten voor on-
derhoud verlaten kinderen.

151 24 Ventôse 
jaar VII

182 - BG meldt dat De Wollewevers verhuurd 
is aan Lammens en Neyt die er een potasma-
gazijn hebben ingericht. 

152 24 Ventôse 
jaar VII

183 - BG aan Harmand. Wij hebben verno-
men dat u van Bernard D’haese landbouwer 
te Eeklo pachtgeld eist, dat hij aan ons reeds 
betaald heeft. 

153 28 Ventôse
jaar VII

28 Ventôse 
jaar VII

184 - BG schrijft dat Christin Van Veirdeghem 
die was opgenomen in het algemeen hospi-
taal der overleden is. Uw administratie dient 
de kosten terug te betalen.
185 - BG aan gemeentebestuur van Amster-
dam. Over Marie Lambrin fille libre geboortig 
van deze gemeente vraagt aan onze adminis-
tratie een onderhoudsvergoeding voor haar 
kind Joseph Lambin, die ze bevallen is in 
het groot hospitaal van Amsterdam. Ze is het 
certificaat verloren en verkeert in de grootste 
armoede. Als Amsterdam ons het bewijs van 
de bevalling kan leveren, zullen we haar kun-
nen helpen!

154 12 Germinal 
jaar VII

185 - BG aan de econoom Dou… van het 
godshuis nr. 1 over de klederen en andere 
bezittingen van personen die overleden zijn in 
de Bijloke en die begraven worden op kos-
ten van BG zullen voortaan voorbehouden 
blijven aan het godshuis. De verplegers en 
andere knechten van het huis kunnen er geen 
aanspraak op maken zoals het gebruik was. 
Ouders of erfgenamen van behoeftigen die 
er overleden zijn zullen de spullen kunnen 
opeisen als ze kunnen bewijzen dat ze de 
begrafeniskosten hebben betaald. (Vanaf hier 
is de inktnummering niet vervangen door een 
potloodnummering die één increment hoger 
was)

155 12 Germinal 
jaar VII

186 - BG aan de vrederechten Broederlijkheid 
met de vraag om Rosine Malingram, geboor-
tig van Renay (Ronse) en 27 jaar oud, vrij te 
laten na onderzoek. Ze was geïnterneerd in 
het Vrouweweesenhuys. 



BG 53: Briefkopieën

156 16 Germinal 
jaar VII

187 - BG aan gemeentebestuur. Vroeger ont-
vingen wij de inkomsten van de infirmerieën 
van de begijnhoven, maar die zijn nu toege-
wezen aan Nationale Domeinen. Daarnaast 
moeten wij inspringen voor Weldadigheid. 
Daarom vragen wij een bijkomende subsidie 
van 24.000 francs.

157 22 Germinal 
jaar VII

188 - BG aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. Wij hebben al zes maanden geen 
voorschotten meer gekregen zodat wij op het 
punt staan het onderhoud van de verlaten 
kinderen te moeten stoppen.

158 22 Germinal 
jaar VII

189 - BG aan minister Binnenlandse Zaken. 
BG heeft geldproblemen als gevolg van het 
besluit om de goederen van de infirmerieën 
van de begijnhoven, toe te wijzen aan Natio-
nale Domeinen.

159 27 Germinal 
jaar VII

190 - BG schrijft dat ze Charles Hamelinck, 
epilepticus, niet hebben kunnen opnemen we-
gens geldgebrek. Epilepsie is een intermitte-
rende ziekte die zoals gebruikelijk thuis wordt 
verzorgd door de officiers de santé.

160 19 Pluviôse 
jaar VII

BG aan de centrale administratie vraagt dat 
deze de schade vergoedt als het Capucijnen-
klooster toebehorende aan godshuis nr. 11 
Volders, dat door Mu.. Apers afgestaan is aan 
de centrale administratie  om er een over-
dekte manège voor de cavalerie in onder te 
brengen, opnieuw verlaten wordt. 

161 28 Germinal 
jaar VII

191 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
straks de gehele Bijloke vol ligt met onge-
neeslijken en gebrekkigen, die vroeger thuis 
werden behandeld. Dit is door ons en de 
officiers de santé vastgesteld. De 35 betrok-
ken personen zullen wij weer naar huis laten 
brengen. Weldadigheid moet ondertussen hen 
helpen, tot ze eventueel in een of ander gods-
huis kunnen worden opgenomen.

162 -- 192 - BG schrijft dat Weldadigheid het aan-
deel in de opbrengst van de spectakels, 
redoutes enz heeft opgevraagd bij de directie 
van de Grote Opera en bij de directeuren van 
de verschillende openbare concerten. Wilt u 
de directeuren onder druk zetten.
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163 4 Floréal
 jaar VII

193 - BG schrijft aan het gemeentebestuur dat 
Nationale Domeinen binnenkort verscheidene 
huizen van de twee infirmerieën openbaar zal 
verhuren. Wij hebben deze inkomsten nodig. 
De behoeftigen die in een van die huizen 
onderhouden worden, zullen we helpen tot de 
vertrekdatum, daarna moet Weldadigheid hen 
thuis helpen.

164 6 Floréal
jaar VII

194 - BG schrijft aan “Dept” dat als Nationale 
Domeinen de infirmerieën verhuurt 86 behoef-
tige vrouwen aangedaan door behoeftigheid 
en gebrekkigheid geen onderkomen meer 
hebben. Ook zouden de vervolging van de 
pachtster van het huis door Nationale Domei-
nen moeten stopgezet worden. 

165 16 Floréal
jaar VII

195 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat ze 
aan de ontvanger van de belastingen 4771 
fr moeten betalen. Wij vragen uitstel wegens 
geldgebrek. De minister moet ons nog veel 
geld maar betaalt evenmin.

166 17 Floréal
jaar VII

196 - BG heeft een lokaal in het Sint-Jan in 
d’olie godshuis voorbehouden voor X om er 
de jaarrekening op te maken. Alle stukken zul-
len er beschikbaar zijn.

167 22 Floréal
jaar VII

197 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat ze 
hen een overzicht van de vooruitbetalingen 
voor het onderhoud van kinderen geboren 
buiten huwelijksband en onbekende ouders 
sturen. Ze dringen aan op hun steun om de 
terugbetaling zo snel mogelijk te ontvangen.

168 22 Floréal
jaar VII

198 - BG stuurt aan gemeentebestuur de 
voorwaarden voor de openbare aanbesteding 
van de levering van geneesmiddelen en an-
dere zaken nodig voor het onderhoud van de 
personen opgenomen in godshuis nr. 18 dit 
de Miséricorde en in de Bijloke.
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169 23 Floréal
jaar VII

199 - BG schrijft dat het verslag van Jouret 
over zijn bestuur en de jaarrekening ook al 
zijn ze getekend door Van Daele en Neyt to-
taal niet voldoen aan de regels van een goede 
boekhouding. Jouret is evenmin ingegaan om 
onze uitnodiging om dit werk over te doen in 
een lokaal dat wij hem aanboden, omdat hij 
daarvoor meer dan een jaar nodig zou heb-
ben. 

170 24 Floréal
jaar VII

200 - BG stuurt een lijst met de loontrekken-
den en hun functie. De levensmiddelen voor 
de onderscheiden godshuizen werden lokaal 
geleverd. Een algemene aanbesteding op 
afslag (au rabais) zou een besparing kunnen 
opleveren.

171 26 floréal 
jaar VII

201 - BG vraagt aan het gemeentebestuur 
dat ze bij het bepalen van de verhouding in 
het aandeel op de opbrengst van spectakels, 
bals, concerten enz. rekening zou houden met 
de slechte financiële toestand van BG

172 26 Floréal
jaar VII

202 - BG schrijft aan de officiers de santé 
Wouters, Van de Woestyne, Labrique en 
Muyshondt dat men het aantal personen in de 
godshuizen moet verminderen en dat daarom 
enkel nog J. Vervier, Van Lokeren, Kluyskens 
en Dubrucq (Dubreucq) hun functie kunnen 
blijven vervullen.

173 2 Prairial 
jaar VII

203 - BG vraagt maatregelen om hun aandeel 
in de opbrengst van de spectakels te ontvan-
gen. 

174 4 Prairial
jaar VII

204 - BG schrijft aan Weldadigheid om met-
een BG’s aandeel te betalen afkomstig uit de 
opbrengst van de spectakels, vertoningen.
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175 5 Prairial
jaar VII

5 Prairail
jaar VII

6 Priarial
jaar VII

205 - BG dringt aan bij het bestuur van de 
Grand Théâtre om snelle doorstorting van hun 
aandeel.
206 - BG schrijft aan Duriez econoom van 
Groot Begijnhof dat hij de rentes in ontvangst 
mag nemen van de oudbegijnen Stroopers, 
Lambregts, Berkmans, Verlook, Vander 
Meersch.
207 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
ze besloten hebben Jouret te vervangen door 
J.B. Baquet, handelaar alhier voor het opstel-
len van de jaarrekeningen.

176 8 Prairial
jaar VII

208 - BG aan “Dept” over de situatie van de 
twee infirmerieën.

177 8 Prairial
jaar VII

209 - BG meldt de ontvangst van de som 
afkomstig van belasting op de toegangsbewij-
zen van het Grote

178 19 Prairial
jaar VII

210 - BG stuurt een kopie van de brief van de 
minister Binnenlandse Zaken over het eigen-
dom van de twee infirmerieën. De minister lijkt 
ons bewijsmateriaal gunstig te beoordelen.

179 25 Prairial
jaar VII

211 - BG schrijft aan gemeentebestuur over 
het resultaat van de openbare toewijzing van 
de leveringen voor godshuizen nr. 1 en 18 
(Bijl en Sint-Antonius) 

180 25 Prairial
jaar VII

212 - BG schrijft aan citoyen Douanne dat de 
functie van alle meiden en verplegers in de 
Bijloke stopt op 1 Messidor.

181 28 Prairial
jaar VII

213 - BG schrijft aan B. De Cleene, ontvanger 
van de Nationale Domeinen te Lokeren dat 
het betalingsverzoek aan weduwe Domini-
que Van Laere te Zaffelare over pachtgeld op 
eigendom van het Wenemaersgodshuis nr. 19 
onterecht is.

182 1 Messidor
jaar VII

214 - BG vraagt toestemming aan gemeente-
bestuur om wat inboedel uit de Bijloke open-
baar te mogen verkopen.

183 8 Messidor 
jaar VII

215 - BG bevestigen aan G. Goormachtigh, 
brijdelstege, zijn voorstel tot levering van ge-
neesmiddelen.
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184 27 Messidor 
jaar VII

216 - BG aan Van Hecke, stekene, om hen te 
verwittigen wanneer hij het fruit gaat verko-
pen.
217 - BG vraagt aan Gemeentebestuur toe-
stemming om overbodige inboedel openbaar 
te mogen verkopen afkomstig uit Groot en 
Klein Begijnhof.

185 28 Messidor 
jaar VII

218 - BG stuurt aan gemeentebestuur een 
overzicht van de voorschotten voor het onder-
houd van verlaten kinderen en dringt aan dat 
ze bij de hogere overheid een snelle terugbe-
taling vragen want de financiële toestand van 
BG is desastreus.
Op achterkant 22 Messidor BG aan Weldadig-
heid. François Boone heeft zich aangemeld 
voor de betaling van de herstelling van de 
kar voor het lijkenvervoer aan de Bijloke. Het 
onderhoud ervan is altijd betaald met geld 
voor de armen uit de parochies Sint-Michiels, 
Nicolaas, Sint-Maarten.

186 29 Messidor 
jaar VII

219 - BG schrijft aan de minister Binnenland-
se Zaken dat het deficit blijft groeien en dat de 
voorschotten die BG heeft gedaan niet om de 
drie maand worden terugbetaald. 

187 2 Thermidor 
jaar VII

220 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat ze 
het voorstel van Marthe De Jaeghere hebben 
aanvaard om tegen 7 sols per dag/persoon 
voor de voeding van de personen in het gods-
huis nr. 2.

188 14 Thermidor 
jaar VII

221 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
Jouret nog steeds zijn jaarrekening niet heeft 
opgemaakt. 

189 16 Thermidor 
jaar VII

BG schrijft aan gemeentebestuur dat zij bij de 
aanbesteding mevr. Douanne verkiest boven 
Cuyper om allerlei redenen (Het gerucht gaat 
dat Cuyper zou verteld hebben dat zieken 
slechts genezen als ze het uitschreeuwen van 
de honger. En dat hij zijn zaakjes altijd regelt 
met de officiers de santé door hen koffie en li-
queur aan te bieden) (geen nummer vermeld)
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190 3 Fructidor 
jaar VII

223 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
zij gebruik hebben gemaakt van de wette-
lijke mogelijkheid om bij aanbestedingen de 
hoogste of tweede hoogste bieder te kiezen. 
Hoewel Peter Versele het hoogste bod heeft 
gedaan verkiest BG Goemaer die als oude 
pachter altijd stipt heeft betaald en het goed 
keurig heeft onderhouden.

191 4 Fructidor 
jaar VII

224 - BG stuurt aan gemeentebestuur het 
overzicht van de inkomsten en uitgaven waar-
uit moet blijken dat er dringend een financiële 
oplossing moet komen.

192 4 Fructidor 
jaar VII

225 - BG schrijft aan Catharine de Meyer in 
godshuis nr.2 dat ze de huurders moeten 
inlichten dat ze hun huur bij de commissie 
moeten komen betalen. 

193 11 Fructidor 
jaar VII

226 - BG schrijft aan Briffault ontvanger van 
de Nationale Domeinen te Gent dat de bijge-
voegde brieven van de minister Binnenlandse 
Zaken hun claim op de goederen van gods-
huizen 2 en 10 tenietdoet.

194 12 Fructidor 
jaar VII

227 - BG schrijft aan centrale administratie 
over de beslissing van Briffault om toch be-
slag te leggen op de goederen van godshui-
zen 2 en 10.

195 2 Fructidor 
jaar VII

228 - Rapport en briefconcept ter beantwoor-
ding van de brief van de centrale administratie 
over de jaarrekening opgesteld door Jouret.

196 17 Vendémi-
aire 
jaar VIII

229 - BG meldt de econoom Rodelijvekens nr 
22 dat voor bevoorrading van vlees contact 
moet genomen met Van Melle Section des 
champs, voor boter met Collette de Costere te 
Deynze of François Pauwels Zilverstraete te 
Gent, voor graan met Van …

197 18 Vendémi-
aire
jaar VIII

230 - BG meldt aan Colens econoom van 
godshuis nr. 8 / 24 (m/v zwakzinnigen) de 
vrouwen die thans opgesloten zijn in nr. 24 
manneweesenhuys overgebracht zullen wor-
den naar uw godshuis (nr. 8) Niemand mag 
nog in nr. 8 opgenomen worden zonder voor-
afgaand pv.
231 - Niet beschreven
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198 21 Vendémi-
aire
jaar VIII

232 - BG aan gemeentebestuur. Weldadig-
heid is van plan om een tuin van nr. 16 Blau-
wejongens thans gebruikt door Keymeulen 
evenals een huis dat afhangt van nr. 22 
Roodelijvekens, te verhuren. Wij moeten deze 
gebouwen onderhouden terwijl Weldadigheid 
de huur opstrijkt.

199 22 Vendémi-
aire
jaar VIII

22 Vendémi-
aire
jaar VIII

233 - BG meldt aan de Meyer in godshuis nr. 
2 Groot Begijnhof dat bij besluit van de cen-
trale admin van dept Schelde van 26 Pluviôse 
an 6 en bevestigd bij besluit van de minister 
Binnenlandse Zaken van 7 Prairial an 7 dat de 
huizen binnen het Grootbegijnhof toebehoren 
aan BG en dat hij meteen de huur moet gaan 
opvragen.
234 - BG aan gemeentebestuur. BG beklaagt 
zich over haar financiële toestand.

200 22 Vendémi-
aire
jaar VIII

235 - BG meldt aan Jacques Verkerke (place 
d’épicharis?) dat ze vernomen heeft dat hij 
van plan is te vissen in de gracht tussen 
Brugse poort en Rabot. Deze gracht behoort 
toe aan infirmerie van Groot Begijnhof en is 
verhuurd aan François Drieghe. 

201 24 Vendémi-
aire
jaar VIII

236 - BG meldt aan gemeentebestuur dat 
Jean de Pauw en Jacques Verkerke van plan 
zijn te vissen in de gracht tussen Brugse poort 
en Rabot. Deze gracht behoort toe aan infir-
merie van Groot Begijnhof en is verhuurd aan 
François Drieghe. 

202 25 Vendémi-
aire
jaar VIII

237 - BG schrijft aan centrale administratie 
van Dept Schelde dat de commissie experten 
stuurt naar de kerk van het Klein Begijnhof 
voor een schatting van de huurwaarde nu de 
commissaire des guerres dit lokaal opeist als 
magazijn voor veevoeder.

203 25 Vendémi-
aire
jaar VIII

238 - BG schrijft aan de econoom van het 
Klein Begijnhof dat de kerk als veevoerma-
gazijn zal gebruikt worden en men een ruim 
lokaal nodig heeft om er de voorwerpen uit de 
kerk in onder te brengen.
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204 3 Brumaire 
jaar VIII

239 - BG schrijft aan gemeentebestuur van 
Sleidingen dat Minique de Burggraeve afkom-
stig van Sleidinge die tot op heden opgeno-
men is in het hospice des imbéciles et furieux 
onverwijld overgebracht moet worden aan 
het hospice des folles. Gelieve de rekening 
voor haar onderhoud te betalen en voor het 
verdere onderhoud vooruit te betalen zo niet 
moeten we haar terug naar huis sturen. OP 
ACHTERKANT het alfabet in hoofdletters krul-
len

205 9 Brumaire 
jaar VIII

240 - BG meldt aan citoyenne Van Loo artiste 
van het Groot Theater te Gent, dat haar een 
verlaten kind zal toevertrouwd worden en dat 
zij bij het verlaten van de gemeente BG moet 
op de hoogte brengen en bij overlijden van 
het kind een uittreksel uit de burgerlijke stand. 
Op achterkant niet te localiseren kaartje en 
op de voorkant een zijzicht van gezicht met 
baardje. 

206 13 Brumaire 
jaar VIII

241 - BG schrijft aan De Paepe te Audenhove 
dat ze lijst stuurt met alle gronden van BG. 
Ze vraagt de houtkap te melden evenals de 
pachthoven die hersteld moeten worden. 

207 16 Brumaire
jaar VIII
17 Brumaire 
jaar VIII

242 - BG schrijft aan gemeentebestuur over 
haar financiële problemen.
243 - BG schrijft aan gemeentebestuur over 
de aanbesteding van de leveringen aan de 
Bijloke, destijds toegewezen aan Douanne.

208 21 Brumaire 
jaar VIII

244 - BG stuurt aan gemeentebestuur een 
kopie van haar besluit om de vrouwen opge-
sloten in nr. 24 Manneweezenhuys over te 
brengen uit welvoeglijkheid naar het hospice 
des folles.

209 23 Brumaire 
jaar VIII

245 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat de 
door Nationale Domeinen voorgenomen ver-
koop van een bos genaamd dellanscheute dat 
eigendom is van de infirmerie van het Klein 
Begijnhof in strijd is met het besluit van minis-
ter Binnenlandse Zaken.
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210 26 Brumaire
jaar VIII

26 Brumaire 
jaar VIII

246 - BG schrijft aan de commissaire du pou-
voir exécutif près de l’admin du Dépt Schelde 
dat zij zo snel mogelijk het geld dat de mi-
nister Binnenlandse Zaken eindelijk vrij heeft 
gemaakt, zouden ontvangen.
247 - BG schrijft aan Dept dat zij zo snel mo-
gelijk het geld dat de minister Binnenlandse 
Zaken eindelijk vrij heeft gemaakt, zouden 
ontvangen

211 5 Frimaire 
jaar VIII

248 - BG aan gemeentebestuur over het 
gerucht dat Nationale Domeinen de bossen 
van de voormalige begijnhoven zou te koop 
stellen.

212 5 Frimaire 
jaar VIII

249 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat de 
tuin en huis afhangende van godshuizen nr. 
16 en 22 best tot de voormalige armenkamer 
thans Weldadigheid mogen hebben behoord, 
maar dat BG de inkomsten moet krijgen.

213 13 Frimaire 
jaar VIII

250 - BG schrijft aan ?Lorio? over zijn vergoe-
ding voor de vervanging van de zieke Jadot 
die werkte in het eerste bureau van de admi-
nistratie. 

214 17 Frimaire 
jaar VIII

251 - BG schrijft aan ministerBinnenlandse 
Zaken dat zijn voorganger Francis de Neuf-
chateau de goederen van de infirmerieën van 
het Groot en Klein Begijnhof heeft toever-
trouwd aan BG. Nationale Domeinen probe-
ren opnieuw er beslag op te leggen.

215 28 Frimaire 
jaar VIII

253 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Jacques Leirens (notaris te Wetteren) hen 
op de hoogte heeft gebracht dat een verkoop 
van bomen door de Centrale Administratie 
wordt tegengehouden.

216 1 Nivôse
jaar VIII

1 Nivôse 
jaar VIII

254 - BG schrijft aan Van Hecke dat weduwe 
Minne slageres bouchère in de Hoogstraat 
betaald mag worden voor levering van vlees 
aan nr. 2 en 18.
255 - BG schrijft aan Van Hecke dat Philippe 
Van Melle slager boucher betaald mag wor-
den voor levering van vlees aan nr. 2
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217 15 Nivôse 
jaar VIII

256 - BG schrijft dat enige tijd geleden er een 
houtverkoop was in Zonnegem, wijk begij-
nebosch. De weg die er naar toe leidt is zo 
versmald omdat de buren Constantin De Vos 
te Vlierzele Heuleblokdriesch, Bernard Van 
Gyseghem nabij de kerk van Zonnegem en 
Josse Baeyens te Otterghem grond hebben 
ingepalmd.
BG schrijft aan gemeentebestuur van Den-
dermonde dat Marie Verhaeven al jaren in het 
zwakzinnigengesticht is opgesloten op kosten 
van Dendermonde. De gemeente heeft al ja-
ren niet meer betaald en BG ziet zich verplicht 
om haar terug te sturen. 

218 8 Nivôse 
jaar VIII

257 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Nationale Domeinen een toelating van de 
minister van Financiën Robert Lindet affiche-
ren waarbij de goederen van de twee begijn-
hoven vallen onder het bestuur van de Nati-
onale Domeinen Uiteindelijk gaat het hier om 
een betwisting tussen twee bestuursmachten, 
ondertussen BG op die manier meer dan een 
vierde van haar inkomsten derft.

219 27 Nivôse 
jaar VIII

258 - BG schrijft aan minister Binnenlandse 
Zaken over het uitblijven van de terugbetaling 
voor het onderhoud van verlaten kinderen. (3 
blz) nr. 258 in potlood, nr. 260 met inkt)

220 19 Nivôse 
jaar VIII

259 - BG stuurt aan centrale administratie las-
tencohier voor de verhuur van de Ketelvest-
sluis ter goedkeuring. (nr. 259 met potlood, nr. 
260 met inkt) 

221 3 Pluviôse 
jaar VIII

260 - BG 1° schrijft aan leden van Weldadig-
heid dat BG slechts de helft in plaats van  ¾ 
van de heffing op ingangsbewijzen voor verto-
ningen enz ontvangt. 
BG 2° schrijft op 4 Pluviôse aan centrale 
administratie over de verschillende waarschu-
wingen die Nationale Domeinen heeft ge-
stuurd aan pachters.

222 8 Pluviôse 
jaar VIII

261 - BG schrijft aan A. Van Haute te Deinze 
dat hij zijn pacht moet betalen aan J. Bresons. 
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223 8 Pluviôse 

jaar VIII
262 - BG schrijft aan A. Van Hecke te Ste-
kene dat hij aan weduwe Baillieul de Keyser 
wonende place de la Liverté die linnen heeft 
geleverd, moet betalen. Deze som zal dan in 
mindering gebracht worden op zijn pacht van 
polders.

224 26 Pluviôse 
jaar VIII

263 - BG schrijft aan Theodore Thierry te 
Parijs. De minister Binnenlandse Zaken moet 
ons nog 30.000 fr terugbetalen …

225 1 Ventôse 
jaar VIII

264 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Brissault ontvanger van de Nationale Do-
meinen pachters van BG onder druk zet om 
aan hem de pacht te betalen. 

226 1 Ventôse 
jaar VIII

265 - BG schrijft aan centrale administratie 
dat in nr. 8 Krankzinnige vrouwen drie vrou-
wen uit Dendermonde, Ninove en Sleidinge 
zijn opgenomen. Deze gemeenten betalen het 
onderhoud niet terug en BG zou graag de toe-
stemming krijgen om deze vrouwen dan maar 
terug te sturen.

227 17 Ventôse 
jaar VIII

266 - BG schrijft aan weduwe Vindevogel 
Hoogpoort dat ze de gemene muur met het 
Blauwemeisjesgodshuis van een degelijke 
goot moet voorzien.

228 21 Ventôse 
jaar VIII

267 - BG schrijft aan centrale administratie 
dat de kleine heffing op elk stuk linnen aan-
geboden in het maison dite des Mesures niet 
meer betaald worden door sommige handela-
ren. 

229 29 Ventôse
jaar VIII

29 Ventôse 
jaar VIII

268 - BG vraagt dat de vervolging zou ge-
staakt worden wegens het niet betalen van 
de belasting geëist door de ontvanger van de 
directe belastingen. 
271 - BG meldt aan Van der Mersch dat het 
huurgeld voor de helft nu moet betaald wor-
den en de andere helft binnen 3 maand aan 
mevrouw Meyer die daartoe belast is.
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230 22 Ventôse
jaar VIII

9 Germinal 
jaar VIII

9 Germinal 
jaar VIII

269-270 - BG meldt aan Calens? en Haeck 
economen van nr. 8 en 24 dat BG geen ge-
neesmiddelen meer zal leveren. Zij moeten 
gebruik maken van het hen toevertrouwde 
geld. BG meldt aan Colens? en Haeck econo-
men van nr. 8 en 24 dat BG geen geneesmid-
delen meer zal leveren. Zij moeten gebruik 
maken van het hen toevertrouwde geld.
273 - BG schrijft dat geen gevolg is gegeven 
aan haar schrijven om te betalen voor het 
onderhoud van Marie Verhaeven en dat ze nu 
teruggestuurd wordt.
274 - BG schrijft dat geen gevolg is gegeven 
aan haar schrijven om te betalen voor het on-
derhoud van Barbe Steppe uit Ninove en dat 
ze nu teruggestuurd wordt.

231 7 Germinal 
jaar VIII

272 - BG schrijft aan De Paepe inspecteur 
te Audenhove dat Melchior van Grootenbriel 
bomen heeft verkocht en goederen wegge-
nomen die mee verhuurd waren aan hem. Hij 
mag het gepachte niet meer betreden. 

232 12 Germinal 
jaar VIII

275 - BG schrijft aan de centrale administratie 
dat Jouret de jaarrekening slecht heeft opge-
maakt en dat deze in gebreke blijft ondanks 
aanmaningen.

233 14 Germinal 
jaar VIII

276 - BG schrijft aan De Paepe te Aude-
naerde dat Bernard van Gyseghem en Con-
stantin De Vos uit Zonnegem en Vlierzele 
geen toegang verlenen tot het bos genaamd 
Begijnebosch . Van Gyseghem heeft de weg 
versmald zodat geen karren meer doorkun-
nen. Gelieve hem voor de vrederechter van 
Herzele te dagen. 

234 13 Germinal 
jaar VIII

BG schrijft aan Pierre Ver..ussen te Schelde-
windeke dat hij moet betalen aan de ontvan-
ger J. Vervier.

235 26 Germinal 
jaar VIII

277 - BG schrijft aan de prefect van Schelde 
Dept dat uit het jaarverslag blijkt dat de uitga-
ven met 48.000 frs de inkomsten overstijgen.
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236 5 Floréal jaar 

VIII
278 - BG schrijft aan de prefect van Schelde 
Dept dat de mannelijke zwakzinnigen te eng 
behuisd zijn in godshuis nr 24 en dat vooral 
in de zomer het risico op ziekten bestaat. Het 
Alexianengesticht zou geschikt zijn en was 
ons toevertrouwd. Op verzoek van Nationale 
Domeinen is ons dat gesticht afgenomen. Kan 
nr. 24 niet geruild worden met Alexianen?

237 12 Floréal
jaar VIII
12 Floréal 
jaar VIII

279 - BG schrijft aan Van Hecke te Stekene 
dat hij aan Haeck econoom van nr. 24 mag 
betalen.
280 - BG vraagt aan D. Mijs notaris te Asse-
nede om verslag te komen uitbrengen over de 
houtverkoop.

238 18 florial 
jaar VIII

281 - BG schrijft aan Van Hecke dat hij mag 
betalen aan Stobbelaere van Melle. Het geld 
is bestemd voor de aankoop van kledij voor 
de Kulders nr. 26.

239 18 florial
jaar VIII

282 - BG schrijft aan de commissie van de 
godshuizen te Geraardsbergen dat ze Joseph 
… zullen opnemen in de Bijloke op voorwaar-
de dat zijn onderhoud op voorhand betaald 
wordt.

240 21 florial
jaar VIII

21 florial
jaar VIII

283 - BG schrijft aan Jouret dat hij op 23 Flo-
réal zich moet aanmelden voor controle van 
de jaarrekening. 
284 - BG schrijft aan gemeentebestuur dat 
Jouret uitgenodigd is voor een controle van de 
jaarrekening.

241 4 Prairial
jaar VIII

285 - BG schrijft aan de prefect van Schelde 
Dept dat papieren zoek zijn geraakt om de 
jaarrekening op te stellen, maar dat ze hun 
best doen om het in orde te brengen.

242 7 Prairial
jaar VIII

286 - BG schrijft aan het gemeentebestuur 
dat ze de jaarrekening hierbij toesturen. Er is 
82.967 fr passief. Volgen allerlei verzoeken en 
voorstellen

243 7 Prairial
jaar VIII

287 - BG schrijft aan de algemene ontvanger 
van het Schelde Dept. dat ze het overzicht 
nog niet kunnen sturen omdat ze de mede-
werking nodig hebben van de verschillende 
gemeentebesturen waar BG eigendommen 
heeft die vallen onder de foncière contributie.
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244 4 Prairial
jaar VIII

286 - BG schrijft aan de ontvanger der directe 
belastingen dat bepaalde gemeente nagela-
ten hebben de ontvanger van hun respectieve 
arrondissement op de hoogte te brengen.

245 9 Prairial
jaar VIII

288 - BG schrijft aan de vrederechter te Lo-
christi dat hij de deurwaarder het vonnis moet 
laten betekenen tegen Jacques De Sweemer, 
landbouwer te Oostakker.

246 19 Prairial
jaar VIII

290 - BG schrijft aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid dat mevrouw Dou-
anne tijdens de duur van de ziekte van haar 
man zijn taak overneemt en zij mag tekenen 
enz.

247 21 Prairial
jaar VIII

291 - BG schrijft aan de onderscheiden ge-
meentebesturen dat zijn de nodige inlichtin-
gen moeten verstrekken over de goederen 
van BG die vallen onder fonciere contributie. 
Het volgende stuk is het betrokken voorge-
drukte bericht 

248 --Prairial
jaar VIII

BG schrijft een circulaire “Aen Borger !” over 
het niet onderworpen zijn van BG aan de 
“subventie van oorlog”.

249 22 Prairial 
jaar VIII

292 - BG schrijft aan de prefect van het Schel-
de Dept over de contributies te betalen door 
BG.

250 26 Prairial 
jaar VIII

294 - BG schrijft aan de prefect van het Schel-
de Dept. dat de gemeenteontvanger van Gent 
denkt dat de opschorting van vervolging van 
BG over de achterstallige en lopende belas-
tingen, niet van 251toepassing is op de belas-
ting op deuren en vensters.

251 3 Messidor 
jaar VIII

295 - BG schrijft aan de prefect van het 
Schelde Dept dat Hoste gemeenteambtenaar 
te Merelbeke beslag heeft laten leggen op het 
geld van Jean Bte Apers die hij moet aan BG. 
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252 4 Messidor 
jaar VIII

295 - BG schrijft aan de leden van het cen-
trale directoire belast met de algemene be-
stiering van de militaire hospitalen. De Bijloke 
is altijd gereserveerd geweest voor behoeftige 
zieken van de stad. Er is geen ruimte vrij en 
velen worden dan maar thuis verzorgd. De 
aanwezigheid van zo vele militairen die de 
kust bewaken (Eiland Cadzan, kusten van 
Zeeland, garnizoen van de steden Sluis en 
Philippine, Sas van Gent, Hulst en andere 
garnizoensplaatsen in de moerassen) maakt 
de toestroom naar Gent te groot. Het militair 
hospitaal herbergt nu al 200 zieken terwijl de 
bezettingsgraad van de grensgarnizoenen 
onder het normale peil ligt. 

253 4 Messidor 
jaar VIII

296 - BG stuurt de gevraagde vertaling van 
de in het Vlaams opgestelde rentebrieven ten 
gunste van de Godshuizen aan de prefect 
(vertalingen ontbreken)

254 7 Messidor 
jaar VIII

297 - BG schrijft aan de prefect dat het nodige 
is ondernomen om de belasting op de concer-
ten die afgelopen winter in de Sodaliteit zijn 
gegeven op te eisen.

255 9 Messidor 
jaar VIII

298 - BG schrijft aan de prefect dat de gehele 
opbrengst van het “octroi de bienfaisance” 
gebruikt is om de schuld van het gemeente-
bestuur af te betalen. 2/5 moest nochtans aan 
BG toekomen. 

256 16 Messidor 
jaar VIII

299 - BG schrijft aan de prefect om hen een 
mandaat te sturen om het geld dat de natio-
nale schatkist hen toegekend heeft, te kunnen 
innen.

257 18 Messidor
jaar VIII

18 Messidor 
jaar VIII

300 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Eeklo dat heel wat bomen gekapt zijn op het 
eigendom van BG gelegen aan de Peper-
straete.
301 - BG schrijft aan de vrederechter van het 
kanton Eeklo dat bomen gekapt zijn en hij de 
daders moet laten opsporen.
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258 28 Messidor 
jaar VIII

302 - BG stuurt aan de prefect de namenlijst 
van de personen onderhouden door BG. In to-
taal gaat het om 1066 personen uit de Bijloke, 
de drie armenscholen, de zwakzinningen-
gestichten (m/v), de behoeftigen en verlaten 
kinderen.

259 28 Messidor 
jaar VIII

303 - BG schrijft aan verscheidene gemeen-
ten uit arrondissement van Dendermonde en 
Oudenaarde om de gegevens over de fon-
ciere contributie door te sturen.

260 1 Thermidor
jaar VIII

1 Thermidor 
jaar VIII

306 - BG schrijft aan Wallemacq, apotheker 
van de Bijloke dat hij in de plaats van de zieke 
Douanne, entrepreneur de l’hôpital général, 
de overlijdenscertificaten mag tekenen.
307 - BG schrijft aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid dat Wallemacq 
mag tekenen in de plaats van de zieke Dou-
anne en zijn vrouw.

261 3 Thermidor 
jaar VIII

308 - BG schrijft aan de prefect dat Jean 
Albert ’t Kindt “garçon imprimeur” oud 53 jaar, 
niet als garçon de cuisine in Sint-Antonius 
kan aangenomen worden, wegens reeds 
bezet. Evenmin kan hij opgenomen worden bij 
gebrek aan plaats en men nu verplicht is de 
voorkeur te geven aan 70 en 80 jarigen. 

262 3 Thermidor 
jaar VIII

309 - BG schrijft aan de prefect dat Jouret ex-
ontvanger van BG eindelijk zijn bestuursver-
slag klaar heeft. Het heeft BG een jaar gekost 
om alle boekingsposten die niet per instelling 
geboekt waren, na te gaan en zoals verwacht 
is gebleken dat er veel fouten in voorkomen.

263 4 Thermidor 
jaar VIII

310 - BG nodigt Jouret uit om verslag te ko-
men uitbrengen. 

264 13 Thermidor 
jaar VIII

310 - BG herhaalt aan een aantal gemeenten 
dat zij het overzicht van de fonciere contribu-
ties geëist door de prefect moeten indienen. 
(3e aanmaning) met los briefje met afgeturfde 
gemeenten.

265 18 Thermidor 
jaar VIII

311 - BG vraagt aan de prefect dat Nationale 
Domeinen het uitdrukkelijke bevel krijgen te 
stoppen met de pacht te innen bij pachters 
van BG. 
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266 22 Thermidor 

jaar VIII
312 - BG schrijft aan de commissarissen van 
de burgerlijke godshuizen te Brugge over de 
vergoeding per dag voor behoeftigen.

267 23 Thermidor 
jaar VIII

313 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Wetteren over Joseph Vanderhaegen dat 
de vervolgingen door de ontvanger van de 
fonciere contributie tegen deze man moeten 
stoppen, vermits hij BG eigendom pacht.

268 6 Fructidor 
jaar VIII

314 - BG schrijft aan de burgemeester dat er 
geen grond bestaat om de belasting op deu-
ren en ramen te eisen voor de gebouwen van 
het voormalige Klein Begijnhof.

269 9 Fructidor 
jaar VIII

315 - BG schrijft aan Harmand, directeur van 
Nationale Domeinen dat bij wet BG recht 
heeft op een vierde van de opbrengst van 
beslagleggingen en boeten opgelegd door de 
politierechtbanken en correctionele rechtbank. 
Al vier jaar hebben wij niets ontvangen!

270 9 Fructidor 
jaar VIII

316 - BG schrijft aan de prefect dat ze het be-
stuursverslag van Jouret toesturen voor goed-
keuring en melden dat nog altijd een aantal 
gemeenten niet geantwoord hebben over het 
overzicht van de achterstallige belastingen.

271 8 Fructidor 
jaar VIII

317 - BG schrijft aan notaris Mys dat ze voor 
de derde maal hem uitnodigen om de defini-
tieve afrekening van de kaphoutverkoop te 
komen voorleggen.

272 11 Fructidor 
jaar VIII

318 - BG schrijft aan de prefect dat ze op het 
stadhuis te horen hebben gekregen dat hun 
2/5 aandeel in het octrooi uitgegeven is door 
de stad. 

273 16 Fructidor 
jaar VIII

319 - BG schrijft aan de Burgemeester dat het 
gesticht van de Marollen opgericht is in 1676. 
Er leefden 14 à 15 meisjes die bij meerder-
heid om de drie jaar een directrice verkozen. 
Ze hebben geen geloften afgelegd, kunnen 
vrij vertrekken en erven of legator zijn. Hun 
woning is hen geschonken door kanunnik Le-
monier van Sint-Baafs (zie bijvoegsel nr. 1 dat 
ontbreekt). Het huis is afgenomen van BG en 
toevertrouwd aan Nationale Domeinen omdat 
zij niet instonden voor behoeftigen of gratis 
diensten aan de stad verleenden.
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274 21 Fructidor 
jaar VIII

320 - BG schrijft aan de prefect over het uit-
blijven van de toekenning van het 2/5 aandeel 
in het octrooi. 

275 25 Fructidor 
jaar VIII

321 - BG schrijft aan de prefect over verschil-
lende chronische of ongeneeslijk zieken die 
weigeren de Bijloke te verlaten wegens geen 
woonst of inkomsten. Dergelijke aandoenin-
gen werden altijd thuis behandeld door Wel-
dadigheid. 

276 29 Fructidor 
jaar VIII

322 - BG vraagt aan de prefect om bij de toe-
kenning van de pro rata tussen BG en Welda-
digheid in de opbrengst van de belasting op 
spectakels, bals enz rekening te houden met 
de hoge nood van BG 

277 2 Vendémi-
aire
jaar IX

323 - BG schrijft aan de prefect dat een ze-
kere Brayer, zogenaamd speciaal belastings-
commissaris, twee gendarmen gestuurd naar 
de Bijloke om er te verblijven tot ze de gehele 
belasting over het jaar 8 hebben ontvangen. 
Als het niet betaald is binnen 10 dagen, dan 
zal de inboedel worden verkocht. 

278 16 Vendémi-
aire
jaar IX

324 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de ontvangen gelden uit de opbrengst 
van het octrooi. 

279 23 Vendémi-
aire
jaar IX

326 - BG schrijft in antwoord op de reactie 
van de directeuren van het Groot Theater 
over het voorgestelde reglement.

280 26 Vendémi-
aire
jaar IX

327 - BG schrijft aan de prefect over het ver-
schil tussen BG en Weldadigheid.

281 9 Brumaire 
jaar IX

328 - BG aan de commissaire du gouverne-
ment près le tribunal de l’aorrondissment de 
Gand, Termonde Oudenaerde en Sas van 
Gent. BG vraagt uittreksel uit de vonnissen 
om aldus een claim te leggen op hun aandeel 
in de opbrengst van boetes en beslagleggin-
gen.

282 21 Brumaire 
jaar IX

329 - BG schrijft aan de prefect over het 2/5 
aandeel in het octrooi; en over de herinvoe-
ring van het oude lepelrecht op de verkoop 
van zaaigraan op de markt in Gent (halve pint 
per zak) afgeschaft door de Republiek 
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283 24 Brumaire 
jaar IX

330 - BG sturen aan Theodore Thierry te 
Parijs een procuratie voor de voortzetting van 
de definitieve liquidatie van de “titres de nos 
hospices”. 

284 27 Brumaire 
jaar IX

331 - BG vraagt de prefect een beslissing te 
nemen over het reglement op de belasting op 
spectakels.

285 9 Frimaire
jaar IX

11 Frimaire 
jaar IX

332 - BG schrijft aan de prefect over de beta-
ling van fonciere belasting. Het jaar 9 moet, 
naar ons toeschijnt, in contant geld, het jaar 8 
en vorige jaren mag nog in schatkistbons. 
333 - BG bevestigt aan de prefect dat ze het 
goedgekeurde reglement over belasting op 
spectakel hebben ontvangen en vraagt toe-
stemming om het gehele bedrag te mogen 
gebruiken voor de uitgaven van BG.

286 12 Frimaire 
jaar IX

334 - BG stuurt aan de Burgemeester 3 over-
zichten over de financiële situatie.

287 12 Frimaire 
jaar IX

335 - BG schrijft aan Geiregat ontvanger te 
Winkel dat haar pachters zijn aangeschreven 
om de belasting op onroerende goederen jaar 
VIII te betalen. 

288 14 Frimaire
jaar IX

14 Frimaire 
jaar IX

336 - BG schrijft aan de Burgemeester om 
een datum af te spreken voor de opstelling 
van de afrekening van het octrooi.
337 - BG schrijft aan de ontvanger van de 
directe belastingen dat haar pachter zijn 
verwittigd dat ze de fonciere belasting moeten 
betalen.

289 18 Frimaire 
jaar IX

338 - BG schrijft aan de prefect dat ze de toe-
lating krijgen om de belasting op de betalende 
toegang tot spectakels, bals, paardenwedstrij-
den en andere feesten zouden mogen innen 
en gebruiken voor BG

290 3 Nivôse
jaar IX

339 - BG schrijft aan de prefect dat zij haar 
pachters heeft op de hoogte gebracht dat ze 
de fonciere contributie moeten betalen. Nu 
blijkt dat de ontvanger in Eeklo op een pach-
ter met name Huysman de gehele contributie 
van de BG in die gemeente verhaalt.

291 23 Nivôse
jaar IX

340 - BG vraagt aan de Burgemeester toela-
ting, zoals recentelijk wordt geëist, om pach-
ters en andere huurder voor de rechtbank te 
vervolgen.
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292 24 Nivôse
jaar IX

341 - BG klaagt bij de prefect aan dat bepaal-
de gemeenteontvanger de gehele fonciere 
contributie verhalen op een pachter.

293 17 Messidor
jaar IX

28 Prairial
jaar IX

29 Prairial 
jaar IX

BG aan D’Hooghe, Dossche, de Paepe, toe-
zienders der buytengoederen der commissie. 
De toeziender van het hout en de bosschen 
van het Dept Schelde vraegt eenen nauwkeu-
rigen staete van lle de bossche aen onze be-
stieringe onderworpen, met uytdrukkinge van 
de naemen der communen, hunnen grootten, 
kanten en abouten, plaetselijke naem, ouder-
dem van den plant, hunne qualiteyt, van wie 
ze voortkomen en gewaeg te maeken van de 
opgaende boomen van de zelve bosschen 
hunnen qualiteyt of ht euken, beuken ofte 
witte boomen zijn. 
BG schrijft aan borger L. Van Vynck te Dron-
gen dat het land waar Weduwe Willems aan-
spraak op maakt, tot na de oogst ongemoeid 
worden gelaten.
BG schrijft aan de Directeuren van het Bureau 
de l’envoi des Lois dat het abonnement van 
burger Hertog betaald werd door de commis-
sie. Nu hij commissaris bij de correctionele 
rechtbank is benoemd moet hij maar zelf een 
abonnement nemen. Het door ons betaalde 
moet aan ons verder doorgestuurd worden. 
Verder over naamsverwisseling tussen J en P. 
Lammens’ abonnement.

294 26 Nivôse 
jaar IX

342 - BG schrijft aan Schwartz om het geschil 
tussen hen te laten arbitreren.

295 27 Nivôse 
jaar IX

27 Nivôse 
jaar IX

343 - BG schrijft aan Weldadigheid dat J. Van 
Wijk de belastingsopbrengst op de toegang 
tot spectakels, bals enz zal ontvangen en 
verdelen. 
344 - BG schrijft aan de directeuren van spec-
takels, bals, concerten, redoutes enz. dat JJ 
Van Wijk uitsluitend bevoegd is om de belas-
ting op spectakels te innen

296 4 Pluviôse 
jaar IX

345 - BG schrijft aan de economen van de 
godshuizen dat voortaan BG binnen de 24 u 
schriftelijk op de hoogte van elk overlijden in 
hun godshuis moet worden gebracht 
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297 9 Pluviôse 

jaar IX
346 - BG schrijft aan de prefect dat sedert de 
inval van de Fransen in België de ontvanger 
van Sint-Jan in d’olie geen betaling (? over-
schot op …) meer heeft gedaan aan Welda-
digheid. Ze claimen nu dat bedrag (16326 frs). 

298 9 Pluviôse 
jaar IX

347 - BG schrijft aan de prefect dat de op-
brengst van het octrooit door de kosten om ze 
te innen nauwelijks nog iets opbrengen aan 
BG.

299 9 Pluviôse 
jaar IX

348 - BG vraagt aan de burgemeester waar 
de volmacht blijft om schuldenaars voor het 
gerecht te vervolgen.

300 15 Pluviôse 
jaar IX

349 - BG schrijft aan de prefect dat de burge-
meester van oordeel is dat een volmacht om 
schuldenaars te vervolgen door de prefect 
moet afgeleverd worden.

301 18 Pluviôse 
jaar IX

349 - BG schrijft aan de prefect dat Welda-
digheid ons aandeel in de opbrengst van het 
octrooi op spectakels wil verrekenen met een 
bedrag dat wij hen verschuldigd zouden zijn 
volgens een decreet van de Oostenrijkse 
Overheid van 1784. Graag beslissing.

302 23 Pluviôse 
jaar IX

350 - BG schrijft aan de prefect over de tribu-
laties met Geiregat, ontvanger van de directe 
belastingen te Winkel 

303 6 Nivôse 
jaar IX

351 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de oude taks op linnen aangeboden in het 
maison dite des mesureurs. Sommige hande-
laars weigeren te betalen omdat het om een 
oude belasting ging. De burgemeester heeft 
nu besloten om bij weigering beslag te leg-
gen. BG vraagt toelating om te mogen waken 
over de uitvoering van dit besluit.

304 14 Ventôse 
jaar IX

352 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
BG nog nooit iets ontvangen heeft van de 
retributie die betaald wordt voor het ijken van 
gewichten. 

305 18 Ventôse 
jaar IX

353 - BG schrijft aan de ontvanger te Wachte-
beke over de fonciere contributie die door de 
pachters betaald moet worden.

306 21 Ventôse 
jaar IX

354 - BG vraagt aan Herman op grond van 
welke toelating hij de kerk van het Klein Be-
gijnhof gebruikt als veevoedermagazijn. 
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307 25 Ventôse 
jaar IX

355 - BG schrijft aan de prefect over de on-
wettelijke vergoeding voor uitvoerend beslag 
die Geiregat ontvanger te Winkel eist van 
haar pachters.

308 2 Germinal 
jaar IX

356 - BG schrijft aan de prefect om toelating 
te krijgen om de terugbetaling van de een 
rente door Ferdinand Biebuyck landbouwer te 
Nederename te aanvaarden en te gebruiken 
van verrekening met een schuld van godshuis 
nr. 25 aan weduwe Vande woestijne.

309 3 Germinal 
jaar IX

357 - BG schrijft aan de prefect (4 ½ pp) over 
het besluit om het militair hospitaal te sluiten 
en militairen in de Bijloke te verzorgen. Volgt 
beschrijving van aantal soldaten in regio, hun 
voeding, het materiaal enz. en vooral de ver-
goeding die BG zou moeten voorschieten. 

310 14 Germinal 
jaar IX

358 - BG stuurt het financiële verslag van Ba-
quet met de vraag ze goed te keuren.

311 17 Germinal 
jaar IX

359 - BG schrijft aan de prefect van de Leie 
dat ze hem het gevraagde certificaat opstu-
ren. (op keerzijde schrijfoefening).

312 25 Germinal 
jaar IX

360 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 
informatie afkomstig van de directeur Natio-
nale Domeinen over de onrijpe bomen die BG 
verkocht heeft te Nazareth gelezen hebben. 

313 28 Germinal 
jaar IX

361 - BG schrijft aan de prefect dat ze de brief 
van de commissaire des guerres Isambert 
hebben ontvangen. De kerk van het kleine 
begijnhof staat ter beschikking. 

314 2 Floréal 
jaar IX

362 - BG schrijft aan de prefect over de be-
slissing van Weldadigheid om geen kinderen 
van bekende ouders uit een wettelijk huwelijk 
meer te onderhouden en dat over te laten aan 
BG. Dit is niet wettelijk.

315 7 Floréal 
jaar IX

363 - BG schrijft aan de prefect over het aan-
deel van BG in de opbrengst van boetes en 
inbeslagnames.

316 9 Floréal 
jaar XIII

364 - BG schrijft dat weduwe De Clercq uit 
Zonnegem gedagvaard moet worden wegens 
wanbetaling. 

317 12 Floréal
jaar IX

365 - BG schrijft de prefect dat P.C. Lammens 
secretaris benoemd is in de vacante functie 
van P. De Hertogh. BG vraagt goedkeuring 
van dit besluit.
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318 14 Floréal
jaar IX

366 - BG schrijft aan Isembert commissaire 
des guerres du Dept Schelde dat om de ver-
goeding te bepalen voor het verzorgen van 
militairen BG alle behoeften in detail dient te 
kennen.

319 14 Floréal
jaar IX

367 - BG vraagt aan de prefect om een kopie 
van het antwoord op de vraag over de onder-
houdskost van ziek militairen in de Bijloke.

320 15 Floréal
jaar IX

368 - BG schrijft aan de prefect over de be-
talingsvorm, met name betaling in koperen 
stukken (oud geld) en de omrekening van oud 
geld, waar BG niet akkoord mee kan gaan. 
(drie bladzijden op twee afzonderlijk stukken)

321 21 Floréal
jaar IX

368 - BG nodigt de burgemeester uit om een 
overzicht van het meubilair op te maken om te 
behoeften te bepalen voor het opnemen van 
zieke militairen.

322 22 Floréal 
jaar IX

369 - BG schrijft aan Henry Wallemacq, eco-
noom van de Bijloke, dat de ontslagbriefjes de 
datum moeten vermelden opgegeven door de 
officier de santé, dat ze ’s avonds vertrekken, 
maar als ze toch overnachten de datum niet 
veranderd mag worden.

323 22 Floréal 
jaar IX

370 - BG schrijft aan Lievin Van Evere ont-
vanger van de fonciere retributie te Winkel dat 
zijn voorganger alle informatie heeft gekregen 
om bij BG’s pachters de belasting te innen.

324 25 Floréal 
jaar IX

370 - BG schrijft aan Isambert comm. des 
guerres om een dag af te spreken om het 
lokaal dat als militair hospitaal heeft gediend 
over te dragen aan BG  Ze voegen een kopie 
bij van een overzicht van de inboedel van het 
militair Hospitaal : 100 beddebakken, 100 ma-
trassen, 100 strozakken, 400 hemden, .. 100 
bedpannen, 20 spuwbakken, 20 zuigflessen 
(biberons) 

325 28 Floréal 
jaar IX

371 - BG schrijft aan J. D’hooge inspecteur 
des bien ruraux des hospices d’Alost over wat 
BG Gent betaalt aan belastingen.

326 28 Floréal 
jaar IX

372 - BG schrijft aan de prefect om snelle 
betaling te krijgen van de voorschotten voor 
onderhoud van kinderen gehuwd buiten het 
huwelijk.
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327 3 Prairial 
jaar IX

373 - BG schrijft aan de prefect dat zij niet 
kunnen voldoen aan de vereiste in de circulai-
re om de onderhoudsprijs van zieke militairen 
uit 1788 op te geven omdat toen in de Oos-
tenrijkse tijd het militaire en burgerlijk hospi-
taal gescheiden waren.

328 5 Prairial 
jaar IX

374 - BG vraagt aan de prefect om Harmand 
directeur Nationale Domeinen te bevelen een 
kwart van de boetes aan BG te betalen. 

329 7 Prairial
jaar IX

375 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van het meubilair in de Bijloke.

330 9 Prairial
jaar IX

376 - BG vraagt aan de burgemeester een 
tweede expeditie van het overzicht van BG’s 
mobilair bestemd voor de ministre de la guer-
re en de commissaire ordonnateur. 

331 18 Prairial 
jaar IX

376 - G vraagt aan de prefect een gemoti-
veerd visa op het overzicht van de behoeften 
voor zieke militairen.

332 16 Prairial 
jaar IX

378 - BG stuurt aan de prefect de inschrij-
ving op de aanbesteding door François en 
Lieven Bauwens die zich willen belasten met 
de kinderen uit nrs. 17, 22, 16 en 26 godshui-
zen. BG vindt dit een zeer voordelige regeling 
“sous le rapport de l’économie en même tems 
qu’il servira à étendre une nouvelle branche à 
l’industrie nationale”.

333 16 Prairial 
jaar IX

379 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
volgens de nieuwe beslissing van de minister 
Binnenlandse Zaken de burgemeester auto-
matisch lid is van BG en ze dus een afspraak 
voor zijn installatie willen maken.

334 17 Prairial 
jaar IX

380 - BG schrijft aan de prefect over het 
dwangbevel aan hun pachter Pierre De Reu 
uit Lovendeghem, gestuurd door Jean Fran-
çois Slok ontvanger directe belastingen al-
daar. 

335 18 Prairial 
jaar IX

381 - BG schrijft aan de prefect over het stij-
gend aantal zieke militairen en BG’s nood aan 
materiaal.

336 -- 382 - Opsomming en aantallen van benodigde 
voorwerpen voor onderhoud zieke militairen. 
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337 19 Prairial 
jaar IX

BG schrijft (minister?) dat ze sinds 30 Ger-
minal belast zijn met de verzorging van zieke 
militairen en dat het mobiliair niet eens vol-
doende is voor de burgerlijke zieken. BG 
vraagt het mobilair van het militair ziekenhuis. 
(Op achterkant rekening “specificatie van de-
voiren gedaen door Joseph E: de Landtsheer 
beyaert speelder deser stadt op den thoren en 
de beyaert vande gewesene abdije van Bau-
deloo ten versoeke van de heeren van hul-
them ende Coppens . Den 29 april 1797 voor 
het repareren en het spelen van den beyaert 
voor de feeste ..  item voor extraodinaire 
devoiren ende visiten soo op den thoren als 
andersints met de sloaeker verSturme en den 
timmerman Ronsse. “ beiaardspeler.

338 21 Prairial 
jaar IX

383 - BG schrijft aan de prefect dat in 1788 
er maar een instelling was voor de verzorging 
van zieken, met name de Bijloke. Het onder-
houd werd gefinancierd uit eigen fondsen. Om 
toch een berekening voor dat jaar te maken 
moeten we misschien nagaan was de dagprijs 
was in Rijsel toen. 

339 21 Prairial 
jaar IX

384 - BG stuurt aan de prefect de schuldvor-
deringen van BG op de gemeente Wetteren 
voor visa om door te sturen naar de Liquida-
teur Général. 

340 24 Prairial 
jaar IX

385 - BG schrijft aan de prefect over benoe-
mingen: Isambert stellen we voor als eco-
noom in het militair hospitaal. Omdat dit hos-
pitaal nog niet georganiseerd is, is hij nog niet 
benoemd. Als officiers de santé hoeft niemand 
extra benoemd om de huidige in de burger-
lijke hospitalen dit gratis willen doen. Als hulp 
officiers de santé stellen we Van Rotterdam 
geneesheer en Pelissot chirurg die gratis wil-
len werken in afwachting van het vrijkomen 
van een betaalde functie.Wat de m/v voor de 
dienst in de zalen betreft, zijn er voldoende in 
de burgerlijke hospitalen.
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341 26 Prairial 
jaar IX

386 - BG schrijft aan J.B. Baguet dat hij de 
opdracht heeft om op de prefectuur het arrest 
te lichten over de directie du Grand Specta-
cle en de som van 610,17 frs in ontvangst te 
nemen.

342 26 Prairial 
jaar IX

387 - BG geeft aan F. Stobbaert de toestem-
ming om voor haar bezit te nemen van het lo-
kaal dat dienst gedaan heeft als militair hospi-
taal en er van de commissaire des Guerres de 
gevraagde inboedel in ontvangst te nemen.

343 27 Prairial
jaar IX

27 Prairial 
jaar IX

388 - BG geeft aan de prefect een overzicht 
van de achterstallige schuld die de gemeente 
Wetteren heeft.
389 - BG schrijft aan de prefect om een schat-
ter te benoemen om de inboedel in het militair 
hospitaal te schatten. Gelet op de diversiteit 
zouden best een stoffeerder (tapissier) en een 
priseur juré. 

344 28 Prairial 
jaar IX

390 - BG geeft aan de prefect verslag van de onder-
houdskosten van verlaten kinderen die F 92 -7 ½ c 
kosten en de wezen die F181- 32 c kosten. Het verschil 
is hier aan te wijten: verlaten kinderen worden op het 
platteland opgevoed waar eten goedkoper is evenals 
de kledij die bestaat uit een jas (veste) en een broek 
van grof linnen (toile écrue) en een paar klompen 
(sabots), ze bewaken de koeien en doen ander soort-
gelijk landbouwwerk, wat ze voor de rest van hun leven 
zullen moeten doen tenzij ze ergens knecht worden 
(domesticité). Talentvolle jongeren onder hen kunnen 
deze talenten niet ontwikkelen en zijn dus verloren. 
De Wezen van de godshuizen worden gevoed en 
gelogeerd in de stad. Hun kledij is geheel van laken 
(habillement complet de drap). Ze dragen de gehele 
dag kousen en schoenen. Ze krijgen les, leren lezen, 
schrijven, rekenen en tekenen. Ze leren een beroep dat 
ze aankunnen en hen ligt. Als ze de instelling verlaten 
kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien. Daarnaast 
is er ook een verschil wat de instelling betreft. Wezen 
worden opgevoed in instellingen die geholpen worden 
door weldoeners uit de stad die ervan uit gaan dat dit 
regime bestendigd blijft en dat zij dank zij hun fonda-
tie en steun er kinderen uit de eigen familie of kring 
kunnen laten opnemen. Maak daar een eind aan en zij 
zullen geen steun meer verlenen. Hou er ook rekening 
mee dat pasgeboren die we moeten opnemen er maar 
tot hun 12 jaar verblijven en minder kosten. Wezen zijn 
tussen 8 en 22 jaar, kosten dus veel meer en wat ze 
opbrengen als leerling (apprenti) stelt niets voor. 
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345 3 Messidor 
jaar IX

BG vraagt om P.J. Landuyt voor de vrede-
rechter te dagen omdat hij P. J. D’Haeze uit 
Lede belet een uitweg te nemen langs land 
van Landuyt. 

346 3 Messidor 
jaar IX

391 - BG stuurt aan de commissaire des 
Guerres het overzicht van de inboedel van het 
burgerlijk hospitaal.

347 7 Messidor 
jaar IX

392 - BG vraagt aan de Capitaine en chef du 
Génie de la ville de Gand om zo snel mogelijk 
in bezit gesteld te worden van het lokaal van 
het militair hospitaal.

348 13 Messidor 
jaar IX

393 - BG schrijft aan de prefect dat ze begrij-
pen dat als Isambert broer van de Comissaire 
de Guerres econoom wordt in het militair 
hospitaal hij onder het toezicht van zijn broer 
komt. Daarom stellen wij Gracieux voor als 
econoom, die deze functie trouwens al elders 
in het dept. heeft uitgevoerd. 

349 13 Messidor 
jaar IX

394 - BG schrijft aan Desvignes militair com-
mandant van de stad dat ze zijn klachtbrief 
aan de commissaire des Guerres hebben ont-
vangen. De onregelmatigheden (inexactitude) 
waarover hij zich beklaagt zijn te wijten aan 
de toevloed van zieke militairen, het laattijdig 
opleveren van het militair lokaal en de inboe-
del en alle formaliteiten daar rond.

350 13 Messidor 
jaar IX

395 - BG schrijft aan Aubert te Douai dat Bg 
hem willen aanstellen als “commis aux en-
trées” met een verloning van 400 fr, kost en 
inwoon. De econoom Gracieux verdient 800 
fr per jaar, kost en inwoon voor hem en zijn 
vrouw incluis. Het verschil is te wijten aan 
geldgebrek. (zie achterkant van brief nr. 402)

351 13 Messidor 
jaar IX

396 - BG beklaagt zich bij Kluyskens officier 
de santé in de Bijloke over de onregelmatig-
heid (inexactitude) van de verbanden van de 
militairen. Geeft voorbeeld op.

352 14 Messidor 
jaar IX

397 - BG schrijft aan Deluret capitaine du gé-
nie en chef dans les places du Dept Schelde 
dat hij ten onrechte visvergunningen open-
baar heeft toegewezen. Het water tussen 
Brugse Poort (Waaldam) en Rabot behoort 
aan BG.
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353 14 Messidor 
jaar IX

398 - BG schrijft aan Van Rotterdam genees-
heer en Pelissot chirurg dat ze benoemd zijn 
tot adjoint officier de santé en ze bij ontvangst 
dezer zich moeten aanmelden in de Bijloke.

354 17 Messidor 
jaar IX

399 - BG nodigt Henry Wallemacq econoom 
van de Bijloke uit om zich voor de vergadering 
te verantwoorden over de verkoop van de 
spoelboot (ponton) van het hospitaal. 

355 17 Messidor 
jaar IX

400 - BG schrijft aan de prefect over de orga-
nisatie van het militair hospitaal

356 18 Messidor 
jaar IX

401 - BG vraagt bij herhaling de goedkeuring 
door de prefect van de jaarrekening opge-
maakt door Baguet.

357 23 Messidor 
jaar IX

402 - BG schrijft aan de prefect dat alle jaar-
rekeningen en titels, registers en betrokken 
papieren binnen zijn. De (rente/eigendoms)
titels van Klein Begijnhof en Schreyboom 
ontbreken omdat de abt van Sint-Pieters de 
originelen meegenomen heeft. 

358 26 Messidor 
jaar IX

403 - BG stuurt aan de prefect een eenslui-
dende kopie van de brief met aanvraag over 
overdracht van de inboedel van het militair 
hospitaal

359 27 Messidor 
jaar IX

404 - Enkel potlood vermelding dat er een 
antwoord is aan de prefect over de aanklacht 
(denonciation) tegen Jean D’Hooge. (geen 
inhoud)

360 3 Thermidor 
jaar IX

405 - BG schrijft aan weduwe Frerin te Aalst 
dat ze het fout voor heeft dat een zuster haar 
behoeftige zuster niet zou moeten onderhou-
den als ze dat kan. 

361 9 Thermidor 
jaar IX

BG schrijft aan de burgemeester dat ze voor 
1788 geen dagprijs voor zieke militairen aan 
het directoire central kunnen meedelen 

362 9 Thermidor 
jaar IX

406 - BG stuurt het besluit van de prefect aan 
Oudaert, Demanet, L. Van den Hecke, Phe 
Maertens dat ze benoemd zijn tot lid van BG 

363 15 Thermidor 
jaar IX

407 - BG vraagt aan de prefect om dringend 
de voorschotten terug te betalen 

jaar IX
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364 18 Thermidor 
jaar IX

408 - BG meldt aan de prefect dat zij op-
zoekingen gedaan hebben over Lievin Selis 
geboortig van Ustack. ‘la pronciation flamande 
de la commune d’Oostaker approche beau-
coup de la pronciation du mot Ustack en 
français”.

365 19 Thermidor

jaar IX

19 Thermidor 
jaar IX

409 - BG schrijft aan Pelissot chriurg dat hij 
benoemd is als officier de santé (chirurgien de 
1ere classe) met salaris in het militair hospi-
taal.
410 - BG melden aan Kluyskens dat Pelissot 
benoemd is.

366 19 Thermidor
jaar IX

19 Thermidor 
jaar IX

19 Thermidor 
jaar IX

411 - BG meldt aan Joanna M.J. De Zut-
ter grootjuffrouw van het groot begijnhof dat 
voortaan alle conventen huishuur zullen be-
talen t.b.v. 12 ponden groote courant, boven 
de fonciere lasten, deuren en venster gelden, 
evenals kleyne reparatien bekent onder den 
naem van hurders reparatien, die ook tot laste 
zijn van de inwoonderiggen. (vermelding: 
zelfde brief aan de grootjuffrouw van het klein 
begijnhof)
412 - BG schrijft Joanna M.J. De Zutter dat 
borgeresse M. De Jaegher ontlast is van de 
onderneminge der infirmereye van het groot-
begijnhof en zij zelf de onderneming mag 
toeeigenen in advenante van 75 c. per hoofd 
daegs.
413 - BG meldt aan M. De Jaegher dat zij ont-
slagen is van de onderminge der infirmerey.

367 22 Thermidor 
jaar IX

414 - BG stuurt aan Jacques Van Loo, bier-
verkoper te Gent, een dubbel van het compro-
mis over de eeuwigdurende rente op zijn huis 
op de Houtlei. De arbitrage zal plaats hebben 
bij De Guchtenaere, jurist. 

368 24 Thermidor 
jaar IX

415 - BG schrijft aan BG te Brugge dat Ca-
therine Waes die dringend hulp behoeft en 
daarom voorlopig bij een voedster is onder-
gebracht als wettelijke kind afgestaan door 
behoeftige ouders ten laste komen van de 
commissie waar het afgestaan/verlaten is. 

369 24 Thermidor 
jaar IX

416 - BG schrijft aan de prefect om een af-
schrift van het vonnis dat burgeres J. M. 
L’Hot, echtgenote van Foin, laat colloqueren 
in het Zwakzinnigengesticht. 
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370 23 Thermidor 
jaar IX

417 - BG vraagt aan G. Isambert commissaire 
des guerres Dept Schelde om een dag vast te 
leggen voor het bezoek aan de kerk van het 
Klein Begijnhof dat dienst moet als voederma-
gazijn en de huurprijs af te spreken.

371 1 Fructidor 
jaar IX

418 - BG stuurt een overzicht van haar bezit-
tingen te Gent aan de burgemeester. (over-
zicht ontbreekt uiteraard)

372 1 Fructidor 
jaar IX

419 - BG meldt aan de prefect dat de inspec-
teur de l’administration de l’enregistrement et 
du Domaine Nationale de la 1re division het 
aandeel van BG in de opbrengst van boetes 
en inbeslagnames heeft betaald. Die van 2e 
divisie heeft dit ook gedaan. De overigen blij-
ven in gebreke.

373 1 Fructidor 
jaar IX

420 - BG of Louis Vandenkerke schrijft aan 
Mys te Assenede (of omgekeerd) over een 
onbetaalde rekening. Die schuld moet voor 
“uw gewetten eene geduurige knaaging indien 
UE voordging van door dergelijke ongeoor-
loofde manieren van handelen, de sleve ellen-
dige uwe broederen te blijven berooven van 
hunne eerste nootsaakelijkheden .. stelle dan 
alle hope in uw wroeging“ 

374 6 Fructidor 
jaar IX

421 - BG bedankt de BG van Brussel voor 
hun brief en mandaat (rescription) t.b.v. 
263164fs 8/100. 

375 6 Fructidor 
jaar IX

422 - BG schrijft aan de prefect omstandig dat 
er geen plaats is voor Louis Plasch uit Sint-
Niklaas. Er zijn 96 personen ingeschreven 
voor hem. 

376 9 Fructidor 
jaar IX

423 - BG schrijft aan BG te Brugge dat ze het 
niet goed begrepen hebben. Het kind komt 
te hunne laste en ze moeten niet oordelen 
over het motief van de kinderafstand, die vaak 
behoeftigheid is. Zo’n persoon meestal al lang 
willen hebben “prolonger la malheureuse exis-
tence de ces tendres objets de leur affection” 
door van deur tot deur te bedelen en zelf het 
meest noodzakelijke ontberen. 
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377 13 Fructidor 
jaar IX

424 - BG schrijft aan de prefect dat de com-
missaire des guerres niet goed beseft dat de 
beperking van de overdracht van de inboedel 
van het oud militair hospitaal tot 150 “fournitu-
res” totaal onverantwoord is aangezien er nu 
al meer dan 180 zieke militairen zijn aange-
voerd. 

378 15 Fructidor 
jaar IX

425 - BG schrijft dat Demanet lid van de com-
missie zijn ontslag heeft aangeboden. 

379 2 comple-
mentaire 
jaar IX

426 - BG schrijft aan de leden composant le 
directoire central chargé de l’administration 
générale des hopitaux militaires te Parijs. De 
aanbesteding van het onderhoud van de zieke 
militairen is nog steeds niet afgewerkt. BG zit 
in geldnood en onze leveranciers weigeren 
nog te leveren. 

380 2 comple-
mentaire 
jaar IX

427 - BG schrijft aan Henriette Cicolle, Annon-
ciadenstraat 265 en melden dat ze het kind 
van Rombauts, oud bleker (blanchisseur) ten 
laste nemen.

381 4 comple-
mentaire 
jaar IX

428 - BG nodigt Mijs ontvanger te Assenede 
met de nodige stukken bij Baguet te komen 
voor afrekening.

382 4 comple-
mentaire 
jaar IX

429 - BG vraagt aan de prefect om dringend 
hun brief aan het Directoire Central des hopi-
taux militaires door te sturen.

383 5 comple-
mentaire 
jaar IX

430 - BG stuurt aan de prefect het besluit  en 
het mandaat voor 6000 fr terug.

384 5 comple-
mentaire 
jaar IX

431 - BG aan BG van Brussel over titels op 
rentes.

385 4 Vendémi-
aire 
jaar X

432 - BG schrijft aan de prefect dat de wet op 
de belasting op spectakels enz verlengd is. 
BG vraagt rekening te willen houden met de 
slechte financiële situatie van BG.

386 6 Vendémi-
aire
jaar X

433 - BG vraagt aan weduwe Bt Coppens een 
uitstaande schuld van 557 frs te betalen voor 
haar man.
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387 7 Vendémi-
aire 
jaar X

BG vraagt een uitzondering te maken op zijn 
besluit om elke bediende van de Douanes die 
weggestuurd, vervangen of de dienst verlaten 
heeft te verbieden nog in het Departement te 
wonen. Onze twee bedienden Pierre Joseph 
Coppens en Charles Ernest De Pritter hebben 
bij de douane gewerkt. Zij kunnen toch niet 
vallen onder dit besluit …

388 8 Vendémi-
aire
jaar X

434 - BG stuurt de prefect hun vier opmerkin-
gen bij de klachtbrief van de hoofdchirurg over 
de behandeling van zieke militairen. 

389 13 Vendémi-
aire
jaar X

435 - BG vraagt De La Ruelle deurwaarder 
langs te komen om verslag te geven van de 
verkoop van de meubelen van J. Van Lierde 
en de opbrengst af te geven. (Op Achter-
kant mandats ordonnancés par la Comm. En 
sénace 14 fruc IX : opsomming namen en 
beroep en kost)

390 13 Vendémi-
aire 
jaar X

436 - BG vraagt aan BG te Brussel dat ze zelf 
moeten uitzoeken welke rentes degelijk zijn.  

391 13 Vendémi-
aire
jaar X

437 - BG schrijft aan de minister van Binnen-
landse Zaken dat ze hun werk zullen moeten 
stopzetten voor de meer dan 1200 verlaten 
kinderen als de door BG betaalde voorschot-
ten zoals besloten uitbetaald worden in kapi-
taalrenten. Er is een achterstand van 46.003 
frs. (op ACHTERKANT vermelding van op-
brengst octrooi op spectakels dat voor Ther-
midor an IX, 5440 frs bedroeg.) 

392 15 Vendémi-
aire
jaar X

438 - BG legt aan prefect hun brief aan de 
minister Binnenlandse Zaken voor over de 
voorschotten voor verlaten kinderen.

393 15 Vendémi-
aire
jaar X

439 - BG vraagt de Directeur van de verzen-
ding van Wetten en Besluiten vier exemplaren 
van het Besluit van de Consuls van 24 Ther-
midor an VIII over militaire hospitalen.

394 21 Vendémi-
aire
jaar X

440 - BG vraagt de Hoofdontvanger van 
Schelde Dept om een gedetailleerd overzicht 
van de rollen van de fonciere contributies voor 
de jaren 4 tot 8 te bezorgen. 
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395 25 Vendémi-

aire
jaar X

441 - BG meldt aan de Hoofdontvanger dat 
alle pachters op het eind van hun huur zijn 
gekomen en de fonciere contributies hebben 
betaald voor de jaren 4 tot 8 behalve die ge-
vestigd in de Polders.

396 26 Vendémi-
aire
jaar X

442 - BG stuurt in ontbrekende bijlage de ant-
woorden op de vragen van de prefect over het 
verloop (mouvements) in de Bijloke

397 5 Brumaire 
jaar X

443 - BG vraagt aan de prefect om de in 
bijgevoegde lijst (ontbreekt) vermelde rentes 
voor BG te reserveren. Bij besluit van minister 
Binnenlandse Zaken worden hun voorschot-
ten terugbetaald in (capitaux de rentes). De 
eerste BG’s die zich aandienen kunnen er de 
meest solide uit kiezen. 

398 7 Brumaire 
jaar X

444 - BG schrijft aan de prefect over de door 
BG genomen maatregelen over de werking 
van het militair ziekenhuis. BG zal zelf tot de 
Algemene Aanbesteding het ziekenhuis run-
nen om zo zicht te krijgen op wat de werke-
lijke kosten zijn.

399 9 Brumaire 
jaar X

445 - BG stuurt aan de prefect de boekhou-
dingregisters die hij moet paraferen overeen-
komstig zijn nieuw boekhoudingreglement.

400 9 Brumaire 
jaar X

446 - BG meldt aan de prefect dat zij P. Lam-
mens lid hebben gemaakt van de Commissie 
en hij secretaris is met dezelfde wedde (2000 
frs zie brief 451) als voor zijn benoeming als 
commissielid.

401 11 Brumaire 
jaar X

447 - BG vraagt aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid inlichtingen over 
het verlaten kind voor dat iets beslist kan 
worden t.w. naam en voornaam, leeftijd, naam 
moeder, wat er van is geworden, is ze overle-
den, evenals van de vader, of zij de stad heeft 
verlaten met achterlating van haar familie 
wegens behoeftigheid. 

402 11 Brumaire 
jaar X

448 - BG schrijft aan Hi Js Overman lid BG te 
Brussel over de problemen met de overdracht 
van hun rescription (=schuld). 

403 12 Brumaire 
jaar X

449 - BG schrijft aan de admin commissie van 
BG te Brussel dat ze hen de overdrachtakte 
toesturen.
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404 13 Brumaire 

jaar X
450 - BG stuurt aan Robbe pleitbezorger te 
Kortrijk volmacht en bewijsstukken en vraagt 
om zo snel mogelijk de weduwe Clement 
Van Dommele Kortrijk en Ph Van den Heede 
Kuurne voor de vrederechter te brengen. (Op 
achterkant overzicht van de door de prefect te 
paraferen boekhoudregisters grootboek de-
biteuren, grootboek schuldeisers, inkomsten-
boek Commissie, Uitgavenjournaal ontvanger, 
inkomstenboek ontvanger, uitgavenjournaal 
commissie, mandatenregister.)

405 13 Brumaire 
jaar X

451 - BG aan de leden van Weldadigheid te 
Waarschoot. Wij zijn evenzeer geaccableerd 
van schulden en kunnen ons enkel inlaten 
met ingezetenen van de stad. Wij sturen u 
Louise Bichard terug. (Op achterkant over-
zicht van de bedienden van BG : J Coppens 
chef, L Coppens expéditionnaire, CHs Van 
Bambeke chef, P. Lammens secretaris, B. 
Bertrand chef, J.B. Baguet ontvanger, Jacqes 
Scarmur concierge, P. Veesaert bode, Am Van 
Aelbroucq bode.)

406 15 Brumaire 
jaar X

452 - BG vraagt aan de Hoofdontvanger om 
de vervolging ingesteld door de ontvanger 
van fonciere contributies te Waarschoot op te 
schorten in afwachting dat de prefect besluit 
dat deze schuld oninvorderbaar wordt ver-
klaard.

407 15 Brumaire 
jaar X

453 - BG vraagt aan de prefect om de fon-
ciere contributies die de ontvanger te Waar-
schoot opeist met dreiging van uitvoerend 
beslag als oninvorderbaar te verklaren.

408 22 Brumaire 
jaar X

454 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
het kind Pierre Van der Borgt gevangengezet 
in het huis van bewaring geen onwettig kind, 
verlaten wegens behoeftigheid, is en dus niet 
in aanmerking komt voor onderhoud door BG 
maar wel door Weldadigheid. PVdB is gebo-
ren uit huwelijk van Jean en Marie Theyne-
mans, beiden overleden. Het kind verkeert in 
grote behoeftigheid.



BG 53: Briefkopieën

409 22 Brumaire 
jaar X

455 - BG schrijft aan Van Toers, Meaulle et 
La Corne liden van het afviesorgaan van het 
arrondissement Gent (comité consultatif) dat 
ze samen moeten komen om advies te geven 
over een “domaine national usurpé”. 

410 23 Brumaire 
jaar X

456 - BG stuurt aan de Baene exgouverne-
mentscommissaris te Brugge een overlijdens-
uittreksel van Anne Josephe Keyser. Gelieve 
17 sols 3 deniers argent de brabant te betalen 
aan de briefdrager.

411 6 Frimaire 
jaar X

457 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de pachters en andere schuldenaars met 
verzoek toestemming te verlenen voor vervol-
ging.

412 12 Frimaire 
jaar X

458 - BG uit haar verwondering aan Robbe 
pleitbezorger te Kortrijk over het uitblijven van 
enig nieuws over de twee rechtszaken. (Op 
ACHTERKANT overeenkomst tussen BG en 
Stobbelaers over de levering van zes ijzeren 
bedden @ 56 florijnen stuk, niet-geverfd en 
zonder toebehoren. Dd 30 fruc an IX)

413 12 Frimaire 
jaar X

459 - BG meldt aan BG te Brussel 1e dat er 
vertraging is door afwezigheid van de hand-
tekening van de hypotheekbewaarder. 2e of 
Brussel wil nagaan of een zekere D’hont (qui 
a eu dans le tems quel que celebrité à cause 
de sa translation (overplaatsing) arbitriaire à 
Vienne) erfgenamen heeft.

414 13 Frimaire 
jaar X

460 - BG meldt aan Cornelis, bedienaar van 
de katholieke eredienst, dat hij econoom be-
noemd is in godshuis nr. 26 

415 14 Frimaire 
jaar X

461 - BG schrijft aan Carion pleitbezorger te 
Assenede dat hij als hij in Gent is BG moet 
opzoeken om over een zaak die ze hem wen-
sen toe te vertrouwen te spreken.

416 19 Frimaire 
jaar X

462 - BG vraagt aan de prefect om voort-
aan de mandaten rechtstreeks op naam van 
BG’s ontvanger JB Baguet te stellen wegens 
de hoge valse kosten die de omzetting mee-
brengt.
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417 22 Frimaire 

jaar X
463 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
voor een houtkap. (op ACHTERKANT brief 
van econoom van militair ziekenhuis die de 
commissie aanspoort om het verplegend 
personeel van de Bijloke te betalen over de 
voorbije maanden want dit is hun enige in-
komstenbron voor het onderhoud van hun 
familie).

418 26 Frimaire 
jaar X

464 - BG schrijft aan de prefect dat ze op het 
punt staat om haar werking te moeten stop-
zetten bij gebrek aan geld.

419 27 Frimaire 
jaar X

465 - BG schrijft aan de burgemeester over 
een brief van de commissaris van de wijk Ge-
lijkheid over vier verlaten kinderen. Ze komen 
enkel in aanmerking voor Weldadigheid thuis 
wegens geboren uit wettelijk huwelijk.

420 27 Frimaire 
jaar X

466 - BG stuurt aan de burgemeester alle 
papieren en register afkomstig van het “cide-
vant officialité de ce Diocèse” gevonden in het 
sterfhuis van Van Lierde. 

421 28 Frimaire 
jaar X

467 - BG vraagt aan de directeur Nationale 
Domeinen om de vervolging in de zaak Pre 
Bundervoets wegens achterstallige pacht op 
Sint-Pieters Aalst (afkomstig van voormalige 
Sint-Pietersabdij) op te schorten in afwachting 
van een besluit van de prefect . 

422 28 Frimaire 
jaar X

468 - BG vraagt aan de prefect om de ver-
volging in de zaak Pre Bundervoets wegens 
achterstallige pacht op Sint-Pieters Aalst 
(afkomstig van voormalige Sint-Pietersabdij) 
door de Directeur Nationale Domeinen tegen 
te houden.

423 2 Nivôse jaar 
X

469 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Ledeberg dat ze bereid zijn om Josse Hutse-
baut op kosten van Ledeberg op te nemen (12 
sols per dag).

424 5 Nivôse 
jaar X

470 - BG aan L.B. Triest te Brugge. 

425 6 Nivôse
jaar X

471 - BG vraagt aan de prefect om een man-
daat tbv 3000 frs voor voorschot voor zieke 
militairen op te maken.
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426 8 Nivôse

jaar X
472 - BG schrijft aan de prefect dat de erven 
van Louis Bernard Becquaert een rente van 
3000 frs op Groot begijnhof willen terugbe-
talen. Omdat het hier gaat om vervreemding 
van bezit van BG vraagt BG bijzondere toe-
stemming.

427 9 Nivôse
jaar X

473 - BG schrijft aan Robbe pleitbezorger te 
Kortrijk dat hij onverwijld Van Dommele moet 
vervolgen tot volledige betaling.

428 12 Nivôse 
jaar X

474 - BG stuurt aan Carion pleitbezorger te 
Assenede een volmacht ad lites in de zaak 
D.A. Mys 

429 15 Nivôse 
jaar X

475 - BG schrijft aan de politiecommissaris 
van de wijk Broederlijkheid dat hij geen be-
velen tot opname (in casu op straat stervend 
kind) heeft te geven en dat hij zich moet rich-
ten tot BG. 

430 17 Nivôse 
jaar X

476 - BG schrijft aan Jacques Van Rooten, 
brouwer te Gent, dat ze vernomen heeft dat 
hij directeur of ontvanger van de “commu-
nauté des tisserans de con.. en cette ville” en 
hij verslag over zijn bestuur moeten komen 
brengen.

431 17 Nivôse 
jaar X

477 - BG schrijft aan Serva, vérificateur prin-
cipal au bureau des hôpitaux militaires à Paris 
dat ze akkoord gaat met hun voorstel om te 
zorgen voor “soigner la prompte expédition 
de tous nos relations avec le Ministre de La 
guerre et el Directoire Central des  hopitaux 
militaires“ tegen betaling van 48 frs per jaar. 
BG stuurt hen meteen twee zaken om op te 
lossen.

432 19 Nivôse 
jaar X

478 - BG zendt in antwoord op verzoek van 
de prefect de (ontbrekende) lijst van al de 
corporaties die instonden voor armen- en 
ziekenzorg. 

433 25 Nivôse 
jaar X

479 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de hospitalen en godshuizen die afhan-
gen van BG.
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434 26 Nivôse 

jaar X
480 - BG schrijft aan de prefect dat het ver-
vangingsprocédé om gerst te pellen (monder), 
(gruer) en te parelen (perler) van Griguet in-
gevoerd zal worden in het militair hospitaal ter 
vervanging en toevoeging aan de rijst. In de 
burgerlijke instellingen kan dit niet. Rijst wordt 
slechts op jours de récréation verbruikt als 
“un mets delicat et extraordinaire” Per instel-
ling wordt per jaar slechts 15 kg rijst verbruikt. 
Voor dit procédé bestaat er slechts een mo-
len, met name te Eeklo maar die volstaat voor 
het gehele Dept.

435 27 Nivôse 
jaar X

481 - BG schrijft aan Carion pleitbezorger te 
Assenede met instructies in de zaak Mys.

436 2 Pluviôse 
jaar X

482 - BG schrijft aan de prefect dat de overste 
van de Alexianen weigert documenten over 
de instelling te geven. Mondeling is verklaard 
dat zijn gratis voor begrafenis van behoeftigen 
zorden, bij epidemieën zieken verzorgen en 
zorgden voor zwakzinnigen. In het Dyle Dept 
en Twee Neten Dept hebben de Alexianen al 
het statuut van weldadigheidsinstelling. 

437 3 Pluviôse 
jaar X

483 - BG schrijft aan Apers, jurist. Sinds jaren 
int hij de huur van het huis nr 63 in het Klein 
Begijnhof gebruikt destijds door de gezusters 
Keirsse (hospitalières). Sinds zij uit de ge-
meenschap getreden zijn, komt dit huis toe 
aan BG. Apers wordt uitgenodigd hier verslag 
over uit te brengen en te betalen.

438 3 Pluviôse 
jaar X

484 - BG schrijft aan De Vreeze dat hij de 
sleutels heeft van huis 63 in klein begijnhof 
voorheen in gebruik door de gezusters Keirs-
se. Sinds zij uit de gemeenschap getreden 
zijn, komt dit huis toe aan BG.

439 6 Pluviôse 
jaar X

485 - BG schrijft aan de prefect dat zij een 
memo van de gezondheidsofficieren hebben 
gekregen over de overbrenging van de zie-
ken uit de huidige zaal naar het gebouw dat 
voorheen dienst deed als abdijwoning (Bij-
loke). Hoewel de prefect de bedoeling had dit 
gebouw als een receptieruimte te gebruiken 
vraagt BG dat andere gebouwen in de stad 
daar evenzeer voor in aanmerking kunnen 
komen.
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440 12 Pluviôse 

jaar X
486 - BG bevestigt aan de prefect dat zij de 
12 kinderen opgenomen hebben. 

441 12 Pluviôse 
jaar X

487 - BG schrijft aan Weldadigheid dat zij 
de schulden van de Rodelijvekens voor hun 
rekening moeten nemen omdat dit huis des-
tijds aan de Armenkamer toebehoorde en dus 
nu Weldadigheid. Het gaat om de rekeningen 
van De Vos apotheker en Jean Van de Gorde, 
bleker

442 16 Pluviôse
jaar X
16 Pluviôse 
jaar X

488 - BG nodigt Danneels uit om de zaak Le 
Fort te beëindigen, zo niet wordt hij vervolgd.
489 - BG nodigt De Bruyne bedienaar van de 
katholieke eredienst om verslag uit te brengen 
over de was (cire) en offerandes die hij ont-
vangen heeft in Schreyboom nr. 27

443 19 Pluviôse 
jaar X

490 - BG klaagt over drie bladzijden bij de 
burgemeester over de lamentabele toestand 
van de BG’s financiën: opbrengst van het 
octrooi, militair hospitaal …

444 23 Pluviôse 
jaar X

491 - BG antwoordt op de brief van de prefect 
over de beschikbare gebouwen die kunnen 
dienst doen als maison de repression. 

445 24 Pluviôse 
jaar X

492 - BG stuurt aan de prefect gecertificeerde 
lopiën van alle stukken die betrekking heb-
ben op de vermoede misbruiken in het militair 
ziekenhuis.

446 26 Pluviôse 
jaar X

493 - BG schrijft aan De Vos ontvanger van 
de foncière contributies te Eeklo dat pachter 
Claeys te Eeklo insolvabel is dat het extrait 
naar de burgemeester moet die het zal door-
sturen naar de prefect om het “te laeten pas-
seeren in non valeurs”. 

447 29 Pluviôse 
jaar X

494 - BG schrijft aan de prefect dat zij Gra-
cieux als econoom van het militair hospitaal 
hebben afgezet en P.F. De Waele in de plaats 
benoemd.

448 4 Ventôse 
jaar X

495 - BG nodigt Em. Piers, directeur van de 
redoutes, uit om verslag uit te brengen over 
de opbrengst van de wekelijkse redoutes. 

449 6 Ventôse 
jaar X

496 - BG vraagt aan de prefect in het bezit 
gesteld te worden van enkele wederrechtelijke 
toegeëigende Nationale Goederen.
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450 12 Ventôse 

jaar X
497 - BG schrijft aan Boone en Muyshondt, 
officiers de santé, dat de minister van Oor-
log boos is op het woord “nigaud” uilskuiken 
gebruikt in een consultatieverslag voor Pil-
lon fusilier van het 84/² Brigade. Verander dit 
woord en gebruik voortaan woorden van je de 
betekenis begrijpt. “nous devons tous à la va-
leur de ces braves gens qui ont tant de titres à 
la reconnaissance nationale”.

451 12 Ventôse 
jaar X

498 - BG stuurt aan J. H. Desirat commissaire 
des guerres du Dept Schelde een verbeterd 
certificaat voor soldaat Pillon. 

452 14 Ventôse 
jaar X

499 - BG schrijft aan de prefect over de wijzi-
ging van een hypotheek verleend aan Bernard 
Poelman, drukkerboekhandelaar. 

453 15 Ventôse 
jaar X

500 - BG vraagt aan de prefect of zij inder-
daad een uittreksel moeten geven aan Miton-
flet, kapitein van de 84 Demie Brigade, uit het 
verslag van de vergadering waarop hij aanwe-
zig was. 

454 18 Ventôse 
jaar X

501 - BG geeft aan P.F. de Waele econoom 
van het militair ziekenhuis instructies om een 
aantal misbruiken te voorkomen. 1) voor ie-
dere zieke, verpleger of knecht, een half pond 
vlees, 2) sleutel van de plaats waar het vlees 
opgeslagen ligt na voorbijkomst van de plan-
tonsergeant afgeven, 3) om de veertien dagen 
de lakens verversen, de hemden en kapjes 
om de vijf dagen, 4) voldoende lakens voor-
handen houden voor de koortslijders om ze te 
vervangen telkens als de gezondheidsofficie-
ren dat eisen. 5) de zalen zuiver houden.

455 18 Ventôse 
jaar X

502 - BG brengt Desirat commissaire des 
guerres op de hoogte van hun maatregelen 
om de misbruiken in het militaire ziekenhuis te 
bestrijden en klagen over het geldtekort. 

456 18 Ventôse 
jaar X

503 - BG beklaagt zich bij de prefect over het 
geldgebrek en het uitblijven van de terugbe-
talingen. Sinds 1 Floréal an IX is het aantal 
verblijfsdagen van zieke militairen opgelopen 
tot 15.600 à rato van 1 fr per dag. 

457 21 Ventôse 
jaar X

504 - BG vraagt aan de prefect om in Naza-
reth het militair uitvoerend beslag te stoppen 
voor BG.
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458 23 Ventôse 

jaar X
505 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Elisa-
beth Petronille de Smet, echtgenote van Pre 
Renotte, blekersgast belast met acht kinderen 
zich aangemeld heeft bij BG voor hulp aan 
Petronille Claus, wettelijke dochter van Pierre 
en Anna Verhulst. Jullie bij Weldadigheid heb-
ben haar weggestuurd. Dit is nochtans een 
zaak voor jullie.

459 25 Ventôse 
jaar X

506 - BG schrijft aan de prefect dat zij nog 
geen overzicht kunnen geven omdat ze de 
prijs van de babyuizetten nog niet kennen. 

460 25 Ventôse 
jaar X

507 - BG schrijft aan Mitouflet capitaine 
d’habillement de la 84 demie-Brigade 
d’infanterie dat ze eerst de prefect hebben 
geraadpleegd die op zijn beurt dit heeft voor-
gelegd aan generaal Demont commandant 
van dit dept. die Mitouflets verzoek heeft 
afgewezen.

461 25 Ventôse 
jaar X

508 - BG schrijft aan Bormans capitaine de 
génie en chef dna les places du Dept Schel-
de. over het proces-verbaal dat opgemaakt is 
door Deluret capitaine du genie en chef bij de 
overdracht van het Klooster van Deynze.

462 26 Ventôse 
jaar X

509 - BG schrijft aan Therese Schollaert, we-
duwe P. De Clercq tot Zonneghem dat zij “zich 
heeft verstout verscheyde opgaende boomen 
te pakken.”

463 26 Ventôse 
jaar X

510 - BG vraagt J.B. d’Hane-Steenhuyse om 
twee kinderen aan te duiden voor opname 
overeenkomstig de wilsbeschikking van de 
zusters Marie en Therese De la Villiette.

464 26 Ventôse 
jaar X

511 - BG schrijft aan D. Robbe pleitbezorger 
te Kortrijk over de renteschuld van weduwe 
van Dommele. 

465 28 Ventôse 
jaar X

P.E. Wauters officier de santé pour le service 
des hospices civils vraagt de prefect om vrij-
gesteld te worden van het patentrecht op het 
beroep van gezondheidsofficier.

466 1 Germinal 
jaar X

512 - BG schrijft aan de prefect dat ze hem 
een overzicht sturen van het aantal overle-
denen in de hospitalen met zoals gevraagd 
onderscheid tussen burgerlijke en militaire 
overledenen en ook tussen man/vrouw.
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467 1 Germinal 
jaar X

513 - BG vraagt toestemming aan de prefect 
om vrij te kunnen beschikken over de gronden 
te Landegem die Brissault ontvanger van de 
Nationale Goederen plots claimt.

468 6 Germinal 
jaar X

514 - BG stuurt twee plannen van de gebou-
wen van de Bijloke aan Faipoult prefect over 
de opstelling en inrichting van de Bijloke.

469 7 Germinal 
jaar X

515 - BG aan Weldadigheid van Geraardsber-
gen. BG stuurt bode Versaert met een jongen 
J.B. Schot die in Gent ronddoolde en zware 
koorts had. BG heeft hem verzorgd en vraagt 
nu aan Weldadigheid te Geraardsbergen om 
hem verdere hulp te verlenen.

470 8 Germinal 
jaar X

516 - BG schrijft aan de prefect dat ze Lievin 
Baetens uit Zeveneken hebben opgenomen. 
Kosten van 1, 08 frs/dag zullen door de ge-
meenten van Z. worden gedragen.

471 12 Germinal 
jaar X

517 - BG vraagt aan Van der Vennet substi-
tuut commissaris in de rechtbank van eerste 
aanleg een expeditie van een vonnis over een 
gedwongen onteigening. 

472 13 Germinal 
jaar X

518 - BG vraagt de prefect of zij twee kinde-
ren mogen opnemen op kosten van het rijk, 
wiens ouders tot één jaar gevangenis zijn 
veroordeeld.

473 13 Germinal 
jaar X

519 - BG stuurt aan de burgemeester twee 
besluiten over Pre van der Borght, Pre Le Roy 
en Hamitton opgesloten in de gevangenis.

474 13 Germinal 
jaar X

520 - BG schrijft aan de commandant d’armes 
de la Place de Gand dat ze zich alle inspan-
ningen zullen getroosten om te zorgen voor 
Le Fort kind van een verdediger van het 
vaderland. (op ACHTERKANT aantal zieke 
militairen per maand an IX en X)

475 13 Germinal 
jaar X

521 - BG schrijft aan Desinct comm. Des 
guerres dat de econoom van het militair 
ziekenhuis zonder toelating van BG matras-
sen, strozakken enz uitgeleend heeft voor de 
verzorging van schurftigen traités auprès des 
corps.
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476 19 Germinal 
jaar X

522 - BG vraagt aan Desirat comm. des guer-
res dat alle betalingen aan de hooileveran-
ciers in de kerk van het Klein Begijnhof wordt 
gestopt tot zij aan BG de huur van dit maga-
zijn hebben betaald. 

477 23 Germinal 
jaar X

523 - BG vraagt aan Weldadigheid te Lande-
gem om hulp te verlenen aan Marie Jeanne 
Cuterikx, weduwe van Olivier Van Geluwe 
overleden in de Bijloke, een weduwe met vijf 
minderjarige kinderen. 

478 26 Germinal 
jaar X

524 - BG schrijft aan P.F. de Waele econoom 
van het militair ziekenhuis 

479 26 Germinal 
jaar X

525 - BG schrijft aan Desirat comm des guer-
res om aan de bode de twee mandaten van 
het Directoire central te willen meegeven. 
(Op achterkant nabij wachthuis Ijskelder, Den 
Dam, François de Smidt scheepsbouwer, 
Scheirgat Pierre Versele) 

480 1 Floréal 
jaar X

526 - BG schrijft aan Fr Carion te Assenede 
dat Meys een voorschot is komen betalen en 
dat geen verdere vervolging nodig tot nader 
order. P. Schelstraete heeft nog een schuld 
openstaan en moet door Carion aangespro-
ken worden en bedreigd met vervolging voor 
de rechtbank.

481 2 Floréal
jaar X

2 Floréal
jaar X

527 - BG schrijft aan de prefect dat de ach-
terstal op twee rentes ten laste van Charles 
Gall… al zes jaar duurt
528 - BG schrijft aan de prefect over een stuk 
grond in de buurt van de Coupure eigendom 
van voormalige Sint-Veerlegodshuis, dat aan 
BG zou moeten toebehoren.

482 6 Floréal
jaar X

529 - BG stuurt (aan ?) het rekeningverslag 
van het bestuur over het jaar 9 voor goedkeu-
ring.

483 13 Floréal 
jaar X

530 - BG meldt aan de burgemeester dat 
Mullie Apers een huurcontract heeft voor 
het voormalige Capucijnenklooster met tuin, 
brouwerij, magazijn en andere afhankelijkhe-
den, behalve wat betreft de kerk gebruikt als 
manege.
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484 17 Floréal 

jaar X
531 - BG schrijft aan de prefect dat zij onmo-
gelijk de contributie over het jaar 9 kunnen 
betalen en dat de uitvoering van het beslag 
zou moeten worden gestopt.

485 18 Floréal 
jaar X

532 - BG vraagt aan de prefect een zo snel 
mogelijke beslissing over de aanneming (en-
treprise) van het Burgerlijk Hospitaal 

486 23 Floréal 
jaar X

533 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Ledeberg dat ze voor zijn rekening Josse 
Hutsebaut gedurende 138 dagen hebben ver-
zorgd en vraagt betaling van 155,09 fr.

487 24 Floréal 
jaar X

534-535 - BG vraagt aan JB Apers een kopie 
van het pv van de verkoop van roerend goed 
gehouden in de Bijloke.

488 2 Prairial 
jaar X

537 - BG schrijft aan de prefect over de for-
maliteiten over de 66 rentecontracten ten 
laste van de Duitse Keizer. 

489 4 Prairial
jaar X

538 - BG schrijft aan de prefect over het uit-
stel bij de opmaak van rekeningen 

490 9 Prairial
jaar X

539 - BG meldt aan Desirat comm des guer-
res dat ze hem alsnog bedanken voor de 
snelle betaling.

491 9 Prairial
jaar X

540 - BG schrijft aan Theodore Thierry & Ban-
quiers te Parijs waarom bepaalde rentes nog 
niet geliquideerd zijn.

492 12 Prairial 
jaar X

541 - BG meldt aan de prefect dat de 24e mi-
litaire divisie het verblijf van de zieke militairen 
heeft betaald.

493 16 Prairial 
jaar X

542 - BG meldt aan de prefect dat zij aan de 
ontvanger van Nazareth het saldo hebben 
betaald.

494 21 Prairial 
jaar X

543 - BG schrijft aan de prefect over de rentes 
ten laste van de Duitse Keizer. 

495 23 Prairial 
jaar X

544 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
Marie van Hoorenbeke 32 geboortig van Aalst 
kanker heeft en ongeneeslijk ziek. BG heeft 
haar verzorgd en claimt de kosten op de stad 
Aalst.

496 24 Prairial 
jaar X

545 - BG schrijft aan Theodore Thierry en 
Cie te Parijs over de liquidatie van rentes en 
uitblijven van doorbetaling aan BG

497 25 Prairial 
jaar X

546 - BG vraagt aan de prefect toelating voor 
de omruiling van de rentebrieven.
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498 2 Messidor 

jaar X
547 - BG schrijft aan B. Ferdinand Van Hecke 
te Stekene over zijn opdracht om contributies 
voor rekening van BG te betalen.

499 2 Messidor 
jaar X

548 - BG meldt aan de prefect het bedrag van 
de onderhoudskosten voor vondelingen in het 
trimester van Germinal 1557 beloopt en dat 
voor de verlaten kinderen 998 fr.

500 13 Messidor 
jaar X

549 - BG schrijft aan de prefect dat zij bij het 
bezoek aan de Bijloke samen met de Bis-
schop en met hem vastgesteld hebben dat 
de directrice en enkele verpleegster nog het 
oude habijt droegen. Mocht dit en indien niet 
gelieve afdoende maatregelen te treffen.

501 4 Messidor 
jaar X

550 - BG schrijft aen den borger Van Deynse 
ten huyse van Joffr Holbroeck op ’t dorp tot 
Lokeren. BG stuurt een machtiging voor de 
stokhouder Apers voor het verkopen van de 
meubelen. 

502 9 Messidor 
jaar X

551 - BG stuurt 2 brieven aan de prefect over 
de terugbetaling van de voorschotten, die hij 
zo snel mogelijk op de betrokken ministeries 
moet laten bezorgen.

503 10 Messidor 
jaar X

552 - BG schrijft aan J. H Desirat comm des 
guerres over de stukken over de verbanden 
(bandages) geleverd aan de militairen traités 
auprès des Corps en herinnert hem aan de 
huur van de kapel van het klein Begijnhof.

504 14 Messidor 
jaar X

553 - BG herinnert de burgemeester van Le-
deberg aan een achterstallige betaling.

505 17 Messidor 
jaar X

554 - BG schrijft aan ? (sic) dat men zieken 
niet voor hun volledige herstel mag wegstu-
ren, maar ook niet te lang. Het blijkt dat les 
“filles vénériennes” geslachtzieke meisjes te 
lang worden gehouden, met name tot zij in 
staat zijn om iedere avond het bed te gaan 
maken van de chirurg met dienst. Meldt hem 
dat hij en de meid weggestuurd zullen wor-
den als dat zich nog voordoet. Het staat BG 
evenmin aan dat hij een toegangbiljet geeft 
aan meisjes die er geen recht op hebben. Zo 
is er onlangs een zwangere vier maand voor 
de bevalling toegelaten. Zwangere mogen 
slechts op de dag van de bevalling binnenko-
men. Zo is ook Hoorebeke (zie 544) binnen-
geraakt.
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506 17 Messidor 
jaar X

555 - BG schrijft aan De Waele econoom van 
het militair hospitaal dat de leerlingen in de 
chirurgie zich over zijn oneerlijke en brutaal 
gedrag beklagen

507 19 Messidor 
jaar X

556 - BG vraagt aan de burgemeester om hen 
schriftelijk te melden wanneer de Bijlokefoor 
plaats zal hebben. 

508 19 Messidor 
jaar X

557 - BG schrijft aan L.B. Triest te Sint-Joris 
(Sint-Georges) dat hij geheel aan de voor-
waarden moet voldoen of hij zal worden 
vervolgd.

509 21 Messidor 
jaar X

558 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Ledeberg dat Josse Hutsebaut op kosten van 
de gemeente moet worden verzorgd. Indien 
ze niet betaald zal de prefect haar daartoe 
dwingen.

510 21 Messidor 
jaar X

559 - BG schrijft aan de prefect dat de trans-
fer akte van de rentes uitgevoerd is.

511 21 Messidor
jaar X

21 Messidor 
jaar X

560 - BG schrijft aan J. H Desirat comm des 
guerres om het nodige te doen zodat BG 
betaald wordt voor de levering van verbanden 
(bandages) voor de zieke militairen die binnen 
het Corps behandeld werden.
561 - BG vraagt Desirat om betaling van de 
behandeling van de personen verbonden aan 
de nationale marien, de werklui en bedienden 
bij de werken en fortificaties en militaire ge-
bouwen.

512 23 Messidor
jaar X

23 Messidor 
jaar X

562 - BG schrijft aan de prefect dat ze onmo-
gelijk de fonciere contributie kunnen betalen 
voor het jaar 9 en 10. We vragen 3 weken 
uitstel.
563 - BG schrijft aan Muguet Varange rece-
veur général du Dept Schelde dat de hoogte 
van het bedrag niet correct is. De inbegrepen 
belasting op vensters en deuren is ten laste 
van de huurders.

513 24 Messidor 
jaar X

564 - BG schrijft aan de Waele econoom van 
het militair ziekenhuis dat ze met Cnockaert, 
tapissier, afgesproken hebben over het slaan, 
wassen en herstellen van de matrassen van 
het militair ziekenhuis. 
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514 27 messidor 

jaar X
565 - BG aan N. D’Hondt te Sleyne Sleidinge 
dat zijn krankzinnige zuster Marie Therese 
D’Hondt in de infirmerie van het Groot Begijn-
hof is behandeld gratis, hoewel bemiddeld. 
Gelieve deze kosten te dragen.

515 30 Messidor 
jaar X

566 - BG schrijft aan Roels, pleitbezorger te 
Brugge dat Triest niet voldaan heeft aan de 
gestelde voorwaarden en dat hij vervolgd mag 
worden.

516 1 Thermidor 
jaar X

567 - BG schrijft aan de minister van oorlog te 
Parijs dat ze voor de behandeling van zieke 
militairen nog 30.196 frs tegoed hebben en 
smeken hem om snelle terugbetaling.

517 1 Thermidor 
jaar X

568 - BG schrijft aan de minister van oorlog 
te Parijs dat de graanprijs fors is gestegen en 
dat dus alle producten duurder zijn geworden 
(met 2/5) 

518 1 Thermidor 
jaar X

569 - BG schrijft aan de minister Binnenland-
se Zaken te Parijs over de onderhoudskosten 
van verlaten kinderen en de stijging van de 
graanprijs.

519 1 Thermidor 
jaar X

570 - BG vraagt aan Robbe pleitbezorger te 
Kortrijk om weduwe Van Dommele onder druk 
te zetten tot betaling van de twee bedragen.

520 1 Thermidor 
jaar X

571-573 - BG schrijft aan Isambert comm 
des guerres du Dept du nord te Rijssel dat 
de bons voor levering van verbanden aan het 
leger door hem moeten getekend zijn en niet 
door de secretaris. 
BG schrijft aan Bormans capitaine en chef de 
genie dans les places du Dept Schelde.
BG schrijft aan Couteville sous-ciommissaire 
de Marine te Gent om het bedrag voor de 
verzorging van zieke leden van de Nationale 
Marine te laten betalen

521 1 Thermidor 
jaar X

574 - BG schrijft aan de Hoofdontvanger van 
Dept Schelde over de hoogte van de foncière 
belasting en de verhaalbaarheid van de belas-
ting op deuren en vensters op de huurder cq 
eigenaar.
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522 3 Thermidor 

jaar X
575 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de nationale rentes waarvan de interest 
nog niet is betaald aan de directie van Natio-
nale Domeinen evenals een beschrijving van 
twee stukjes grond die vroeger aan het bis-
dom behoorden.

523 5 Thermidor 
jaar X

576 - BG geeft aan de prefect de antwoorden 
op zijn vragen over de behandeling van zieke 
militairen.

524 7 Thermidor 
jaar X

577 - BG vraagt aan de prefect goedkeuring 
van hun besluit over de vergoeding van een 
actieve en twee passieve rentes.

525 12 Thermidor 
jaar X

578 - BG beklaagt zich bij de prefect dat hij 
BG verbiedt nog het trapgeld (Linnenmarkt) te 
innen op het simpele voorstel van de burge-
meester, zonder zich af te vragen dat BG dat 
geld nodig heeft. Het is zo dat enkel de stuk-
ken linnen die in het meethuis zijn gebracht 
belast worden. Destijds bedroeg die 1 liard 
ten gunste van het godshuis nr 13 St Jan in 
d’olie op grond van een diploma van 5 sept 
1615 (Albrecht en Isabella) 

526 21 Thermidor 
jaar X

579 - BG stuurt aan Desirat comm des guer-
res de staat van de verbanden (bandages) 
geleverd aan soldaten die binnen het Corps 
behandeld werden. 

527 23 Thermidor 
jaar X

580 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
Wallemacq aannemer van de Bijloke voor 4 
jaar de tuin binnen het beluik aan Lievin De 
Buck heeft verhuurd. De prefect heeft de aan-
neming van Wallemacq beëindigd op grond 
van het feit dat niemand rechten kan verge-
ven die hij zelf niet bezit. Ondanks de beëindi-
ging van deze huur blijft De Buck groeten en 
fruit weghalen, wat ons zeer nadelig is. Ge-
lieve voor een afdoende afsluiting te zorgen.

528 24 Thermidor 
jaar X

581 - BG beklaagt er zich bij de burgemeester 
over dat zij nog steeds niets van de opbrengst 
van de openbare waag hebben ontvangen, 
die hen nochtans is toegezegd. Er staat een 
waag op de korenmarkt, op de grote boter-
markt, op de kleine botermarkt bij Sint-Jacobs 
en een Bureau de poids des charbons de 
terre, dite houille.
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529 24 Thermidor 

jaar X
582 - BG schrijft aan F. J. van Wambeke 
inspecteur van het 3e arrondissement dat Van 
Hecke ondanks het uitstel nog steeds niet 
betaald heeft, voor de vrederechter gebracht 
wordt.

530 26 Thermidor 
jaar X

583 - BG stuurt aan de prefect de twee sta-
ten van goederen en nationale renten die BG 
ontdekt heeft, terug. 

531 26 Thermidor 
jaar X

584 - BG vraagt aan de prefect inbezitstelling 
van het stuk land en weide te Ertvelde, toebe-
horend aan het voormalige Sint-Veerlekapitel, 
die ze ontdekt hebben.

532 28 Thermidor 
jaar X

585 - BG vraagt aan de prefect toestem-
ming om door burgemeester 3000 frs te laten 
betalen aan BG, zodat zij de uitdeling in geld 
aan de “hospitaliers des divers hospices” niet 
hoeven te onderbreken 

533 30 Thermidor 
jaar X

586 - BG vraagt aan de Ontvanger van de Do-
meinen om de staat van de goederen toebe-
horende aan de voormalige Sint-Pietersabdij 
te willen tekenen met de vermelding dat ze 
onbekend zijn.

534 1 Fructidor 
jaar X

587 - BG vraagt aan Desirat comm des guer-
res Schelde om zo snel mogelijk de rekening 
over de verzorging van soldaten te laten 
uitbetalen.

535 3 Fructidor 
jaar X

588 - BG schrijft aan Van der Helst dat hij 
moet opkrassen (déguerpir) uit het huis in het 
beluik van het Klein Begijnhof dat hij zonder 
toestemming en buiten weten van BG heeft 
ingenomen. (op ACHTERKANT “estimation 
des imprimés de l’hopital militaire”, 13-tal 
soorten documenten 

536 6 Fructidor 
jaar X

589 - BG schrijft aan de prefect dat Lievin de 
Buck geen aanspraak kan maken op schade-
vergoeding voor de vruchten en meststoffen 
in de tuin van de Bijloke. Deze was verhuurd 
aan Wallemacq, die daarvoor is vergoed.

537 6 Fructidor 
jaar X

590 - BG vraagt aan Desirat de uitbetaling 
van de onderhoudskosten voor zieke solda-
ten en voor manschappen van de marine. (op 
ACHTERKANT kleine algebra oefening) 
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538 10 Fructidor 

jaar X
591 - BG schrijft aan ?Biemans lid van Welda-
digheid om verslag uit te komen brengen over 
de opbrengst van de belasting op spectakels, 
bals enz.

539 12 Fructidor 
jaar X

592 - BG verzoekt aan de prefect toestem-
ming om Lievin De Buck te vervolgen over de 
tuin in de Bijloke.

540 13 Fructidor 
jaar X

593 - BG schrijft aan Jopannes van Caeng-
hem buyten Ste Lievenspoorte tot Gend dat 
zijn dochter Livina niet gratis kan behandeld 
worden vermits zij geen “behoeftige mensch” 
is. (Op ACHTERKANT uitgebreide algebraoe-
fening in het Latijn) 

541 16 Fructidor 
jaar X

594 - BG bevestigt aan Desirat comm des 
guerres dat zij een mandaat ontvangen t.b.v. 
4487-54cs hebben.

542 20 Fructidor 
jaar X

595 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de verlaten kinderen en de vondelingen 
(enfans exposés).

543 21 Fructidor 
jaar X

596 - BG schrijft aan de prefect over de zaak 
François de Cock , cultivateur à Merelbeke. 
(op ACHTERKANT meetkundige tekening)

544 23 Fructidor
jaar X

23 Fructidor 
jaar X

597 - BG schrijft aan Theodore Thierry & Cie 
te Parijs over de uitbetaling van een bepaald 
bedrag.
598 - Baguet debiteert 2471 frs

545 23 Fructidor 
jaar X

599 - BG vraagt aan de prefect een wapen-
vergunning voor P. Veesaert, Jacques Scar-
meur, Amand Alebroucq, bodes.

546 24 Fructidor 
jaar X

600 - BG schrijft aan François van Wambeke 
te Aalst dat hij het geld van BG in zijn bezit 
mag overhandigen tegen kwijting aan de 
briefdrager François Lammens broer van de 
secretaris.

547 24 Fructidor 
jaar X

601 - BG meldt aan Carion pleitbezorger te 
Assenede dat BG niet kan ingaan op zijn ver-
zoek om het beslag te lichten. 

548 26 Fructidor 
jaar X

602 - BG schrijft aan de prefect dat de belas-
tingsontvanger, François de Maeter te Aar-
denburg, bij haar pachter, Josse Wauters, te 
Kaprijke, wijk Bentille, beslag heeft uitgevoerd 
ondanks BG’s schrijven dat dit niet kan. (Klad)
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549 26 Fructidor 

jaar X
602 - BG schrijft aan de prefect dat de belas-
tingsontvanger, François de Maeter te Aar-
denburg, bij haar pachter, Josse Wauters, te 
Kaprijke, wijk Bentille, beslag heeft uitgevoerd 
ondanks BG’s schrijven dat dit niet kan. (op 
paier met briefhoofd van Hospices)

550 26 Fructidor 
jaar X

603 - BG meldt de prefect dat zij de som van 
4487 al opgebruikt hebben en dat ze daarom 
niet kunnen voldoen aan zijn schrijven.

551 28 Fructidor 
jaar X

604 - BG stuurt in drievoud aan Touteville 
souscomm. de la marine het overzicht van de 
behandelde marinemanschappen.

552 27 Fructidor 
jaar X

605 - BG vraagt aan BG Brussel inlichtingen 
over het gemiddelde aantal behandelde per-
sonen, hoeveel geneesheren en chirurgen er 
zijn, hoeveel consultaties per dag, wat is hun 
jaarverloning. BG wil dienst herorganiseren.

553 29 fructridor 
jaar X

606 - BG vraagt aan Faisan receveur de 
l’enregistrement et du domaine nationale et 
conservateur des hypothèques te Dender-
monde of hij voor hen de rentes wil ophalen.

554 2 Vendémi-
aire
jaar XI

001 - BG stuurt aan Desirat comm des guer-
res Schelde in drievoud de stand van zaken 
met de Minister van Oorlog.

555 7 Vendémi-
aire
jaar XI

002 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Josine 
Beversluys getroffen door een acute ziekte 
en blind is, genezen is en nu door Weldadig-
heid moet opgevangen worden wegens totale 
behoeftigheid.

556 8 Vendémi-
aire
jaar XI

003 - BG stuurt aan Desirat comm des guer-
res een corrigeerde staat in drievoud inclusief 
de vergeten 4487 frs (op ACHTERKANT notu-
len van vergadering 19 Floréal an IX) 

557 19 Vendémi-
aire
jaar XI

009 - BG schrijft aan de comm des guerrres over 
de opname in het ziekenhuis van Descombes 
lieutenant adjud & commandant d’armes de Philip-
pine. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
de rangen (grades) en voor allen wordt slechts 1 
fr per dag betaald. Indien hij in een aparte kamer 
met de nodige blijken van respect moet behandeld 
worden kost ons dat 6 fr. BG kan dan ook op uw 
verzoek niet ingaan. Als bij een aparte behande-
ling wenst, kan hij intrek nemen bij een privé-
persoon. Een officier verliest meer loon dan een 
gewone soldaat bij hospitalisering maar wij krijgen 
geen extra bijdrage.
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558 26 Vendémi-
aire
jaar XI

010 - BG schrijft aan P. Van Combrugghe te 
Nevele over het recht van overgang. Enkel 
Bosschaert heeft die toelating.

559 26 Vendémi-
aire
jaar XI

011 - BG schrijft aan de burgemeester C.J. 
Carbonelle van Nevele over het verbod om 
over het land van zijn pachter P. Van Com-
brugghe te gaan. 

560 27 Vendémi-
aire
jaar XI

013 - BG schrijft aan de prefect dat de vier 
overzichten van het verloop in de militaire 
ziekenhuizen. 

561 5 Brumaire 
jaar XI

019 - BG beklaagt zich bij Desirat over de 
kosten die het aantal exemplaren meebrengt 
die ze moeten laten drukken met name 5 drie 
voor de comm des guerres, 1 voor BG en 1 
voor de prefect. De militairen kosten ons al 
genoeg.

562 8 Brumaire 
jaar XI

020 - BG antwoordt aan Weldadigheid dat 
de zuster van Gilles Du Taey opgenomen zal 
worden in het Maison de miséricorde zodra 
er plaats vrijkomt. De hulp die u verleent aan 
huis voor haar kunnen wij niet aftrekken van 
de rente die er gevestigd is voor zijn broer.

563 12 Brumaire 
jaar XI

024 - BG meldt aan Desirat comm des guer-
res dépt Schelde dat zij de 2 bedragen ont-
vangen hebben evenals nog enkele andere 
stukken

564 17 Brumaire 
jaar XI

028 - BG schrijft aan Desirat dat men de ge-
vraagde overzichten nog niet kan sturen

565 19 Brumaire 
jaar XI

031 - BG vraagt aan Desirat inlichtingen om 
de overzichten correcte kunnen invullen.

566 22 Brumaire 
jaar XI

034 - BG schrijft aan Spruyt, Peeters & Der-
veaux leerlingen chirurg in militair ziekenhuis 
en Dury 2e apotheker aldaar dat BG niet 
akkoord kan gaan met hun oneerbaar gedrag 
ten aanzien van de econoom, de gezond-
heidsofficieren en bedienden. Ook zullen ze 
voortaan voor 9 uur terug moeten keren. 

567 26 Brumaire 
jaar XI

037 - BG schrijft aan Barbot dat hij destijds 
alle oorspronkelijke titels heeft gekregen die 
Theodore Thierry & Cie bankiers te Parijs 
nodig hadden voor de tegeldemaking van de 
rentes. BG begrijpt niet waarom Thierry daar 
nog om vraagt. 
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568 3 Frimaire 
jaar XI

040 - BG vraagt aan Baudrand regisseur de 
l’octroi municipal et de Bienfaisance de sleutel 
terug van het poortje van het godshuis van de 
Bijloke. Een militair is onlangs groene kolen 
komen stelen en wij weten niet wie toelating 
heeft om binnen te komen om eventuele oc-
trooifraude tegen te gaan. 

569 6 Frimaire 
jaar XI

045 - BG schrijft aan de BG van Brugge over 
Louis De Clerck dat zij niet tegemoet kunnen 
komen in de kosten van zijn onderhoud al-
daar, ook al zou hij in Gent geboren zijn. Het 
aantal Bruggelingen dat we hier behandeld 
hebben, is groot en we hebben de kosten niet 
op jullie verhaald. 

570 6 Frimaire 
jaar XI

046 - BG preciseert een aantal zaken bij 
Barbot over de tegeldemaking van rentes in 
Parijs.

571 11 Frimaire 
jaar XI

047 - BG stuurt aan de bisschop een uittrek-
sel uit het verslag over de heer Mareels pries-
ter in de Bijloke. (op ACHTERKANT brief van 
begijn Caronlina de Viller over het ontvangen 
van haar croisen (rente?))

572 12 Frimaire 
jaar XI

048 - BG schrijft aan JB Spillebaut inspec-
teur de l’arrondissement des tiers instances 
de la dite commune; de zaak tegen van der 
Helstraeten mag geschorst worden wegens 
gedeeltelijke betaling. François de Fauw heeft 
zich nog niet laten zien. BG stuurt de titres à 
charge de feu Pre de Vos. Over de koperen 
plaat heeft BG besloten een armband uit te 
reiken aan de boswachters. 

573 19 Frimaire 
jaar XI

050 - BG schrijft aan Desirat comm des guer-
res dat op persoonlijk verzoek van Touteville 
Sous-commissaire van de marine Paul Emile 
Armand, matroos is opgenomen. 

574 25 Frimaire 
jaar XI

053 - BG vraagt aan Desirat om opzoekingen 
te laten doen in de oude registers van het 
militair hospitaal om te kunnen antwoorden op 
een vraag van de burgemeester van St Martin 
de vieuw Belesme. 



BG 53: Briefkopieën
575 26 Frimaire 

jaar XI
055 - BG schrijft aan de leden van het Direc-
toire central belast met de administratie van 
de militaire hospitalen te Parijs over de lopen-
de rekening over behandeling militairen. (Op 
ACHTERKANT uitgaven voor bv vervoer per 
kar van het uurwerk (horloge) van Eename)

576 26 Frimaire 
jaar XI

056 - BG schrijft aan de administratieve com-
missie van het burgerlijk hospitaal te Ger-
aardsbergen over hun manier van werken 
bij het claimen van geüsurpeerde nationale 
goederen (=grond, huis, rente) 

577 27 Frimaire 
jaar XI

057 - BG schrijft aan de prefect over het kap-
pen van hout te Nazareth (Lengevelt, Leulen-
berg en Droogen Hennic) (op ACHTERKANT 
overzicht betaling aan de arbeiders voor het 
vervoer van de boeken van de nationale hui-
zen (maisons nationales) naar de voormalige 
Baudeloo abdij; vervoer per boot van boeken 
en kostbare stukken uit abdij van Drongen, 
kosten slotenmaker om de deuren van deze 
abdij te openen. Kosten voor touwtjes aan Do-
minicanen; kosten voor 17 karren gedurende 
6 dagen en idem voor 10 karren.) 

578 27 Frimaire 
jaar XI

058 - BG vraagt aan de prefect om een be-
slissing te nemen in de zaak tussen BG en 
de Armenkamer, die huizen geërfd hebben 
van Françoise Corneile Soethaert fia Antoine 
en Pietronille Cent op 9 oct 1753 met allerlei 
lasten oa onderbrengen van de school van 
Sint-Joseph (rodelijvekens), een huis rue des 
étrilles Roskam Letter 2, nr 418; huis ge-
naamd Spreensenburgh (bundel 3 bladen)

579 30 Frimaire 
jaar XI

059 - BG vraagt voorschot aan de prefect om 
de maandelijkse betaling aan de hospitaliers 
te kunnen doen.

580 16 Nivôse 
jaar XI

068 - BG schrijft aan de commandant d’armes 
van de stad dat sedert de opheffing van de 
militaire ziekenhuizen sedert 1 Floréal jaar IX 
BG zorgt voor de verzorging van zieke militai-
ren. De gebouwen die aan BG ter beschikking 
zijn gesteld behoeven dringend herstelling. 
Het kan niet dat BG dat zou moeten betalen.
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581 30 Nivôse 
jaar XI

BG schrijft aan Kemmeter sectaris van de 
admin commissie van het burg hosp te Brus-
sel dat zijn zoon Etienne Marie Emmanuel de 
Kemmeter geboortig van Gent geschrapt is 
op de lijst van de dienstplichtigen te Gent en 
ingeschreven op die van Brussel.

582 7 Pluviôse 
jaar XI

085 - BG schrijft aan Roels pleitbezorger 
te Brugge over de voorwaarden waaronder 
Triest zijn schuld kan afbetalen bij middel van 
een hypotheek op een huis.

583 23 Pluviôse 
jaar XI

091 - BG vraagt aan de prefect dat hij de sleu-
tel van de kapel in het Capucijnenklooster zou 
vragen. Dit volgt op het besluit van de prefect 
om kapellen toe te staan in de godshuizen 
van BG

584 25 Pluviôse 
jaar XI

092 - BG schrijft aan J. H. Desirat comm des 
guerres dat het bier voor de zieke militairen 
gekeurd is en goed is bevonden. Niettemin zal 
BG een betere kwaliteit schenken. 

585 16 Ventôse 
jaar XI

099 - BG betreurt bij de prefect zijn maatrege-
len tegen de bedienden van BG wegens het 
laattijdige opstellen van de rekeningen. 

586 17 Ventôse 
jaar XI

100 - BG schrijft aan de prefect dat zij het huis 
van Durot Clemmen niet wensen te ruilen. 

587 12 Germinal 
jaar XI

124 - BG schrijft aan Weldadigheid dat zij hun 
patiënten zeker niet te vroeg naar huis sturen. 
Wauters, de hoofdgeneesheer vindt dat ze 
er te lang blijven evenals veel te veel onge-
neeslijken en ziekelijken (valétudinaires). De 
geneesheren van Weldadigheid sturen al te 
gemakkelijk personen die nergens aan lijden, 
zoals Pieer Adaert, Pierre de Waele, Pierre de 
Vos, Anne de Poer, Barbe de Visscher, Marie 
Loor, Maire Baert, Dominique en Petronille 
Stoelhof, Lievin d’Hoelst, Barbe Thys, Fran-
çois Martens 

588 13 Germinal 
jaar XI

127 - BG schrijft aan Vervier, ossificer de 
santé dat hij beter moet presteren.

589 19 Germinal 
jaar XI

130 - BG schrijft aan Weldadigheid dat zij de 
helft van de kosten voor een nieuwe stortkar 
waarmee de lijken worden vervoerd, op zich 
willen nemen.
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590 29 Germinal 

jaar XI
133 - BG vraagt aan de prefect dat het kap-
hout uit Nazareth en door vormfouten onver-
kocht is aan BG zou worden gegeven voor 
eigen gebruik

591 3 Floréal 
jaar XI

BG schrijft aan V. Roterdam dat misbruiken 
blijven bestaan. Hij moet waar nodig niet-zie-
ken wegsturen.

592 17 Floréal 
jaar XI

143 - BG beklaagt zich bij Maubach, payeur 
dela 24 division militaire over de weigering tot 
uitbetaling op grond van nooit aangekondigde 
formaliteit.

593 23 Floréal 
jaar XI

144 - BG schrijft aan de prefect dat zij het 
verlaten kind bij Bosseau weggehaald hebben 
om hem op het platteland te plaatsen. 

594 30 Floréal 
jaar XI

146 - BG schrijft aan de prefect dat de pacht-
hoeve van Jacques van Pottelberghe ver-
huurd is aan Louis Van Damme (Winkel, wijk 
Rostijne). Van Pottelberghe weigert op te 
stappen.

595 14 Prairial 
jaar XI

149 - BG schrijft aan de prefect dat de bur-
gemeester van Ledeberg niet het recht heeft 
om zieken naar Gentse godshuizen te stu-
ren. Vroeger was de pastoor aldaar soms 
een monnik van de Sint-Pietersabdij die dan 
zieken naar Gent doorstuurde, maar sedert de 
herindeling van de gemeente kan daar geen 
sprake meer van zijn. 

596 29 Prairial 
jaar XI

155 - BG schrijft aan Haeck econoom van 
godshuis nr. 24 en Colens econoom van 
godshuis nr. 8 dat ze apart register moeten 
aanleggen voor de zwakzinnigen die men uit 
veiligheidsoverweging voortaan onmiddellijk 
moet opnemen. (op ACHTERKANT inventaris 
fournitures aan het 84 ½ brigade de ligne.) 

597 3 Messidor 
jaar XI

BG schrijft aan de prefect over kaphout (op 
ACHTERKANT schrijfoefening oa krullen)

598 4 Messidor 
jaar XI

160 - BG vraagt aan de prefect om in bezit 
gesteld te worden van de rentes die onbekend 
zijn gebleven aan de ontvanger van de Nati-
onale Domeinen (ten laste van de Berg van 
Barmhartigheid)
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599 5 Messidor 

jaar XI
165 - BG beveelt de prefect aan om ten gun-
ste van de te Axel benoemde notaris Bruno 
Ferdinand van Hecke te intervenieren bij de 
Grand Juge, ministre de la Justice.

600 8 Messidor 
jaar XI

168 - BG schrijft aan Le Fevre comm ordon-
nateur de la 24eme division militaire te Brus-
sel over de uitbetalingsregeling op de kassa 
van het militaire ziekenhuis te Aken.

601 10 Messidor 
jaar XI

170 - BG schrijft aan de comm des guerres 
dat aangezien er beslist is om een hospitaal-
instelling in te richten voor 7 à 800 militairen, 
een aantal (financiële) maatregelen moeten 
worden genomen.

602 15 Messidor 
jaar XI

173 - BG meldt Weldadigheid dat ze bereid is 
de erfenis van Marie Anne Geirbrandt wedu-
we van Marc Antoine Pijoulet te aanvaarden 
als BG een groter aandeel krijgt.

603 1 Thermidor 
jaar XI

177 - BG stuurt aan Pezé te Parijs een beta-
lingsorder op Theodore Thierry et CO ban-
kiers voor het geleverde “diaphragme” en de 
kist. De ijzeren vijzel en stamper ontbreken en 
worden dus niet betaald.

604 1 Thermidor 
jaar XI

178 - BG schrijft aan de commissie te Brussel 
dat met ontzettend veel moeite de betalings-
mandaten kunnen opsturen. 

605 7 Thermidor 
jaar XI

184 - BG dankt de hh commissaris belast met 
de leiding van de feesten naar aanleiding van 
het bezoek van de eerste con. te Gent, om 
het overblijvende eten van het feestmaal aan 
het Sint-Antoniusgesticht te schenken. 

606 7 Thermidor 
jaar XI

185 - BG dankt Serdobbel voorzitter van de 
commissie belast met de leiding van de fees-
ten naar aanleiding van het bezoek van de 
eerste con. te Gent, om het overblijvende eten 
van het feestmaal aan het Sint-Antoniusge-
sticht te schenken.

607 23 Thermidor 
jaar XI

196 - BG tract de prefect ervan te overtuigen 
dat de wijzigingen aan het lastencohier voor 
de aanneming van de behandeling van zieke 
militairen geen inbreuk vormen op het regle-
ment van de militaire ziekenhuizen aangezien 
het gaat om burgerlijke ziekenhuizen waar 
ook militairen verzorgd worden. 
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608 3 Fructidor 

jaar XI
204 - BG meldt J.B de Saegher dat zij geen 
recht meer heeft op haar huis in het Klein 
begijnhof, omdat ze de gemeenschap heeft 
verlaten

609 5 Fructidor 
jaar XI

206 - BG meldt aan de prefect dat J. Van den 
Berghe zijn bod heeft ingetrokken. 

610 22 Fructidor 
jaar XI

213 - BG dreigt ermee om Baudran regiseeur 
de l’octroi municipal te Gent geen toelating 
meer te geven om zijn personeel in de Bijloke 
toe te laten 

611 22 Fructidor 
jaar XI

214 - BG stuurt aan Le Jeune commissaire du 
gouvernement près du tribunal de 1ere instan-
ce Ar. Schelde het verslag waarbij twee per-
sonen uit het zwakzinnigengesticht hersteld 
zijn en hun vrijheidsberoving mag beëindigd 
worden.

612 23 Fructidor 
jaar XI

215 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
de conventie met J. van den Berghe over de 
aanneming van de behandeling van zieke 
militairen.

613 4 complé-
mentaire jaar 
XI

221 - BG berispt Kluyskens hoofdchirurg van 
de Bijloke wegens zijn afwezigheid op de zit-
ting.

614 8 Brumaire 
jaar XII

240 - BG vraagt aan de prefect om in het bezit 
te mogen blijven van de grond van het oud 
Sint-Veerlegodshuis gebruikt door J.Fr Stan-
daert en nu verhuurd aan Pierre de Gezelle. 
Weldadigheid blijkt door een besluit van 9 
Pluviôse in het bezit te zijn gebracht van deze 
grond.

615 8 Brumaire 
jaar XII

241 - BG meldt aan de prefect dat zij geen 
pensioen of gratificatie aan wie dan ook heb-
ben toegekend.

616 10 Brumaire 
jaar XII

242 - BG schrijft aan Bauwelaers adjunctge-
neesheer dat zij Kluyskens opdracht hebben 
gegeven om hem bij alle zware operaties 
te laten assisteren door voornoemde. (op 
ACHTERKANT lijst van de verpachtingen te 
Zottegem, Winkel, Waarschoot en Nazareth 
namenlijst 

617 10 Brumaire 
jaar XII

243 - BG schrijft aan Kluyskens hoofdchirurg 
dat ze eist dat Bauwelaers aan alle zware 
operaties mag deelnemen. 
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618 1 Frimaire 

jaar XII
248 - BG stuurt het ontvangstbewijs voor de 
mantels met capuchon (capottes) en broeken 
(pantalons) die Naverdet garde magzijn princi-
pal des hopit. Milit. te Rijsel heeft gestuurd.

619 2 Frimaire 
jaar XII

249 - BG schrijft aan M.L. Van der Straeten 
dat zij haar voorstel over de zieke bewakers 
aanvaardt, met name opname in Sint-Antoni-
us.

620 10 Frimaire 
jaar XII

251 - BG schrijft dat uit een notitie van de 
portier van de Bijloke blijkt dat hij zeer onre-
gelmatig consult houdt of zelfs helemaal niet 
komt opdagen. Geneesheren zijn verplicht 
twee bezoeken af te leggen om 8 u (1 vend. 
- laatste Ventose) of om 7u (1 germ. - ltste 
Messidor) en om 16 u (quatre heures de rele-
vée). 

621 11 Frimaire 
jaar XII

252 - BG schrijft aan Caron ex-augustijn dat 
hij met geweld uitgezet zal worden, indien 
hij, ondanks de vele waarschuwingen, niet 
meteen opstapt. (op ACHTERKANT overzicht 
nummering van de godshuizen en hun ge-
bruik)

622 21 Frimaire 
jaar XII

253 - BG stuurt aan de prefect de lijst met de 
kapellen of “oratoires” die in de instellingen 
opgericht moeten worden. 

623 22 Frimaire 
jaar XII

256 - BG schrijft aan de kapelaan van het 
burg Hospitaal Marcel.. dat zijn jaarloon van 
600 op 400 fr is gebracht.

624 24 Frimaire 
jaar XII

257 - BG stuurt aan de prefect een lijst met 
het aantal fondatiebedden (lits fondés) in de 
verschillende godshuizen. BG onderstreept 
dat de stichters of hun vertegenwoordigers 
onverminderd in hun oorspronkelijke rechten 
blijven.

625 25 Frimaire 
jaar XII

258 - BG meldt aan de prefect dat ze te Mer-
lebeek een landboek (terrier) gehomologeerd 
per 26/02/1662 gevonden hebben waarin 
alle goederen van het Sint Pieters hospitaal 
zijn opgenomen. Daarmee kan aangetoond 
worden welke de goederen van het Hebbe-
recht/Schreyboomgodshuis zijn waarvan de 
boeken, eigendomstitels enz door de abt van 
Sint-Pieters zijn ontvreemd.
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626 5 Nivôse 

jaar XII
264 - BG vraagt aan de prefect om uiteinde-
lijk toch nog in het bezit gesteld te worden 
van de goederen van de Alexianen en dat 
zij schorsing van vervolging krijgen over de 
dwangorders van de Directeur van de Natio-
nale Domeinen tot betaling van 500 frs geves-
tigd op zes jaar vervallen interesten op rentes 
constitué par la maison Dieu hôpital de Gand/
hospice n. 25 Tisserands ten gunste van de 
Alexianen. 

627 6 Nivôse 
jaar XII

265 - BG vraagt de burgemeester de vrijlating 
van Jean Van den Neste, die opgesloten zit 
in het huis van bewaring als zwakzinnige. De 
bewaakster van het huis van bewaring heeft 
op barbaarse wijze de voeten van de man la-
ten bevriezen en zijn in de Bijloke moeten af-
gezet worden. Hij loopt nu weer rond op twee 
houten benen en met krukken en is terug bij 
zijn zinnen.

628 23 Nivôse 
jaar XII

271 - BG stuurt aan de burgemeester uittrek-
sel waaruit moet blijken dat de grond “la pro-
priété des remparts et fossés depuis l’entrée 
de la Lys jusqu’au bastion dit De Ronne et 
depuis la porte de Bruges jusqu’à l’endroit 
nommé le Rabot” eigendom zijn geweest van 
de Bijloke en van het Groot-Begijnhof en se-
dert de wet van 15 Nivôse an 5 en besluit van 
de consuls van 16 Fructidor an 8 aan BG zijn 
toevertrouwd. 

629 2 Pluviôse 
jaar XII

277 - BG vraagt aan de prefect om hun ver-
zoek om huiskapellen (oratoires) in de gods-
huizen in te richten goed te keuren en aan 
de Bisschop door te sturen. BG zal dan een 
speciaal besluit nemen over de vergoeding 
van de aalmoezeniers. 

630 23 Ventôse 
jaar XII

297 - BG meldt aan de bisschop dat zij de 
benoeming van Muller wegens in strijd met de 
voorschriften van staatsraad Portalis hebben 
uitgesteld. BG vraagt om hem voorlopig toch 
de eredienst te laten verzorgen in Hebbe-
recht.
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631 23 Ventôse 

jaar XII
298 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de opbrengst van het door hem ingerichte 
concert voor de Armen op dezelfde voet als 
de opbrengst van spectakels zou verdeeld te 
worden, met name 2/3 voor BG.

632 13 Germinal 
jaar XII

305 - BG kent aan J. Van den Berghe, aanne-
mer van de behandeling van zieke militairen 
in de Bijloke, een verhoging van 4 ct op de 
dagprijs toe wegens de stijging van de prijs 
van levensbehoeften oa. Vlees. Dagprijs = 1, 
22 fr 

633 16 Germinal 
jaar XII

307 - BG meldt aan de prefect dat ze François 
Luttens oud militair opgenomen in het bejaar-
dengesticht om hem daar in alle rust de rest 
van een interessante carriere te laten beëindi-
gen. BG ontving graag het ouderdomspensi-
oen tbv 62,75 frs? 

634 27 Germinal 
jaar XII

315 - BG schrijft aan de prefect dat ze hem 
bedanken voor het onderhoud en sturen hem 
een overzicht van de benodigdheden om 600 
militaire zieken in de Bijloke op te nemen. 
Kostprijs 21275,30 frs. De terugbetaling laat 
altijd minstens 2 maand op zich wachten!

635 4 Floréal 
jaar XII

320 - BG beantwoordt de brief van Quil-
lau comm des guerres Schelde over de 600 
bedden, de 2200 hemden wat onvoldoende 
is want koortslijders worden 2x per dag ver-
schoond, de vermindering met 200 kapjes 
(coiffes) is financieel van geen betekenis, er 
zijn meer matrassen (matelas) dan stroma-
trassen (paillasses) nodig, want ze moeten 
vaak lang drogen (koorts/wonden); de prijs 
van de hemden is niet te hoog; de capottes 
zijn duur afhankelijk van de gebruikte stof.

636 22 Floréal 
jaar XII

325 - BG beklaagt zich bij F.P.J. Guerard, 
bankier te Parijs over een aantal financiële 
zaken.

637 18 Prairial 
jaar XII

330 - BG schrijft aan BG te Doornik dat zij 
nog steeds zonder “instructions relatives à 
l’administration des bois” zijn 
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638 20 Prairial 

jaar XII
331 - BG beklaagt zich bij J. Van den Berghe 
aannemer van de behandeling van zieke 
militaire in de Bijloke over het tekort aan apo-
thekers 3e klasse; hoewel bepaald is dat voor 
150 à 300 zieken er 1 1e klasse, 1 2e klasse 
en 3e klasse apothekers nodig zijn. 

639 20 Prairial 
jaar XII

332 - BG schrijft aan de comm. des guerres 
dat het niet kan dat Germand hoofdchirurg en 
Lautour hoofapotheker in de Bijloke zouden 
komen wonen. 

640 20 Prairial 
jaar XII

333 - BG vraagt aan de prefect om de ver-
volging door de ontvanger van de Nationale 
Goederen tegen onze debitentier te laten 
staken. De rente die hij ontvangen heeft van 
Emmanuel François Itterbeke te Zomergem 
ingesteld ten gunste van het klooster van Sint-
Barbara komt ons toe. 

641 2 Messidor 
jaar XII

338 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
de aanklacht van de Procureur Impérial onte-
recht vindt over met de opsluiting in het huis 
van bewaring van Jacqueline de Coninck, 
echtgenote van ex-notaris de Vriendt (drie 
vellen)

642 2 Messidor 
jaar XII

339 - BG antwoordt aan de prefect over de 
klachten van Weldadigheid te Loochristi over 
gronden afkomstig van de kosterij en pastorij 
aldaar.

643 4 Messidor 
jaar XII

340 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
de aanklacht van de Procureur Impérial onte-
recht vindt over met de opsluiting in het huis 
van bewaring van Jacqueline de Coninck, 
echtgenote van ex-notaris de Vriendt (op 
Godshuispapier)

644 8 Messidor 
jaar XII

342 - BG schrijft aan de prefect over geüsur-
peerde nationale renten.

645 11 Messidor 
jaar XII

343 - BG schrijft aan Chambon, comm. Or-
donnateur en chef de camp de Bruges en 
quartier général à Ostende. Men wil de Bijloke 
wel uitbreiden tegen bepaalde voorwaarden. 

646 11 Messidor 
jaar XII

344 - BG schrijft aan BG te Aalst dat zij 342, 
85 315/441 c moeten betalen voor het onder-
houd van Marie van Hoorebeek. 
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647 13 Messidor 
jaar XII

346 - BG schrijft aan Chambon, comm. Or-
donnateur en chef de camp de Bruges en 
quartier général à Ostende over problemen 
van uitbreiding van de Bijloke tot 750 bedden. 

648 20 Messidor 
jaar XII

350 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
geen bezwaar hebben dat zoals vroeger de 
Kulders naar de gaaischieting op Ledeberg 
gaan. 

649 23 Messidor 
jaar XII

352 - BG antwoordt aan de prefect over het 
onderzoek van de slechte behandeling van 
verlaten kinderen en vondelingen geplaatst bij 
een voedster: Nazareth, de drie kinderen wer-
den er weggehaald wegens de erbarmelijke 
situatie, epidemie, desorganisatie, vuil en ar-
moede; Françoise Maes bij Josse van der Lin-
den te Evergem heeft een goede gezondheid 
en wordt er goed verzorgd, hoewel het gezin 
erg arm is. Bovendien heeft BG weinig keuze 
van voedsters, vooral omdat de vergoeding 
zeer laag is. Verder over Joseph Victoire bij 
Jean Moens te Vinderhoute, Jeanne van Buy-
ten bij Jean de Cock te Vlierzele, Charles de 
Perron bij François van Daele te Eeklo. 

650 4 Thermidor 
jaar XII

360 - BG schrijft aan Agnes de Koeyer over 
haar slecht gedrag in de infirmerie van het 
Groot Begijnhof. Beterschap of eruit gezet 
worden (op ACHERKANT lijste van noedige 
reparatie van en op d’hofstede van borger 
Schutter : peirdstal (nieuwe krebbe), schuren, 
deur aan het vertrek, kafkot, veulenstal, clae-
verkot en caemer voor den knecht.) 

651 21 Thermidor 
jaar XII

366 - BG schrijft aan de burgemeester dat zij 
niet alle eigendomstitels kunnen voorleggen 
over de straat die men wil openen naast het 
huis van tuinbouwer Erffelynck, akkerstraetjen 
en uitmondend in de straat Engelandgat ten 
trappen, loopt over de grond gebruikt door 
tuinbouwer Moereloose. 
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652 22 Thermidor 

jaar XII
368 - BG schrijft aan Melangie desserveur 
de la succursale de St Pierre à Gand dat een 
aantal voorwerpen moet teruggeven die niet 
opgenomen waren bij de overdracht: croix de 
diamants, garnie en or, zes gouden ringen ei-
gendom van Hebberecht, voorts verscheidene 
zakdoeken waarvan een met kant en een met 
geborduurde mousseline.

653 3 Fructidor 
jaar XII

375 - BG stuurt aan Touteville, Sous-commis-
saire de la marine à Gand een dubbel van de 
verblijfsdagen voor Brumaire an XII.

654 11 Fructidor 
jaar XII

376 - BG schrijft aan F.G.J. Gaerard negoci-
ant rue Tireboudin nr. 18 te Parijs dat hun 
brieven onbeantwoord blijven. 

655 14 Fructidor 
jaar XII

377 - BG schrijft aan Dauw te Kaprijke dat hij 
de rente van de kerke van Caprijck te zijnen 
laste in profijte van BGs administratie ge-
transfeeerd is.

656 19 Fructidor 
jaar XII

378 - BG schrijft aan de prefect dat naar 
aanleiding van de oprichting van een bijhuis 
voor de behandeling van zieke militaire de 
heer Boone als hoofdgeneesheer zou kunnen 
benoemd worden. Hij heeft twee jaar in de 
functie reeds in het Deynzehospitaal gewerkt.

657 21 Fructidor 
jaar XII

379 - BG schrijft aan de prefect dat op zijn 
verzoek Isabelle Catherine de Coeyer, ex-
religieuse, is opgenomen in de infirmerie van 
het Groot Begijnhof in afwachting van een 
pensioen. Zij heeft dit buiten weten van de 
commissie ontvangen en verkwist aan frivo-
liteiten. Bovendien verstoort zij de orde in de 
infirmerie.

658 24 Fructidor 
jaar XII

381 - BG stelt voor dat wegens het gebrek 
aan voldoende apothekers in het militair hos-
pitaal dat men een leerling opeist die werkt bij 
weduwe Serrus apotheker nabij de vrijdags-
markt. 

659 30 Fructidor 
jaar XII

BG schrijft aan Chambon, comm. ordonnateur 
en chef de camp de Bruges en quartier géné-
ral à Ostende de Boone de nieuwe genees-
heer van het bijhuis van het militair ziekenhuis 
op onbeschofte wijze is buitengezet door een 
zekere Gallette, die beweert aide major chi-
rurgien te zijn. BG vraagt gepaste optreden 
tegen dit heerschap.
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660 4 Vendémi-

aire
jaar XIII

389 - BG schrijft aan de prefect over de te 
betalen eeuwige rente door L.B. Triest te 
Brugge.

661 9 Vendémi-
aire
jaar XIII

390 - BG vraagt aan de Pauw voormalig 
regeringscommissaris te Sas van Gent om 
een betrouwenswaardig persoon te vinden 
die bereid is tegen 5% van de opbrengst de 
kleine eeuwige rentes in dat departement op 
te halen 

662 13 Vendémi-
aire
jaar XIII

391 - BG schrijft aan G: Van Waesberghe te 
Knesselare om een som competerende aan 
Cornelis en Josephus Steyaert beiden in de 
Armenschool te willen storten.

663 13 Vendémi-
aire
jaar XIII

392 - BG schrijft aan Weldadigheid te Boe-
haute dat ze bij herhaling gevraagd hebben 
om 19 £ .. te willen betalen voor de behande-
ling van Joseph Goethals in de Bijloke.

664 13 Vendémi-
aire
jaar XIII

393 - BG schrijft aan Weldadigheid te Oostak-
ker dat ze bij herhaling gevraagd hebben om 
19 £ .. te willen betalen voor de behandeling 
van Jean Bruton in de Bijloke.

665 14 Vendémi-
aire
jaar XIII

394 - BG schrijft aan de directrice van de 
Bijloke dat zij en alle religieuzen die werken in 
de Bijloke recht hebben op een pensioen.

666 14 Vendémi-
aire
jaar XIII

395 - BG schrijft aan de prefect dat het inder-
daad niet rechtvaardig is om de last van een 
zware dienst op één persoon te laten rusten 
(apothekerij).

667 16 Vendémi-
aire
jaar XIII

396 - BG stuurt aan de prefect het boekhoud-
kundig verslag voor het 3e trimester XII met 
de bewijsstukken.

668 17 Vendémi-
aire
jaar XIII

397 - BG schrijft aan de prefect dat ze niet 
binnen de gevraagde periode de gewenste 
info over de stadshuizen en goederen en ren-
tes kunnen geven (2 vellen).

669 21 Vendémi-
aire
jaar XIII

398 - BG schrijft aan Haeck en Cools econo-
men dat zij niemand meer mogen toelaten die 
niet in het bezit is van een gerechtelijk bevel-
schrift. 

670 21 Vendémi-
aire
jaar XIII

399 - BG vraagt aan de burgemeester om de 
behandeling van de sergeants de police van 
Gent te willen betalen.
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671 21 Vendémi-

aire
jaar XIII

400 - BG schrijft aan de prefect dat zij in de 
Bijloke niets gevonden hebben betreffende 
Louis Deriquechem. Vermoedelijk gaat het om 
een Oostenrijks soldaat en dat hij in een Oos-
tenrijks militaire hospitaal zal zijn overleden.

672 24 Vendémi-
aire
jaar XIII
24 Vendémi-
aire
jaar XIII

401 - BG stuurt aan de prefect de uitgaven-
staat voor 1) verlaten kinderen en 2) vondelin-
gen.
402 - BG stuurt aan de prefect (in ontbrekend 
bijvoegsel) de staat van de kas en de in- en 
uitboekingen in de godshuizen.

673 24 Vendémi-
aire
jaar XIII

403 - BG schrijft aan de prefect over een 
geschil met De regie der domeinen over een 
rente ten laste van Jean Vercruysse landbou-
wer te Koolskamp. 

674 1 Brumaire 
jaar XIII

404 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de zieke militairen behandeld tijdens 4 
trimester an 12

675 1 Brumaire 
jaar XIII

405 - BG geeft aan de prefect de antwoorden 
op zijn vragen over de zieke militairen behan-
deld tijdens 4 trimester an 12

676 1 Brumaire 
jaar XIII

406 - BG stuurt aan de prefect hun beraadsla-
ging over het salaris van de ontvanger.

677 2 Brumaire 
jaar XIII

407 - BG beklaagt zich bij de commissaire 
ordonnateur de la 24eme division militaire 
te Brussel over het uitblijven van de terug-
betaling van de voorschotten. De financiële 
situatie is penibel en een aantal leveranciers 
weigeren nog te leveren als BG niet dringend 
betaalt.

678 4 Brumaire 
jaar XIII

408 - BG nodigt J Van den Berghe, aannemer 
van de behandeling van zieke militairen te 
Gent uit om te komen praten over de aanne-
ming.

679 4 Brumaire 
jaar XIII

409 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Nazareth JB Spillebaut over de rente van 
wijlen De Vos en dat ze Van Damme burge-
meester van Machelen zullen aanspreken die 
nu eigenaar is.

680 5 Brumaire 
jaar XIII

410 - BG schrijft aan A. van Zantvoorde adv 
te Tielt. Over de terugbetaling van een rente 
door Anne De Pletz.
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681 8 Brumaire 

jaar XIII
411 - BG vraagt aan de prefect toelating om 
de terugbetaling van de rente van Anne De 
Pletz te mogen aannemen.

682 8 Brumaire 
jaar XIII

412 - BG schrijft aan J. van den Berghe aan-
nemer van de behandeling van de zieke mili-
tairen over het gebrek aan linnengoed (linge).

683 9 Brumaire 
jaar XIII

413 - BG schrijft aan Pierre De zutter roey-
draeger van OLV Kerke te Brugge over een 
rentebrief ten laste van de Roede van Mee-
nen ten profijte van huis van Barmhartigheid 
gezegd St Antonius.

684 9 Brumaire 
jaar XIII

414 - BG schrijft aan Vervier geneesheer 
dienstdoende in de kleine godshuizen. Blijkt 
dat hij weigert de verpleegbroeders en –zus-
ters (hospitaliers) van de Kleermakers en 
Voldersgodshuizen aan huis te bezoeken 

685 9 Brumaire 
jaar XIII

415 - BG stuurt het antwoord op de vragen 
van de prefect aan de prefect (zonder uitleg).

686 14 Brumaire 
jaar XIII

416 - BG meldt aan de prefect dat zij afgewe-
ken zijn van de bepaling dat niemand zonder 
gerechtelijk bevel opgenomen mag worden in 
een zwakzinnigengesticht. Jacqueline Jeanne 
Hamilton is op verzoek van de Procureur 
impérial près du tribunal civil de l’ar. De Gand 
toch opgenomen na beraadslaging door BG 
en de econoom. Hoe moet het nu verder?

687 14 Brumaire 
jaar XIII

417 - BG schrijft aan Quillau comm. des guer-
res dat zo snel mogelijk de 3 betaalopdracht 
moet afgeleverd worden.

688 16 Brumaire 
jaar XIII

418 - BG meldt aan de prefect dat het aantal 
hemden en beddelakens toereikend is voor 
600 personen. Het beoogde 800 is niet nodig.

689 17 Brumaire 
jaar XIII

419 - BG vraagt de burgemeester betaling 
van de huur voor het voormalige Capucijnen-
klooster. 
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690 19 Brumaire 

jaar XIII
420 - BG meldt aan de prefect dat de herstel-
ling van het (schot)balkensas aan de Ketel-
poort ten laste van de stad is. Het sasgeld 
evenals het lepelgeld en het trapgeld zijn toe-
gewezen aan BG (Sint-Jan in d’Olie) hoewel 
de laatste twee weer afgenomen zijn. Enkel 
dit sasgeld volstaat helemaal niet voor de 
behandeling en opname van zwakzinnigen, 
afkomstig uit Sint-Jan in d’Olie, het maison 
des foux dit ancien Rashuys evenals van het 
maison des folles. 

691 21 Brumaire 
jaar XIII

421 - BG wil dat de prefect aandringt bij de 
Payeur de la marine te Antwerpen om de twee 
betalingen te doen. 

692 21 Brumaire 
jaar XIII

422 - BG vraagt aan de prefect om bij de 
Minister van de Zeemacht en Koloniën aan te 
dringen tot uitbetaling. 

693 21 Brumaire 
jaar XIII

423 - BG schrijft aan De Zutter roeydraeger 
van OLV Kerk te Brugge om hen een kopie 
van een rentebrief ten laste van de maelde-
rije van het geweezen quartier van Brugge te 
bezorgen.

694 22 Brumaire 
jaar XIII

424 - BG vraagt aan de prefect om bij Welda-
digheid van de gemeente Oostakker aan te 
dringen de behandeling van Jean Bruton te 
betalen. 

695 22 Brumaire 
jaar XIII

425 - BG vraagt aan de prefect om de heer 
J.L. Bacquart quartier maitre de la compagnie 
de gendarmerie nationale aan te sporen te 
betalen voor de behandeling van drie gendar-
mes. 

696 23 Brumaire 
jaar XIII

426 - BG schrijft aan St Quantin receveur du 
domaine national over Anthonase Moerman 
uit Deurle die insolvabel overleden is. 

697 23 Brumaire 
jaar XIII

427 - BG schrijft aan de burgemeester dat alle 
bedienden werkzaam in de BG kantoren 30 
jaar zijn en vallen onder de bepalingen van 
het Keizerlijk Decreet van 17 Thermidor.

698 26 Brumaire 
jaar XIII

428 - BG stuurt aan de prefect de inlichtingen 
over de wijzigingen in het intern beleid van de 
godshuizen sinds hun stichting. 
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699 29 Brumaire 

jaar XIII
429 - BG vraagt aan P. Onraet, griffier van 1e 
instantie te Oudenaarde om te zorgen voor 
het innen van de vervallen rentes op de over-
gebrachte nationale rentes.

700 5 Frimaire 
jaar XIII

430 - BG schrijft aan Quillau comm des guer-
res over niet ontvangen betalingen.

701 8 Frimaire 
jaar XIII

431 - BG vraagt aan J. Van den Berghe aan-
nemer van de behandeling van zieke militai-
ren, om de werkwijzen voorgeschreven door 
de comm. des guerre toe te passen.

702 21 Frimaire 
jaar XIII

432 - BG stuurt een beëdigde vertaling van de 
rentebrieven ten laste van Jean Vercruyssen 
aan de prefect.

703 23 Frimaire 
jaar XIII

433 - BG geven toestemming aan A. Van 
Hecke te Stekene om op de vergadering te 
Zelzate van de grote en kleine gelanden van 
de Keitemelkpolder op te treden.

704 23 Frimaire 
jaar XIII

434 - BG schrijft aan Quillau comm des guer-
res dat de aannemer van het militaire hos-
pitaal het werk neerlegt als hij betaald wordt 
voor 26 dezer.

705 29 Frimaire 
jaar XIII

435 - BG schrijft aan weduwe Hebbelinck dat 
zij alle voorwerpen en geld dat zij uit de kamer 
van wijlen Marie van Daele in het Hebberecht 
gesticht heeft gehaald moet terugbrengen.

706 1 Nivôse 
jaar XIII

436 - BG bevestigt dat zij de brief van de 
prefect hebben ontvangen over de vraag van 
Chretien de Cooman uit Appelterre Eychem 
om vermindering van de pacht. 

707 1 Nivôse
jaar XIII

437 - BG schrijft aan Weldadigheid te Gent 
dat zij Jacqueline van Rijssel, oud 50 jaar, niet 
kunnen opnemen in St Antonius, ouderlingen-
gesticht, waar 457 thans op de lijst staan met 
een gemiddelde leeftijd van 50 jaar.

708 3 Nivôse
jaar XIII

438 - BG bezorgt aan de burgemeester de 
opbrengst van de Bijlokefoor op de Kouter en 
vraagt storting ervan in haar kassa.

709 3 Nivôse 
jaar XIII

439 - BG schrijft aan Augustin Cools econoom 
van nr. 8 dat Marie Quivren? mag opgenomen 
worden.

710 8 Nivôse
jaar XIII

440 - BG stuurt aan De Zutter roeydraeger 
van OLV Kerk te Brugge drij bordereaux en 2 
voordere noodige declaratien over 2 renten.
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711 8 Nivôse

jaar XIII
441 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
opnieuw vragen de huur van de Capucijnen 
en de verzorging van de stadswachten te wil-
len betalen.

712 15 Nivôse 
jaar XIII

442 - BG stuurt aan de prefect het driemaan-
delijks overzicht van de uitgaven voor zieke 
militaire in de Bijloke en de antwoorden op de 
vragen over de zieke militairen opgenomen in 
andere godshuizen.

713 18 Nivôse 
jaar XIII

443 - BG vraagt aan de prefect om de delen 
kaphout waarop niemand een bod heeft ge-
daan voor eigen gebruik te mogen kappen.

714 21 Nivôse 
jaar XIII

444 - BG nodigt de burgemeester uit op de 
installatievergadering voor de heren d’Hane 
Steenhuyse en Papeleu.

715 21 Nivôse 
jaar XIII

445 - BG nodigt Papeleu den d’Hane Steen-
uyse uit op de installatievergadering naar 
aanleiding van hun benoeming tot bestuurder 
van de commissie.

716 22 Nivôse 
jaar XIII

446 - BG vraagt aan Papeleu om pas maan-
dag 24 om 15 uur te komen 

717 24 Nivôse 
jaar XIII

447 - BG stuurt aan de prefect de driemaan-
delijkse staat van de in- en uitgeboekte perso-
nen in de godshuizen en de kastoestand.

718 24 Nivôse 
jaar XIII

448 - BG vragen aan G.B. Verspeyen om 
verslag te geven van het pensioen van Marie 
Catherine Cnudde en de opbrengst te storten 
in de kas van BG.

719 24 Nivôse 
jaar XIII

449 - BG vraagt aan Ranson de brevets de 
pension van Marie Catherine Aelbroeck en 
van Marie Catherine Cnudde ex-religieuzen af 
te geven.

720 24 Nivôse 
jaar XIII

450 - BG stuurt aan de ontvanger van de 
commissie een uiteenzetting van de prefect 
over het opeisen van schulden. (4 pagina’s)

721 27 Nivôse 
jaar XIII

451 - BG vraagt aan F.P.J. Guerrand te Parijs 
om tegen de laagstse prijs aan te kopen voor 
een bedrag van 1269,84 fr “des cinq pour cent 
consolidés sur l’état”. 

722 27 Nivôse 
jaar XIII

452 - BG stuurt aan de prefect de staat van 
de uitgaven voor verlaten kinderen en von-
delingen en verzoekt om dringende betaling 
ervan.
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723 28 Nivôse 

jaar XIII
453 - BG meldt aan de prefect dat ze Jeanne 
Hambour opgenomen hebben in St Antonius.

724 1 Pluviôse 
jaar XIII

454 - BG vraagt aan Custis ontvanger van de 
fonciere contributie van Wachtebeke om de 
som van 333,72 terug te betalen.

725 6 Pluviôse 
jaar XIII

455 - BG vraagt aan de bisschop om aanwe-
zig te zijn op de vergadering van de prefect op 
zondag 11 uur.

726 6 Pluviôse 
jaar XIII

456 - BG vraagt aan Roels jurist te Brugge om 
over de zaak Triest een en ander uit te voe-
ren.

727 6 Pluviose 
jaar XIII

457 - BG vraagt aan de prefect om uitdrukke-
lijk Custis ontvanger te Wachtebeke te dwin-
gen het onterecht betaalde bedrag terug te 
betalen.

728 6 Pluviôse 
jaar XIII

458 - BG vraagt aan Quentin ontvanger van 
de Nationale Domeinen tot wij ze zich moet 
richten om een titel ten laste van de kas te 
krijgen en om de interesten op het kapitaal 
te ontvangen. Gaat om verkoop van kaphout 
waarvan de opbrengst gestort moet worden in 
de caisse d’amortissement.

729 8 Pluviôse 
jaar XIII

459 - BG vraagt aan M. De Zutter directrice 
van het Groot Begijnhof om erop toe te zien 
dat geen enkel voorwerp verdwijnt uit het huis 
van Anne Catherine Vereecken, overleden 
aldaar. Zij heeft nog een achterstallige huur te 
betalen.

730 9 Pluviôse 
jaar XIII

460 - BG geeft uitleg aan Mouron, regisseur 
des hopitaux militaire de l’armée waarom er 
vertraging is in het melden van het verloop 
van de zieke militairen.

731 16 Pluviôse 
jaar XIII

461 - BG stuurt aan de prefect het bestuurs-
verslag over 4 trimester an 12

732 17 Pluviôse 
jaar XIII

462 - BG meldt aan de prefect dat ze eige-
naar zijn van land gelegen in de schorren van 
de plaats genaamd Aendijk Polder of Hellegat. 
Op eigendom van Bijloke en St Jan in d’Olie. 
De eigendomsakten zijn afgegeven aan een 
zekere van Daele agent auprès du gouverne-
ment batave. Deze is ondertussen overleden.
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733 17 Pluviôse 

jaar XIII
463 - BG schrijft aan Mouron regisseur des 
hopitaux militaires à Calais dat hij geen voor-
gedrukte formulieren voor het dagelijks ver-
loop in de ziekehuizen meer moet opsturen. 
BG heeft 5,60 portokosten moeten betalen en 
kan hetzelfde tegen 1/6 van de prijs hier laten 
drukken.

734 20 Pluviôse 
jaar XIII

464 - BG schrijft aan Harmand directeur 
general de la liquidation des pensions ecclesi-
astiques te Parijs dat ze het brevet de pension 
van Anne Petronille Goreels ex-religieuze ver-
loren zijn en vragen een duplicaat nr 55128. 

735 20 Pluviôse 
jaar XIII

465 - BG stuurt twee brieven door van de 
regisseur des hopitaux aan van den Berg-
hen, aannemer van de behandeling van zieke 
militairen. (op ACHTERKANT renten ten laste 
van de commissie ten profijte van begijntien 
van nr 10)

736 22 Pluviôse 
jaar XIII

466 - BG schrijft aan Quillau commissaire des 
guerres dat BG niets kan aanvangen met de 
250 couchettes die het leger aan BG wil over-
dragen. Bovendien kan BG dit niet betalen.

737 23 Pluviôse 
jaar XIII

467 - BG bevestigt aan de prefect dat Custis 
de 333,72 betaald heeft.

738 29 Pluviôse 
jaar XIII

468 - BG schrijft aan Goethals Vercruyssen te 
Kotrijk? Dat het geld beschikbaar is voor de 
“fils” (koord, veters?) geleverd in 1797.

739 30 Pluviôse 
jaar XIII

469 - BG meldt aan de prefect dat het totaal 
fout is dat BG van plan is om tuinmuren te 
laten oprichten.

740 1 Ventôse 
jaar XIII

470 - BG nodigt Papeleu, Wauters, Van den 
Hecke, d’Hane Steenhuyze uit op een buiten-
gewone vergadering bij de burgemeester op 2 
Ventôse in nr. 26 Kulders naar aanleiding van 
zwaarwichtige gebeurtenissen aldaar. 

741 4 Ventôse 
jaar XIII

471 - BG nodigt Vervier, geneesheer bij de 
kleine godshuizen en La Bricq chirurg idem uit 
op een vergadering over de Kulders.

742 4 Ventôse 
jaar XIII

472 - BG schrijft aan Cornelis regent van 
nr. 26 dat wegens de zware vergrijpen alle 
leerlingen het huis niet mogen verlaten op 
zondag, maandag en dinsdag van Carna-
val evenals op de 1e zondag van vasten 
(?carême?caermed? dit graad carneval?) 
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743 4 Ventôse 

jaar XIII
473 - BG bevestigt aan de prefect dat ze een 
kopie ontvangen hebben van het pv van de 
verkoop van kaphout.

744 7 Ventôse 
jaar XIII

474 - BG schijft dat Denis & Giseur mogen 
vrijgelaten worden maar dat de anderen opge-
sloten blijven.

745 11 Ventôse 
jaar XIII

475 - BG schrijft aan Mouron regisseur des 
hopitaux militaires de l’armée te Calais dat ze 
terugbetaling vragen van de stadspoortbelas-
ting op het pakket en de twee brieven die ze 
van hem ontvingen. Voortaan zou hij gebruik 
moeten maken van de koffer van Claude-
Louis Petiet commissaire général des camps 
et armées de côtes (1749-1806) zie foto.

746 13 Ventôse 
jaar XIII

476 - BG meldt aan de BG van Maastricht dat 
Sint-Niklaas geen eigen handelsrechtbank 
heeft, maar dat ze richten moeten wenden tot 
de rechtbank van 1e aanleg te Dendermonde 
die consulair zetelt in handelszaken. Ze kun-
nen zich zoals BG richten tot François De 
Rouck, advokaat, die de zaken van BG aldaar 
behartigt.

747 14 Ventôse 
jaar XIII

477 - BG meldt aan JJ Van der Haeghen, 
vicevoorzitter van Weldadigheid dat zodra er 
plaats is ze Regina van Doorselaere zullen 
opnemen in St Antonius.

748 14 Ventôse 
jaar XIII

478 - BG schrijft aan G De Smedt notaris te 
Sint-Niklaas dat ze geen spoor vinden van 
Anne Catherine de Meyer in de Bijloke.

749 18 Ventôse 
jaar XIII

479 - BG vraagt aan de prefect een certificaat 
waaruit blijkt dat de uitzonderlijke houtkap van 
eik voor 725 fr toekomt aan BG

750 18 Ventôse 
jaar XIII

480 - BG vraagt aan de prefect om de ver-
deelsleutel van de rechten op spectakels, bals 
enz voor het huidige jaar aan te houden.

751 18 Ventôse 
jaar XIII

481 - BG schrijft aan Quentin receveur des 
domaines et bois nationaux vraagt een certifi-
caat voor de opbrengst van de buitengewone 
houtkap tbv 725 frs.
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752 18 Ventôse 

jaar XIII
482 - BG schrijft aan Muguet Varanges rece-
veur général du département de l’escaut (zie 
http://www.cambaceres.fr/vie-poli/bque-fran-
ce/4/bque-france.htm) met de vraag om een 
certificaat voor de opbrengst van de buitenge-
wone houtkap tbv 725 frs.

753 18 Ventôse 483 - BG schrijft aan de economen van de 
Kulders, Blauwe meisjes en Rodelijvekens om 
elke zaterdag een namenlijst te sturen van de 
zieken in hun godshuis met vermelding van 
“le jour de l’invasion de la maladie”.

754 30 Ventôse 484 - BG schrijft aan de prefect om uitleg over 
de foute storting van 725 frs voor kaphout in 
de caisse d’amortissement.

755 30 Ventôse 485 - BG schrijft aan Quillau commissaire des 
guerres Dept Schelde dat zij het voorstel van 
de ordonnateur en chef du camp de Bruges 
niet kunnen aanvaarden over de leveringen 
en de couchettes.

756 16 Fructidor BG schrijft aan Guerrand te Paris over de 
opbrengst van een liquidation de rentes. (op 
ACHTERKANT BG vraagt weduwe Charles 
van Hoorebeke te Sleidingen om “het consent 
te willen teekenen dat haar zal worden behan-
digt en voorgeleezen”.) 

757 17 Fructidor BG vraagt aan Regniers te Zeveneken om na 
te gaan hoeveel het huis van de weduwe en 
kinderen van Frans Maes waard kan zijn, hoe-
veel huur het kan opbrengen of ze nog andere 
goederen bezitten.

758 18 Fructidor BG schrijft aan blanco koster van Maira Ou-
denhove dat “hij tot heden aan zijn belofte niet 
en heeft volkomen” om 39-4-“af te betalen. 
Indien hij niet betaalt, zullen “wij ons genood-
zaakt zullen vinden aen zijne Hoogweirdig-
heyd te verzoeken van u de costerije te ont-
nemen en iemand in uw plaetse te stellen die 
met meerdere nauwkeurigheyd zijne lasten 
zal quyten”. (Op ACHTERKANT etat des som-
mes dus par l’admin de la guerre exercice an 
XI) 
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759 20 Fructidor BG schrijft aan Francies Mercier koster te 

Ename dat zij vernomen hebben dat hij 
“eenige penningen onder handen heeft com-
peterende aen Pieter van de Woesteyne 
opkweekeling van de arme schoole”

760 2 Germinal 1 - BG schrijft aan de prefect dat de belas-
tingsontvanger F. de Vijlder te Zaffelare een 
belasting heft tbv 127,10 op onze bezittingen 
aldaar. BG vraagt de terugbetaling van deze 
onterechte betaling en veroorzaakte kosten.

761 4 Germinal 2 - BG geeft aan Quillau commissaire des 
guerres du dépt Schelde uitleg over hun 
weigering om de leveringen en couchettes te 
aanvaarden. BG heeft voldoende materiaal en 
deze overbodig zijn.

762 5 Germinal 3 - BG schrijft aan de prefect over de twee 
ruilverzoeken.

763 9 Germinal 4 - BG schrijft aan Roels, jurisconsulte à 
Bruges, over de hypotheek aangeboden door 
Triest.

764 9 Germinal 5 - BG vraagt aan de prefect om bij de com-
missaire général de la marine aan te dringen 
tot betalen van hun schulden.

765 9 Germinal 6 - BG schrijft aan de prefect dat Weldadig-
heid te Oostakker in gebreke blijft met de 
betaling van de kosten voor Jean Brulon. 

766 9 Germinal 7 - BG schrijft aan de prefect dat ondanks zijn 
brief de kapitein van de gendarmerie in ge-
breke blijft met de betaling voor de verzorging 
van drie gendarmes.

767 11 Germinal 8 - BG stuurt aan de prefect het overzicht van 
de het aantal dagen verzorging van zieke mili-
tairen en de antwoorden op zijn vragen.

768 13 Germinal 9 - BG stuurt aan Weldadigheid een certificaat
769 13 Germinal 10 - BG bevestigt aan de prefect ontvangst 

van 4 kopieën van akten.
770 16 Germinal 11 - BG schrijft aan P.J. Guerrand te Parijs 

over de titel die hij gekocht heeft en het be-
drag en de rentes die hij heeft.

771 18 Germinal 12 - BG stuurt aan Letiet? Com. General des 
c?? et armées des côtes de l’ocean de na-
menlijst van de gezondheidsofficieren enz.
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772 18 Germinal 13 - BG stuurt aan de prefect de lijst met het 

verloop in de godshuizen voor Nivôse an 13.
773 23 Germinal 14 - BG meldt aan de prefect dat ze volgens 

zijn instructies de terugbetaling van de rente 
van Anne de Pletz hebben aanvaard en er 
kasbons van de staat voor hebben gekocht.

774 23 Germinal 15 - BG stuurt aan Van den Berghe aannemer 
van de verzorging van zieke militairen een 
rondschrijven van de Minister van Oorlog.

775 23 Germinal 16 - BG stuurt aan de prefect een uitgaven-
staat over de verlaten kinderen en wezen. 

776 27 Germinal 17 - BG stuurt aan de prefect een kassastaat 
over het derde trimester.

777 30 Germinal 18 - BG vraagt aan de prefect om een “timbre 
pour le service de notre administration” te 
kopen.

778 30 Germinal 19 - BG vraagt aan Weldadigheid om hen ¾ 
van de opbrengst van de spectakels, bals enz 
te willen bezorgen.

779 3 Floréal 20 - BG stuurt aan de prefect het bestuursver-
slag

780 7 Floréal 21 - BG schrijft aan de econoom van de Kul-
ders dat de vergadering niet voltallig was en 
hij moet wachten. 

781 3 Floréal BG schrijft aan de prefect dat uit het verslag 
moet blijken dat het gerucht fout is dat gaat 
over de instellingen die onder BG vallen. 
(geen uitleg!)
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782 9 Floréal 22 - BG schrijft aan de prefect dat het absurde 

gerucht dat gaat over Dominique Poelman, 14 
jaar, Kulder en leerling bij Verbeke meester 
loodgieter Hoogpoort die wegens diefstal met 
recidive opgesloten werd op de avond van 
dezelfde dag. De gevangeniscel is een kleine 
kamer met een groot raam die uitziet op de 
binnenplaats van het godshuis. Het is er goed 
verlucht en zij die er verbleven beschikken 
over hun gebruikelijke bed. Het eten bestaat 
uit water en brood maar uit welwillendheid krij-
gen ze altijd het gewone eten. Ze worden be-
ter verzorgd en mogen dagelijks een uur lang 
wandelen op de binnenplaats. Tijdens een 
wandeling op de binnenplaats, toen een koets 
binnenreed, is hij ontsnapt via de poort van de 
oude brouwerij aan het water. Met een lad-
der is hij rechtover de tuin van de prefectuur 
gekropen en naar zijn tante gevlucht waar hij 
de nacht heeft doorgebracht. Drie dagen later 
is hij bij zijn moeder in de Palingstraat (nu 
Groenebriel) gegaan. Tussen zijn ontsnapping 
en zijn aankomst bij zijn moeder heeft zij die 
“verschrikkelijke aantijgingen” verspreid.

783 10 Floréal 23 - BG stuurt aan Onraet griffier bij de recht-
bank van 1en aanleg te Oudenaarde “la note 
d’une rente nationale transférée à notre profit.

784 10 Floréal 24 - BG schrijft aan Alfonse Baut te Gent dat 
ze zijn brief gestuurd aan collega D’Hane 
Steenhuyse overgemaakt hebben aan de pre-
fect samen met hun commentaar.

785 10 Floréal 25 - BG schrijft aan BG te Mons om te weten 
via wie ze rechtstreeks steenkool kunnen aan-
kopen. Welke bemiddelaar en welke betrouw-
bare schipper kiezen.

786 28 Floréal 26 - BG schrijft aan van Hecke te Stekene dat 
al de goederen van BG onderworpen zijn aan 
de 10den belasting ter ondersteuning van de 
oorlog. Voorts mag hij alle meekrap ter plaat-
se verkopen tegen 24 guldens of meer.

787 30 Floréal 27 - BG stuurt aan de prefect de kassastaat.
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788 5 Prairial 28 - BG schrijft aan Van den Berghe aan-

nemer van de verzorging van zieke militairen 
dat de commissaris van Oorlog zich beklaagt 
over de ontoereikendheid van het linnen. Hij 
wordt verweten dat hij niet alle zes maanden 
de matrassen en hoofdkussen (traversin) laat 
opkloppen en het zeildoek niet laat wassen. 

789 5 Prairial 29 - BG schrijft aan de prefect over de brief 
van D’hane Steenhuyse waarin sprake van 
een kind dat overleden is in de school op 13 
Nivôse en vraagt welk antwoord BG moet 
geven aan d’Hane.

790 5 Prairial 30 - BG schrijft aan Philipe Macau Neyt te St 
Ghislain over hun besluit na overleg met C. 
Hardepont vice-president van BG te Mons, 
om met hem te onderhandelen over steen-
koolleveringen. 

791 7 Prairial 31 - BG stuurt aan de prefect twee stukken 
met achterstallige betalingen.

792 9 Prairial 32 - BG vraagt aan de prefect om enkele 
goederen gelegen in de St Bernardus Polder 
genaamd Canesvlietpolder die ze in onver-
deelheid met Nationale Domeinen bezitten, 
geheel aan BG te geven bij wijze van vergoe-
ding wegens de vervreemding door Nationale 
Domeinen van een aantal BG bezittingen.

793 9 Prairial 33 - BG vraagt aan de prefect om opnieuw 
in het bezit gesteld te worden van een stuk 
grond en weide te Merelbeke (oud bezit St 
Pietersabdij) dat Nationale Domeinen per ver-
gissing heeft verkocht.

794 12 Prairial 34 - BG schrijft aan de prefect dat ze per ver-
gissing door Nationale Domeinen aangeduid 
zijn ipv Weldadigheid als begunstigde in het 
testament van mevrouw Le Secq.

795 12 Prairial 35 - BG schrijft aan P. Onraet te Oudenaarde 
dat weduwe Ledt voor de rechtbank moet 
gebracht worden wegens de achterstallige 
canons (opstalrecht).

796 12 Prairial 36 - BG schrijft aan de commissaris van 
Oorlog dat er een fout van 2,60 geslopen is te 
hunnen nadele in de twee betalingsopdrach-
ten.
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797 27 priarial 37 - BG vraagt aan de prefect Faipoult om bij 

wijze van vergoeding in het bezit gesteld te 
worden van enkele stukken grond gelegen in 
den Acker. 

798 1 Messidor 38 - BG schrijft aan de Roeck jurist te Den-
dermonde om P.B. De Clercq te Bavegem te 
vervolgend wegens achterstallige pacht.

799 2 Messidor

2 Messidor

39 - BG schrijft aan de commissaris van 
Oorlog dat ze op 8 Prairial aan de hoofdchi-
rurg van het hospitaal overhandigd hebben: 
4 sondes van elastische gomme, een pakket 
darmsnaren, een sonde van zilver. De sche-
delboor en de amputatiekist staan ter beschik-
king bij Muyshondt chirurg bij de Madoubrug 
(Walpoort).
40 - BG meldt aan de commissaris van Oor-
log dat pas sinds 1 Floréal de verzorging van 
zieke militairen aan BG is toevertrouwd. 

800 3 Messidor 41 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
met verwondering vernemen dat er belangrij-
ke veranderingen plaats hebben in de Bijloke. 
BG wil weten wie daartoe opdracht gaf en wie 
dat zal betalen. (op ACHTERKANT H. Kerst, 
die 25 februarii 1749 baptizavi Coletam Jo-
sepham filiam Dni Ludovici de Bast et Della 
mariae josephae Gheldof :ss: ) 

801 3 Messidor 42 - BG schrijft aan de directrices van het 
Sint-Laurentiusgodshuis dat BG besloten 
heeft dat de ziekenzusters kunnen gaan bid-
den in de godshuiskapel om 7 uur ’s avonds 
van 1 Germinal tot laatste complementaire, en 
om 6 uur van 1 Vendémiaire tot 30 Ventôse. 

802 5 Messidor 43 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze nog 
achterstallige betalingen heeft te doen.

803 10 Messidor 44 - BG vraagt aan de prefect van het De-
partement van Gemappes om een boot op te 
eisen voor het vervoer van de steenkool voor 
de Gentse godshuizen, te vertrekken vanaf 
de oever Merlin te Gemappes. “demander un 
service en faveur de l’humanité souffrante à 
un Magistrat éclairé et philantrope, c’est être 
assuré du succès ».

804 12 Messidor 45 - BG stuurt aan de prefect de verblijfstaat 
over zieke militairen.
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805 14 Messidor 46 - BG schrijft aan de prefect dat het voorstel 
van T. Disbecq echtg. Van Pierre de Cath om 
hem op te nemen in een godshuis tegen beta-
ling van de helft van zijn onderhoudspensioen 
niet aanvaard kan worden. 

806 17 Messidor 47 - BG schrijft aan Quentin ontvanger van 
nationale Domeinen en Bossen dat hij ten 
onrechte de betalingen van Foucroye in ont-
vangst heeft genomen. 

807 17 Messidor 48 - BG stuurt aan de prefect de staat met 
het verloop in de godshuizen over het laatste 
trimester.

808 24 Messidor 49 - BG schrijft aan Harman directeur van de 
Nationale Domeinen met het verzoek om de 
ten onrechte ontvangen rentes van Foucroye 
terug te storten.

809 24 Messidor 50 - BG schrijft aan St Quentin ontvanger van 
de nationale Domeinen en Bossen te Gent 
over de ten onrechte ontvangen bedragen van 
de Cath en Meganck te Merelbeke.

810 24 Messidor 51 - BG schrijft aan Huyttens te Gent over een 
staak die hij in het beluik van de Bijloke heeft 
geplaatst.

811 27 Messidor
27 Messidor

52 - BG stuurt aan de prefect het kassaover-
zicht.
53 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verlaten 
kinderen.

812 27 Messidor 54 - BG schrijft aan Quillau, commissaris van 
Oorlog dat ze de inhouding door de commis-
saire ordonnateur reeds geheel is uitgedeeld 
aan de zieken.

813 28 Messidor 55 - BG schrijft aan de prefect dat de onder-
prefect van Eeklo Antoine Kramers in ons zie-
kenhuis heeft laten opnemen. Kluyskens chi-
rurg heeft hem onderzocht en vastgesteld dat 
hij ongeneeslijk ziek is (spontane ontwrichting 
van de femur compliqué de plusieurs ouvertu-
res fistuleuses qui toutes communiquent avec 
l’articulation.)

814 28 Messidor 56 - BG vraagt aan de prefect een mandaat 
om de ten onrechte ontvangen pachtbedragen 
door Domeinen te recupereren.
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815 30 Messidor 57 - BG schrijft aan de prefect dat ze geen 

boot vinden voor het vervoer van de steenko-
len. De prefect van Gemappes heeft op hun 
verzoek niet geantwoord en BG verwacht dat 
een verzoek van de prefect aan zijn collega 
meer succes zal hebben.

816 3 Thermidor BG stuurt aan de prefect een overzicht van de 
“recouvrements qui restent à faire sur chacun 
des exercices antérieurs à l’an 13.

817 10 Thermidor BG stuurt aan de prefect een bestuursverslag 
voor het laatste trimester.

818 11 Thermidor BG schrijft aan Massez dat ondanks het uit-
drukkelijke verbod van de burgemeester de 
leerlingen in de Kulders slecht blijven behan-
deld worden. Door slagen moeten sommigen 
in bed blijven. Voortaan is het verboden zo 
hard en onmenselijk te straffen. 

819 14 Thermidor BG schrijft aan de bisschop van Gent om hen 
te helpen bij het vinden van een oplossing 
naar aanleiding van de beëindiging van de 
aanneming van de verzorging van zieke mili-
tairen. De aannemer stopt ermee.  

820 14 Thermidor BG schrijft aan Quillau commissaire des guer-
res dat ze een zekere Le Fort, zoon van een 
kapitein in staatsdienst, geboren in de Ven-
dée, opgenomen hebben in een school. Blijkt 
nu dat de vader fondsen voorzien heeft voor 
zijn opvoeding. Hoe kunnen we dat geld te 
pakken krijgen.

821 21 Thermidor BG schrijft aan de prefect dat een aantal 
kinderen (#14) van de Armenschool lijden aan 
schurft. Ze werden afgezonderd en tien zijn 
inmiddels hersteld. BG heeft opdracht gege-
ven voor een grotere hygiëne in de instelling, 
maar de leerlingen werken als leerjongen bij 
meesters in de stad, waar ze besmet worden.

822 21 Thermidor BG schrijft aan de prefect dat de huidige aan-
nemer Van den Berghe van de verzorging van 
de zieke militairen de aanneming niet meer 
voortzet. De toegekende voorwaarden en 
bedragen stemmen niet meer overeen met de 
duurte van het leven.
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823 2 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester van de stad 

toestemming om F. Volderick huurder van een 
BG huis gelegen letter Q nr 290 er een caba-
ret te openen met de benaming Marché au 
Beurre. 

824 16 Fructidor BG stuurt aan de prefect een lijst met de 
zwakzinnigen in de godshuizen ten laste van 
het Departement Schelde.

825 16 Fructidor BG heeft opmerkingen bij de brief van de pre-
fect over de levering van geneesmiddelen aan 
de school geleid door kanunnik Papeleu.

826 16 Fructidor BG schrijft aan de prefect dat zij de aanwezig-
heid van de Zusters van Liefde in de stad ten 
zeerste appréciëren, maar dat BG niet kan 
voldoen aan hun vraag om geneesmiddelen 
te leveren. 

827 16 Fructidor BG vraagt een expeditie van het besluit van 
de prefect waarbij een zaak beslecht is in het 
voordeel van BG over een rente ten laste van 
Vercruyssen te Koolskamp.

828 16 Fructidor BG schrijft aan de prefect dat zij dan maar 
akkoord moeten gaan met het voorstel van 
Apers voor de aanneming van de verzorging 
van de zieke militairen. 

829 16 Fructidor BG geeft aan de prefect haar opmerkingen 
over het verzoek van Jeanne Catherine Van 
Cackebecke. De beweringen zijn juist en 
waarachtig. BG vraagt daarom de goedkeu-
ring om de vervallen en komende canons van 
haar lijfrente gehypothekeerd op een eeu-
wigdurende rente ten laste van Jacques de 
Ridder op St Pieters Ledeberg te betalen aan 
Van Cackebecke

830 17 Fructidor BG schrijft aan de Minister van Oorlog over 
de ontoereikendheid van de vergoedingen 
voor de verzorging van zieke militairen. Volgt 
opsomming. (3 blz) 

831 18 Fructidor BG stuurt aande prefect hun brief aan de Mi-
nister van Oorlog over de dagvergoeding voor 
zieke militairen.

832 20 Fructidor BG stuurt aan de prefect documenten inzake 
de instelling van rentes ten laste van de voor-
malige Vlaamse Provincie.
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833 20 Fructidor BG schrijft aan Van den Berghe over de 

nieuwe aannemingsvoorwaarden en vragen 
hem of hij die toch niet zou willen aanvaarden. 

834 23 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester dat ze bezig 
zijn met de herstelling van de vloer van de 
kerk van de abdij van de Bijloke. Er ontbreken 
een honderdtal stenen, die ze zouden willen 
weghalen uit een gang in de voormalige Ca-
pucijnenkerk. Vragen opdracht te geven aan 
de concierge van de Capijnen om te helpen.

835 24 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester over een 
rente die ten gunste kan komen van weduwe 
Olivier, dochter van De Tayer.

836 26 Fructidor BG schrijft aan de burgemeester dat de fa-
brieken die met molens op de Visserij werken, 
schade veroorzaken door het woelige water 
dat ze veroorzaken, aan de oevers kant Klein 
Begijnhof. BG vraagt de burgemeester om 
de eigenaars aansprakelijk te stellen voor de 
schade aan de oevers en fundamenten van 
de oevermuren. 

837 30 Fructidor BG schrijft aan Van den berghe, dat ze Witt-
vrongel schatter hebben aangeduid voor 
de waardebepaling van het meubilair in het 
Deynzehospitaal 

838 2 comple-
mentair

BG schrijft aan mme Ange Verlinden, hoofda-
potheker in de Bijloke, dat de prefect opdracht 
heeft gegeven om vanuit de Bijlokeapotheek 
geneesmiddelen te leveren aan de Armemeis-
jesschool. 

839 2 comple-
mentair

BG schrijft aan de prefect dat het kind Pierre 
Poelman nog slechts enkele maanden zal 
leven en dat hij liever in de school blijft ipv van 
bij zijn ouders terug te keren. Bovendien mo-
gen de kinderen eenmaal per maand bezoek 
krijgen van hun ouders. De moeder van het 
kind est une très méchante femme, die enkele 
maanden geleden het gerucht verspreid heeft 
dat we haar zoon van honger hebben laten 
sterven in het cachot van de Kulders. 

840 4 comple-
mentair

BG schrijft aan Van den Berghe over de ex-
pertise en tegenexpertise voor de leveringen 
aan het Deynzehospitaal door de hospitalen 
van Luik en Rijsel. 
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841 3 Messidor BG vraagt aan Huyttens ontvanger Weldadig-

heid om 100£ te storten als rente over twee 
jaar ten voordelen van Sint-Antoniusgodshuis 
(Miséricorde)

842 17 Messidor BG antwoordt aan Onraet griffier Rb 1ste 
aanleg te Oudenaarde dat een volmacht 
overbodig is (met verwijzing naar Frans juris-
prudentie)

843 22 Messidor BG stuurt aan Onraet griffier Rb 1ste aanleg 
te Oudenaarde toch nog een blanco volmacht 
(procure) om de weduwe Ledit? te vervolgen.

844 27 Messidor BG schrijft aan Adriaan van de Keer te Honte-
nisse dat hij zes schellingen rente per gemet 
moet betalen voor de grond gekocht van Van 
Waterschoot. Deze rente was vroeger ten 
gunste van de Baudeloo adbij maar getransfe-
reerd aan BG.

845 27 Messidor BG geeft de directrice van de Bijloke toestem-
ming om Pendevin 1ste tuinman te ontslaan. 

846 11 Thermidor BG herhaalt aan D’Haene Steenhuyse het 
antwoord van de Cooman aan DHS. De 
genaamde de Bosschere is nooit boswachter 
geweest van de Administratie. Ook in de reke-
ringen van Van Damme ontvanger van Sint-
Laurentius komt de naam niet voor. Voorts 
vraagt BG om een ton wijn tegen 255 frs te 
bestellen evenals de koster 31,10 fr te geven 
die hij moet aan een arme vrouw voor de voe-
ding ze aan Onderest? heeft gegeven vóór 
zijn opname in St Antonius. Tenslotte meldt 
BG dat Van den Berghe de aanneming van de 
zieke militairen heeft opgezegd. 

847 11 Thermidor BG meldt aan de Rouck, advocaat te Dender-
monde dat de zaak tegen Bernard de Clercq 
niet meer verder dient.

848 20 Fructidor BG zegt Leonard Impe? Bleeker op. Hij 
hoeft niet meer te wassen voor Sint-Antonius 
(Bermhertigheyd)

849 10 Vendémi-
aire

BG nodigt Molls, ontvanger van de Nationale 
Domeinen te Dendermonde uit om reken-
schap te geven van de ontvangsten ten gun-
ste van BG.



BG 53: Briefkopieën
850 7 Brumaire BG schrijft aan Joannes Vercruyssen, lands-

man tot Coolscamp, dat de raed van prefec-
ture in het voordeel van BG heeft gevonnist 
in de zaak tegen Domeynen aengaende de 
rente die hij schuldig is aen het huys van 
Bermhertigheyd. 

851 8 Brumaire BG schrijft aan Charles de Keyser te Waar-
schoot dat hij met Papeleu moet overleggen 
en dat BG niet meer dan 27 jaar wil toestaan.

852 11 Frimaire BG nodigt D’Haene Steenhuyse uit om van-
daag om 15 uur naar de vergadering te ko-
men waarin de zaak van de kraaminrichting 
(femmes en couche) wordt besproken.

853 6 Frimaire BG schrijft aan Ph. Van Damme, meester-
metser te Gent dat hij onverwijld de stenen in 
het beluik van de Bijloke moet weghalen.

854 7 Nivôse BG nodigt de bisschop uit om mee te verga-
deren over het oprichten van een kraaminrich-
ting (maison d’accouchement). Tweede brief: 
de leden worden opgeroepen voor een verga-
dering; afspraak ten huize van dokter Wauters 
om vandaar naar de prefectuur te gaan. 

855 8 Brumaire BG vraagt aan de burgemeester om het 
repertorium op ieder blad te paraferen. Dit is 
bestemd voor het inschrijven van de akten 
van BG. 

856 25 Brumaire 100 - BG schrijft aan D’Haene Steenhuyse te 
Leeuwergem dat inspecteur van Wambeke 
gemeld heeft dat comm. Blondel opnieuw 
bevolen heeft de 50 bomen te verplaatsen op 
de grond van de erven de Clercq. 

857 14 Frimaire BG schrijft aan L. v.d. H., D’Haene Steenhuy-
se, Papeleu, Wauters over de afspraak met 
de prefect en enkele BG leden over de kraam-
inrichting.

858 20 Brumaire BG benoemt op voorstel van Mertens de 
heer Clement François Van Belle, leraar aan 
de Armenschool in vervanging van André de 
Rycke met een salaris van 500 fr per jaar. BG 
benoemt op voorstel van Wauters, Muyshondt 
tot hoofdchirurg van het militair ziekenhuis.
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859 Messidor BG schrijft aan Citoyen 1r Con-sul over de 

achterstallige terugbetaling van de voor-
schooten voor les mois de nourrice des En-
fants de la Patrie. Een zelfde brief over de 
verzorging van zieke militairen. Derde brief 
over het onderhoud van het militair ziekenhuis 
dat eertijds onderhouden werd op kosten van 
de Genie Militaire. Sedert BG zich met de 
verzorging belast, denkt men dat BG die ook 
moet onderhouden, quod non! (drie dubbel-
bladige vellen) 

860 3 Vendémi-
aire

BG meldt Guerrand te Parijs dat ze 2550.65 fr 
willen opnemen en sturen hem een overzicht 
van de jongste situatie.

861 9 Vendémi-
aire

74 - BG schrijft aan de prefect dat geen van 
beide boten voor rekening van BG is geladen. 
De eerste was ten gunste van de prefect die 
684 zakken steenkool heeft geleverd aan BG. 
De tweede is ter beschikking van Hendricq 
gesteld die vroeger nog kolen heeft geleverd 
aan BG en zich nu blijkbaar heeft voorgedaan 
als onze bootsman. BG vraagt de prefect om 
bij zijn college te Jemappes aan te bevelen 
een boot ter beschikking van de heer DeKer-
chove de Ghellinck te stellen. 

862 9 Vendémi-
aire

BG stuurt aan de prefect een lijst met de 
antwoorden op zijn vragen over de behande-
ling van zieke militairen in het trimester en het 
verloop (état de journées) van zieke militairen.

863 9 Vendémi-
aire

75 - BG schrijft aan de Burgemeester ze ‘het 
kind Dossche’ niet in de Armenschool kunnen 
opnemen. Dat gebeurt pas met Pasen. Voorts 
beschouwt BG de klacht van de pastoor van 
de Bijloke ongegrond. Hij woont in hetzelfde 
gedeelte als zijn voorganger die best tevre-
den was. Het gaat bovendien om le quartier 
le plus vain et le plus sec. Voor een nieuwe 
woning (et les fantaisies d’un ex-recollet) is 
geen geld. 

864 9 Vendémi-
aire

76 - BG schrijft aan Quillau, comm. Des Guer-
res, dat BG nooit belast is geweest met het 
hôpital des hommes libres.
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865 15 Vendémi-

aire
77 - BG vraagt aan de prefect om de over-
eenkomst met Jean Vispoel, wijnhandel, goed 
te keuren. Gaat om de opvolging van van de 
Berghe, aannemer van de verzorging van 
zieke militairen.

866 17 Vendémi-
aire

78 - BG schrijft aan de prefect dat de leden 
‘des compagnies de la reserve” ingeschreven 
zullen worden op le billet signé de Mr Van 
Rossem. 

867 23 Vendémi-
aire

79 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van het verloop (mouvements) in de godshui-
zen gedurende het laatste trimester.

868 23 Vendémi-
aire

80 - BG vraagt de prefect om hetzelfde re-
gime aan te houden voor de verdeling van de 
belasting op spectakels, bals enz.

869 24 vendemai-
re

81 - BG meldt aan J.F. Vispoel, aannemer van 
de verzorging van zieke militairen, dat de pre-
fect de overeenkomst heeft goedgekeurd.

870 24 vendé-
maire

82 - BG schrijft aan de burgemeester om hem 
te herinneren aan hun brief over de schade 
die de fabrieken op de Visserij aanrichten. 

871 24 Vendémi-
aire

83 - BG schrijft aan de burgemeester dat zij 
François Bau?? zullen opnemen op het ogen-
blik van de aflossing in de Armenschool. On-
dertussen moet Weldadigheid zich met hem 
bezighouden;

872 26 Vendémi-
aire

84 - BG schrijft aan weduwe Maes dat de slui-
zen van de Ketelpoort eigendom zijn van BG.

873 26 Vendémi-
aire

85 - BG schrijft aan de prefect dat ze tot 
opheden genoten van “la paisible posses-
sion du produit de passage des batteaux (sic) 
aux écluses dite Ketelpoorte en c.v. ce droit 
a été de temps immémorial la propriété de 
l’hopsice de St Jean à l’Huile. Dit recht is te-
gen 2164,99 fr per jaar openbaar aanbesteed 
aan Weduwe Maes. De hoofdingenieur van 
dit Dept stelt aan de huurster dat de sluizen 
thans eigendom zijn van de staat. 

874 30 Vendémi-
aire

86 - BG stuurt aan de prefect de kastoestand 
per laatste trimester toe. 
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875 30 Vendémi-

aire
87 - BG schrijft aan Muyshond chirurg 1ste 
klasse van het militaire ziekenhuis dat het 
aantal zieke en geslachtszieke (vénérien) mi-
litairen sterk is gedaald en dat er geherstruc-
tureerd wordt, waarbij zijn functie overbodig 
is geworden. (3/4 brief loftuitingen over hoe 
geweldig hij is, maar dat ze het zonder hem 
verder willen proberen) 

876  30 Vendémi-
aire

88 - BG schrijft aan de prefect dat ze geen 
overeenkomst hebben met Hendricq over het 
laden van een boot. Wel zou hij moet vragen 
aan de prefect van Jemappes om meteen een 
boot ter beschikking van Kerkhove te Gellinck 
op Kaai nr 1 te Boussu te stellen om deze te 
laten laden voor rekening van BG.

877 30 Vendémi-
aire

89 - BG vraagt aan Vispoel, aannemer van de 
verzorging van zieke militairen, om de oude 
registers in het klooster van Deinze waarin 
de overleden militairen uit de jaren 2 tot 6 zijn 
vermeld, op te sturen naar BG.

878 4 Brumaire 90 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen in het 4de 
trimester an 13, en idem voor verlaten kinde-
ren. 

879 4 Brumaire 91 - BG stuurt aan Vispoel een uittreksel van 
een Keizerlijk Decreet en een kopie van een 
brief van de comm. des Guerres. (die stukken 
ontbreken uiteraard)

880 6 Brumaire 92 - BG stuurt aan de prefect een bestuurs-
verslag voor 3 trimester an 13

881 7 Brumaire 93 - BG schrijft aan Robinet commissaire 
ordonnateur de la 24eme Division militaire te 
Brussel, dat het mandaat tbv 3182,46 fr niet 
uitbetaald mag worden, ondanks hun dringen-
de behoefte aan inkomsten.

882 10 Brumaire 94 - BG beklaagt zich bij Harmand, directeur 
de l’administration des domaines nationaux et 
de l’enregistrement te Gent over de dubbele 
taks die op een huurcontract is moeten wor-
den betaald. (huur door J.B. Maroye) 

883 18 Brumaire 95 - BG vraagt de prefect om het contract met 
Vispoel zonder bijkomende eisen en verplich-
tingen goed te keuren. 
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884 20 Brumaire 96 - BG schrijft aan de burgemeester dat 

Weldadigheid moet zorgen voor de betrokken 
kinderen, vermits ze van bekende ouders zijn.

885 21 Brumaire 97 - BG vraagt aan A.p???? conservateur 
des bois et forêts te Brussel om 16 eiken 
te mogen kappen in Waarschoot (13 in het 
bos genaamd Vitsestukkenbosch en 2 in het 
Gemetbosch en 1 in het Plantenbosch). Die 
zijn nodig ter vervanging van de vermolmde 
withouten balken in een verhuurd huis met 
magazijnen 

886 22 Brumaire 98 - BG stuurt aan Bormans capitaine com-
mandant du Genie du Dept Schelde, een brief 
van de burgemeester met de boodschap dat 
er dringende herstellingen moeten gebeuren 
in het militair hospitaal. 

887 23 Brumaire 99 - BG antwoordt aan BG te Avignon dat ze 
een bijzondere toelating van de Mini van Fi-
nanciën zullen moeten aanvragen om de wis-
sel/mandaat (rescription) uitbetaald te krijgen.

888 25 Brumaire 100 - BG schrijft aan de prefect over de uit-
betaling van de lonen van de boswachters. 
Als die te lang uitblijft, zullen deze mensen, 
meestal dagloners (journaliers), die meestal 
geen andere inkomsten hebben en dit geld 
uitsluitend gebruiken voor hun voeding, hun 
ontslag geven. BG betaalt ze zelfs drie maan-
den vooruit.

889 25 Brumaire 101 - BG stuurt aan Vispoel de brieven van de 
comm. des guerres door.

890 1 Frimaire 102 - BG stuurt aan Bec?gen, receveur des 
domaines & bois nationaux twee “ordonnan-
ces” voor de betaling van de salarissen van 
de boswachters

891 2 Frimaire 103 - BG meldt dat commissaire Blondel 194 
bomen wil doen kappen in Zonnegem. BG 
vindt ze te jong en zullen dus weinig opbren-
gen.

892 5 Frimaire 104 - BG meldt aan BG te Aalst dat Marie 
Van Hoorebeke die in de Bijloke op hun kos-
ten wordt verzorgd nu is overgebracht naar 
l’établissement des filles de la charité.
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893 5 Frimaire 105 - BG informeert de burgemeester over 

het verslag van de architect over de herstel-
ling van de schade veroorzaakt door de twee 
fabrieken (met molens) van B… & Coenraedt 
tegenover het Klein Begijnhof. Overeen is ge-
komen dat de twee fabrikanten ieder 1/3 ten 
laste nemen en BG de resterende 1/3. 

894 6 Frimaire 106 - BG vraagt aan de prefect hun besluit 
over te maken aan de Conservateur des eaux 
& forêts 

895 6 Frimaire 107 - BG meldt aan Crepy inspecteur Waters 
& Bosen van de Dept Schelde en Twee Neten 
dat ze hun aanvraag over de 16 eiken aan de 
prefect hebben gestuurd zoals BG had moe-
ten doen.

896 11 Frimaire 108 - BG schrijft aan Vispoel over het ant-
woord van de prefect over de termijn van het 
contract: drie jaar zonder opzeggingsmogelijk-
heid of 1 jaar.

897 14 Frimaire 109 - BG schrijft (in antwoord op zijn brief van 
2 Brumaire) aan de prefect over het ontbreken 
van een kraamzaal. Zwangeren worden nooit 
opgenomen om te bevallen. Sommige opge-
nomen wegens ziekte hebben een miskraam 
(fausse couche ou avortement). Een mogelijk 
lokaal zou een niet-gebruikt huis dicht bij de 
Coupure kunnen zijn dat eigendom is van BG 
(het zou geschikt zijn pour y loger 25 élèves). 
Er zijn drie chirurgen Le Bricque, Kluyskens 
(Bijloke) en De Brucq. Laatsgenoemde lijkt 
de beste lesgever te zijn. Hij zou een theo-
retische en praktische cursus kunnen geven 
aan de chirurgiestudenten en vroedvrouwen. 
Tegen een bijkomende jaarvergoeding van 
700 fr (totaal 1200fr). Antwoord op vraag 7.2: 
al heel lang geeft met twee praktische cursus-
sen bevallen. Bij iedere cursus bevielen vier 
behoeftige vrouwen in bijzijn van de studen-
ten.

898 14 Thermidor BG schrijft aan Van Rossem commandant van 
het Rasphuis over de opname van 4 cipiers 
(gardes) in het Oudmannengesticht. (Op 
ACHTERKANT Rente ten laste van de com-
missie in profijte van difrente begijntiens van 
nr 10 , zes namen en bedrag)
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899 18 Frimaire 110 - BG schrijft aan de burgemeester van 

Antwerpen dat het kind Jacques Parijs? al 
7 jaar in Antwerpen woonde, zijn ouders er 
gestorven zijn en hij dus ten laste valt van BG 
Antwerpen. 

900 22 Frimaire 111 - BG nodigt Mullé Apers te Gent uit om 
het geschil over de huur van de voormalige 
Capucijnen te eindigen.

901 23 Frimaire 112 - BG stuurt aan de prefect twee kopieën 
van brieven over de terug te sturen titels 
van schuldbrieven (créances) ten laste van 
de Roede van Menen en een op ankerrecht 
(maalrecht) in het Brugs kwartier (droit de 
moulage au quartier de Bruges).

902 23 Frimaire 113 - BG schrijft aan de prefect over met een 
rente (Jean Vercruysse Koolskamp). De titels 
zijn hem al overgemaakt en zouden door hem 
opgestuurd worden naar zijn collega van het 
Dept Leie. Die heeft de titels nog steeds niet 
teruggestuurd. Zou hij bij zijn collega willen 
aandringen om ze terug te sturen.

903 23 Frimaire 114 - BG antwoordt aan de adjunct van de 
commissaire des Guerres dat ze alle overlij-
densuittreksels hebben afgegeven aan zijn 
voorganger. Wat het hôpital des hommes 
libres betreft kunnen ze totaal niets geven om-
dat het al afgeschaft was nog voor BG belast 
werd met de verzorging van zieke militairen.

904 23 Frimaire 115 - BG legt aan de prefect uit waarom er 
een verschil voorkomt in de bedragen vermeld 
als ontvangsten van de octooiboetes.

905 23 Frimaire 116 - BG schrijft aan de prefect dat de 4 be-
trokken invaliden opgenomen zullen worden 
in het Oudmannengesticht. 

906 26 Frimaire 117 - BG stuurt aan H. Van Mol (Wel?) notaris 
te Brussel een kopie van de oorspronkelijke 
akte verleden voor E. de Hondt, een kopie van 
het vonnis volgend op de gedwongen ontei-
gening (expropriation forcée de l’hypothèque). 
(Op ACHTERKANT Boekjaar 12. De dagprijs 
per leerling in Blauwe meisjes (#82), Rode-
lijvekens (#65) en Kulders (#145) bedraagt 
60 ct. Volgt opsomming van le produit de leur 
pain en de winst erop dd 6 Pluviôse XIII.) 
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907 28 Frimaire 118 - BG schrijft aan Vercruysse te Kools-

kamp dat zonder voorderen uytstel de verval-
len croisen moet betalen. 

908 29 Frimaire 119 - BG schrijft aan Jean François Petit te 
Oostende dat de lijfrente van 10 £ ’s jaars van 
Marie Anne Kallewaert overgedragen is aan 
BG en hij BG nu moet betalen.

909 30 Frimaire 120 - BG meldt aan de prefect dat Vispoel ak-
koord gaat met de aanneming van de verzor-
ging van de zieke militairen voor 3 jaar. 

910 30 Frimaire 121 - BG vraagt aan de prefect om schrap-
ping van de foncière contributie te betalen 
over het jaar 5 en 6 aan L. Vereecken ontvan-
ger te Kluizen.

911 5 Nivôse 122 - BG schrijft aan Boone hoofdgeneesheer 
militair hospitaal en Muyshondt chirurg 1ste 
klasse militair hospitaal dat er soldaten te lang 
in het ziekenhuis blijken te verblijven. Gelieve 
allen strict te controleren en te ontslaan zodra 
mogelijk.

912 9 Nivôse 123 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze wel 
moesten ingaan op het verzoek van de burge-
meester van Antwerpen om een kind geboren 
te Gent ten laste te nemen. Of Weldadigheid 
zo snel mogelijk dit kind wil overnemen.

913 02/01/1806 124 - BG stuurt aan de prefect een plan voor 
een kraaminrichting en een theoretische en 
praktische cursus bevallen. 

914 08/01/1806 125 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze Charles Flovet, 80 jaar en zwaar behoeftig 
niet mogen opnemen in Sint-Antonius omdat 
hij nog gehuwd is (voorwaarde: garçon ou 
veuf). Bij besluit van 20 Fructidor XIII hebben 
wij daarop een uitzondering gemaakt met het 
oog op de uitroeiing van het bedelen, maar 
dat was eenmalig. BG beveelt Weldadigheid 
aan als oplossing.
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915 10/01/1806 126 - BG antwoordt aan de Burgemeester dat 
ze geen fonds hebben voor de maitresses de 
l’école dite corsets-rouges. Het besluit dd 10 
Nivôse ll. van de prefect bepaalt dat de filles-
Marolles ne recevront aucun traitement. Enkel 
kannunik Papeleu kan aan BG vragen fonds 
te verstrekken. Papeleu moet een aanvraag 
doen.

916 17/01/1806 127 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de opname van Fovet in Sint-Antonius. Zijn 
vrouw zou hem willen verlaten. Deze vorm 
van echtscheiding is een aantasting van de 
goede zeden “et encourage le scandale pu-
blicq”. Wie zegt trouwens dat die vrouw niet 
na enige tijd terugkeert naar Gent?

917 18/01/1806 128 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
naar aanleiding van de zware feiten in de 
Kulders besloten is vier daders eruit te zetten. 
Zou de burgemeester de politiecommissaris 
daarbij willen inzetten om meer indruk te ma-
ken. Stuur hem zondag tegen 11.30u.

918 21/01/1806 129 - BG stuurt aan de prefect de antwoorden 
over de verzorging van zieke militairen en een 
overzicht van het verloop van zieke militairen. 
(zonder stukken)

919 22/01/1806 130 - BG nodigt Mullié Apers uit om de reke-
ning af te sluiten.

920 24/01/1806 131 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Sint-Martens-Latem dat B. Raveel geen 
domicilie en niet in Gent is geboren en dus 
geen recht heeft op hulp van BG. Zijn familie 
of de gemeente kan wel de kosten van zijn 
onderhoud ten laste nemen, als de econoom 
van het zwakzinnigengesticht bereid is hem 
op te nemen. 

921 25/01/1806 132 - BG vraagt aan de Bisschop om de 
drie vacante plaatsen van kapelaan te willen 
toekennen aan N.C.V Feburier voor Sint-
Jacobsgodshuis, Jacques Lens? voor Sint-
Laurentius en Dominiq Hebbelink voormalige 
ongeschoeide karmeliet voor Sint-Catharina. 
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922 25/01/1806 133 - BG vraagt aan de burgemeester om de 
directie van de Octrooien te vragen de bewa-
king te verscherpen omdat het reeds de derde 
maal is dat het slot van het bijlokebeluik, 
naast het Koeypoortjen, is geforceerd. Ver-
moedelijk door fraudeurs die zo de stad willen 
binnenkomen.

923 11/01/1806 134 - BG schrijft aan Salomon adjunct van de 
commissaris van Oorlog dat zij al het nodige 
doen om de motten te bestrijden (verluchten 
en uitkloppen) die het linnen, de jassen (capo-
tes), kappen (bonets) aantasten. Het kan wel 
niet dat wij verantwoordelijk worden gesteld 
voor deze beschadigingen.

924 28/01/1806 135 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van het verloop van zieke militairen in jongste 
trimester. 

925 23/01/1806 136 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
een voorraad van 30 tonnen bier in de kelders 
van de Rodelijvekens een normale voorraad 
is, die elke goed huisvader zou opslaan. Er 
zijn maar twee perioden per jaar waarop dit 
bier gebrouwd wordt, met name oktober en 
april. Dat is ook de periode waarop particu-
lieren hun voorraad inslaan. Het bier van de 
godshuizen is van een lagere kwaliteit, met 
name gebrouwd volgend op het brouwen van 
een sterker bier van betere kwaliteit. Het nieu-
we bier dat de jongste tijd gebrouwd wordt 
is gezonder, goedkoper en smaakt beter. Bij 
Rodelijvekens verblijven 66 kinderen waarvan 
¼ tussen 16 en 20 jaar, drie meesteressen 
en een keukenmeisje. Een ton bier bevat 130 
pots de Gand of 260 pinten. Per dag heeft 
één persoon recht op een pint, zegge een 
halve pint ’s middags en een halve ’s avonds. 
Dus 70 pinten per dag of 480 per week, wat 
overeenstemt met 2 tonnen. 30 pinten gaan 
extra naar de meesteressen en de oudere 
kinderen die een glas bier drinken bij het vier-
uurtje (goûter) 

926 30/01/1806 137 - BG stuurt aan de prefect de uitgaven-
staat over het onderhoud van vondelingen en 
verlaten kinderen. 
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927 03/02/1806 138 - BG stuurt aan de prefect de kastoestand 

van de godshuizen.
928 04/02/1806 139 - BG stuurt aan de Bisschop de brief 

terug van Henri de Jaegher, hulppastoor 
(vicaire) te Heusden, met zijn benoeming van 
kapelaan in het Sint-Laurentiusgodshuis. 

929 05/02/1806 140 - BG schrijft aan Van Wambeke te Aalst 
over de terugbetaling van de kosten gedaan 
voor Marie Van Hoorebeke.

930 08/02/1806 141 - BG schrijft aan het Directoire central 
des hôpitaux militaires te Parijs dat ze aantal 
drukwerken ontbreken.

931 13/02/1806 142 - BG schrijft aan Boone hoofdgeneesheer 
van het militair ziekenhuis dat bij zijn be-
zoek de prefect 29 militairen ontslagen heeft. 
Dergelijke misbruiken mogen zich niet meer 
voordoen.

932 13/02/1806 143 - BG schrijft aan Muyshondt hoofdchirurg 
van het militair ziekenhuis dat bij zijn be-
zoek de prefect 23 militairen ontslagen heeft. 
Dergelijke misbruiken mogen zich niet meer 
voordoen.

933 15/02/1806 144 - BG schrijft aan Papeleu, kannunik en 
directeur van de Rodelijvekens dat ze 400 frs 
te zijner beschikking stellen. Dit geld mag niet 
gebruikt worden voor achterstallen uit de tijd 
van voor zijn benoeming.

934 15 Frimaire 
1806

145 - BG schrijft aan Alison? Kapelaan van 
Poortakker dat hij eist dat de hospitalières alle 
dagen de gebedsdiensten bijwonen en dat ze 
bij afwezigheid een sol boete moeten betalen. 
Zijn bevoegdheid beperkt zich tot de dienst 
in de kapel en hij heeft zich niet te mengen in 
“dans le regisseur interne de la maison”. 

935 /18061806 146 - BG schrijft aan de overste van het OLV 
ter Hooie begijnhof dat ze in de infirmerie 
Maire Bogaert ex-dominicanesse moeten 
opnemen, op voorwaarde dat ze voorzien 
is van xxx voorwerpen (niet vermeld) en dat 
die voorwerpen na haar overlijden eigendom 
blijven van de infirmerie.
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936 17/02/1806 147 - BG stuurt aan Doudin, leraar te Cor-

saint, arr. Saumur, Dept Côte d’Or een uit-
treksel van het overlijden van François Curé? 
Cuvé

937 22/02/1806 148 - BG schrijft aan Bormans, capitaine au 
corps impérial du Génie en chef dat ze met 
genoegen vernomen hebben dat hij fondsen 
heeft ontvangen voor het herstel van het 
militair ziekenhuis. Reeds is hij begonnen 
met de dakwerken, maar BG wijst hem op 
de noodzaak van het herstel van de ramen 
(vitres). Op verzoek van de prefect moet hij 
ijzeren staven plaatsen voor de raamopenin-
gen (abat-jours) en luchtgaten (ventouses) om 
ontsnappingen te voorkomen.

938 22/02/1806 149 - BG schrijft aan de prefect dat ze eerst 
het bestek van Pisson willen zien voor de 
aanpassingen in de Rodelijvekens mogen 
gebeuren.

939 24/02/1806 150 - BG vraagt aan de Minister, Directeur 
van de Oorlogsadministratie een aantal stuks 
drukwerk. (nr 35 états des journées par tri-
mestre) 

940 01/03/1806 151 - BG stuurt een kopie van het rapport van 
Wauters naar aanleiding van de inspectie het 
linnen (linge à parement) en de apothekerij.

941 01/03/1806 152 - BG stuurt aan Salomon, Vispoel, Boone 
en Muyshondt een kopie van een brief van de 
prefect. 

942 01/03/1806 153 - BG vraagt de prefect toestemming om 
de werken te beginnen in de Rodelijvekens 
volgens het bestek van Reyniers. 

943 03/03/1806 154 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicaris 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes nr 
17 dat er 600 fr beschikbaar voor de dienst 
van het godshuis; 816,33 voor de vertrekpre-
mie  (gratification de sortie) van zes leerlingen 
die met Pasen hun termijn hebben volbracht; 
de registers mag hij aankopen en in rekening 
brengen, de oude register staan in het archief 
waar hij ze kan raadplegen. 
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944 05/03/1806 156 - BG stuurt aan de econoom van Sint-
Antonius een kopie van de prefect waarin 
Papeleu tot directeur van het godshuis wordt 
aangesteld. (In marge lijst met de andere 
instellingen waarnaar dezelfde brief vermoe-
delijk is gestuurd) 

945 03/03/1806 155 - BG schrijft aan Papeleu, kannunik van 
Sint-Baafs en directeur van de Rodelijvekens 
dat zij zijn handelswijze ten aanzien van Marie 
de Jaeger goedkeuren en dat hij met de wer-
ken kan beginnen. 

946 08/03/1806 157 - BG stuurt aan Salomon een gedetail-
leerd overzicht van de uitgaven en ontvang-
sten van het godshuis uit hoofde van de 
verzorging van zieke militairen. 

947 08/03/1806 158 - BG stuurt aan de prefect de ontslagnota 
van de reserve-compagnie die er behandeld 
is.

948 08/03/1806 159 - BG stuurt aan de Meulenaere, vicaris 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes nr. 
17, de som van 600 frs voor de dienst van het 
hospitaal. Eerlang volgt ook de namenlijst van 
de leerlingen.

949 12/03/1806 160 - BG schrijft aan de bisschop van Gent 
over de fondaties.

950 13/03/1806 161 - BG aan Van den Bossche burgemees-
ter van …, Command de Steenhuyse, die 
benoemd is tot inspecteur van een sectie van 
het arr. 5 

951 13/03/1806 162 - BG aan D’haene Steenhuyse over zijn 
voorstel om de 5e inspectie van de landelijke 
bezittingen op te splitsen.

952 04/03/1806 163 - BG meldt aan de prefect dat ’s ochtends 
werklieden zijn gestuurd naar de Rodelijve-
kens voor uitvoering van de werken die geleid 
worden door directeur Papeleu op grond van 
het bestek van Regniers.

953 14/03/1806 164 - BG aan Weldadigheid te Lokeren dat 
er momenteel geen plaats is in Sint-Antonius 
voor Gilles François Zaman en dat BG enkel 
personen gedomicilieerd te Gent opnemen. 
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954 17/03/1806 165 - BG vraagt aan Dauzel? ontvanger van 
l’enregistrement du domaine impérial et con-
servateur des hypothèques te Eeklo om het 
bedrag van de inschrijvers (adjudicataires) 
van onze bossen mee te geven met de drager 
van deze brief Pre Veesaert.

955 18/03/1806 166 - BG meldt aan BG van Avignon dat ze de 
brief aan de Ministre du Trésor Public en het 
mandaat (rescription) opgestuurd hebben per 
post.

956 18/03/1806 164 - BG schrijft aan kannunik Papeleu, di-
recteur van de Rodelijvekens, dat ze hem het 
volgende sturen: een betaling voor de “qualifi-
cation de sortie” van Jeanne Smet en Jeanne 
Van Hamme, leerlingen die met Pasen hun 
termijn beëindigd hebben; een bedrag voor de 
voorzetting van de werking van de instelling. 
Tenslotte meldt BG dat alle middelen inzetten 
om de feitelijkheden (voies de fait) gepleegd 
door slager Minne? Te doen stoppen ‘pour 
empêcher la communication du dit Minne, 
avec le terrain de l’école’. 

957 18/03/1806 168 - BG feliciteert De Meulenaere, vicairis 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes 
voor zijn streng optreden naar aanleiding van 
de losbandigheid (désordres) die heerste in 
de school. 

958 18/03/1806 169 - BG schrijft aan mevrouw B. Wever-
bergh, econoom van Sint-Antonius, afdeling 
Vrouwen dat de nieuwe directrice per 22 fe-
bruari is benoemd en in functie is getreden. 

959 24/03/1806 170 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze 
voor de helft tegemoet willen komen in de 
kosten voor de herstelling van de stortkarren 
(tombereau) door François Boone, mees-
ter-…. Et B. van den Berghe, smid, als ze 
andere helft betalen.

960 28/03/1806 171 - BG stuurt aan Van Caeneghem te 
Meileghem zijn ‘opdracht’ (commission) als 
inspecteur van de 2e sectie van het 5e arron-
dissment
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961 29/03/1806 172 - BG schrijft aan de prefect dat collega 
Wauters een nieuw bezoek heeft gebracht 
aan het militair ziekenhuis. De heren Boone 
en Muyshondt hebben zich aangepast aan het 
reglement en doen stipt op tijd hun consulta-
ties. Er is steeds een chirurg met wachtdienst 
aanwezig. Het linnen nu geregeld ververst 
wordt. Ook komt er een apotheker met wacht-
dienst.

962 29/03/1806 173 - BG stelt met verwondering vast dat 
Alphonse Baert? en P. P??t, de opname van 
Marie Françoise Maryns? in Sint-Laurentius 
hebben toegestaan. Dit is het recht van BG.

963 29/03/1806 174 - BG schrijft aan L. Van der Straeten , 
directrice van Sint-Antonius afdeling vrouwen, 
dat B. Bertrand? bediende van het secreta-
riaat van BG de inventaris van het meubilair 
eerlang komt opmaken. BG keurt de keuze 
van twee keukenchefs goed en de oud chef 
mag naar de afdeling ouderlingen van de Bij-
loke. Er mag eveneens een nieuwe tuinman 
zonder wedde komen. 

964 01/03/1806 175 - BG maakt Boone, hoofdgeneesheer, 
en Muyshondt hoofdchirurg er attent op dat 
zich het consult op de afgesproken tijdstippen 
moeten houden. 

965 01/03/1806 176 - BG schrijft aan Vispoel dat er geen 
chirurg met wachtdienst aanwezig is in het mi-
litaire ziekenhuis en dat de hemden in ruime 
getalle versleten zijn.

966 29/03/1806 177 - BG vraagt aan Vispoel, aannemeer van 
de verzorging van zieke militairen om de no-
dige herstellingen van de door de wind gebro-
ken ruiten in loodwerk. 

967 02/04/1806 178 - BG schrijft aan de prefect dat D’haene 
Steenhuyse zijn rapport over de Kulders gaat 
opstellen. 
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968 03/04/1806 179 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicaris 

generaal, directeur van de Blauwe Meisjes 
over de modellen die gebruikt moeten worden 
voor het opstellen van de boekhouding. 2° 
brief op blad over het recht van de directeur 
om bij het vertrek van een leerling de vacante 
plaats toe te wijzen. 3° brief idem 2° voor Pa-
peleu 4° brief aan D’Haene Steenhuyse idem 
2° 

969 05/04/1806 180 - BG wijst Papeleu, directeur Blauwe 
meisjes, dat ze bij hun vertrek slechts recht 
hebben op de gratificatie. Dat ze ook nog 
bepaalde voorwerpen mee kregen, is een 
misbruik dat moet eindigen.

970 05/04/1806 181 - BG schrijft aan mevrouw M.L. Van 
der Straeten, directrice Sint-Antonius, afd 
vrouwen, Papeleu, St Antonius afd Mannen, 
D’haene Steenhuyse dir Kulders, dat ze spit 
op de hoogte moeten gehouden worden van 
het aantal personen in hun instelling. Een 
opname gebeurt bij besluit van de commissie, 
maar van overlijdens of anderszins heeft BG 
geen weet.

971 05/04/1806 182 - BG schrijft aan de prefect dat ze het 
exemplaar van het bericht aan de eigenaren 
hebben ontvangen.

972 08/04/1806 183 - BG schrijft aan De Fermont, directeur 
général de la dette publique, conseiller d’état 
te Parijs dat ze de volmacht verleend aan P.J. 
Guerrard in trekken.

973 09/04/1806 184 - De secr. schrijft aan de BG leden dat 
op verzoek van de prefect ze bijeen moeten 
komen volgende vrijdag om 18 uur over het 
verslag van D’Haene Steenhuyse over de 
Kulders.

974 12/04/1806 185 - BG schrijft aan Mw M.L. van der Strae-
ten dat de bezettingsgraad boven de vastge-
stelde norm ligt met name 128 verpleegden, 
4 ziekenzusters, 2 kokkinnen en 1 kapelaans-
meid. 135 ipv 130! Bij vervanging moet de 
directrice uitkijken naar de armsten en de 
oudsten. 
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975 12/04/1806 186 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicairis 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes, 
dat hij de indelingen voor de boekhouding 
volgens het model moet volgen. (+/- identiek 
aan brief 179)

976 05/04/1806 187 - BG stuurt aan de prefect de antwoorden 
over de verzorging van zieke militairen en de 
aantalen per 1e trimester. (Op ACHTERKANT 
stuk zittingsverslag 1/03/1806 over benoe-
ming van Jean Bte vanden Kerkhove als le-
raar aan de Kulders en Blauwe meisjes, loon 
400 fr, kost en inwoon ) 

977 17/04/1806 188 - BG vraagt aan de prefect 50.000 stenen 
voor de bestrating van de binnenplaats van de 
Kulders en voor verscheidene herstellingen in 
de beluiken van de godshuizen. Zo vlug mo-
gelijk en gratis, want ’t is voor de armen!

978 19/04/1806 189 - BG schrijft aan Papeleu, kannunik van 
St Baafs en directeur van de Rodelijvekens 
dat zijn in/uitgavenstaat is goedgekeurd. Op 
de vraag over de leeftijd van de leerlingen kan 
BG niet antwoorden omdat sommigen nog 
door de Armenkamer zijn geplaatst. 

979 21/04/1806 190 - BG stuurt aan de prefect de kastoestand 
en het verloop oer 1e trimester 1806

980 21/04/1806 191 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicairis 
generaal, directeur van de Blauwe Meisjes 
dat ze akkoord gaan met het weghalen van 
de weinig waardevolle voorwerpen. Voor 
de boekhouding begint hij best met de dag 
van zijn infunctietreding tot 31 maart en ver-
volgens per 1 april met een nieuw trimester 
begint. 

981 21/04/1806 192 - BG schrijft aan G. Biemans lid Wel-
dadigheid dat ze besloten hadden François 
Guillaume Delporte op te nemen. Nu blijkt hij 
gehuwd te zijn.

982 07/02/1806 192 - BG schrijft aan Borremans, kapitein 
commandant van het Genie in Dept Schelde, 
dat er dringende herstellingen nodig zijn aan 
het dak en ruiten van het militaire ziekenhuis 

983 21/04/1806 194 - BG schrijft aan de prefect dat ondanks 
BG’s betaling, de Ontvanger weigert de bos-
wachters hun loon uit te betalen. 
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984 24/02/1806 192 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 

geneesheren op de hoogte hebben gebracht 
over de misbruiken in het militaire ziekenhuis 
en er herstellingen nodig zijn.

985 23/04/1806 195 - BG schrijft aan de Burgemeester dat het 
tolrecht aan de Ketelpoortsluis hen bij Keizer-
lijk decreet is afgenomen. De prefect wil ons 
hiervoor een vergoeding toekennen. Daarvoor 
heeft hij bewijsstukken nodig. Wil de burge-
meester authentificatie geven aan de kopie 
van de oorspronkelijke concessie dd 1323 
“jour de l’octave de Ste Marie Magdeleine”. 

986 23/04/1806 196 - BG schrijft aan de burgemeester dat be-
paalde stukken van de vestingsgrachten die 
hij wil verpachten eigendommen zijn van BG: 
met name visserij van het Groot begijnhof, 
visserij van de gracht, visserij van de Bijloke, 
een kleine weide van het Groot Begijnhof 
(Tweede document met locaties voor supra : 
Sanderswalle, Elisabethgracht, Pieter Brae-
msgat, Peerdenkerkhof, Reke, porte d’Anvers 
– Dampoort, Koeypoorte Koepoortje, rode roe 
– het roose hoeytjen, den akker? IJskelder)

987 24/04/1806 197 - BG schrijft aan Isballe Caudeyser voor-
malige econome van Blauwe Meisjes dat haar 
rekeningen zijn onderzocht en goedgekeurd

988 28/04/1806 198 - BG schrijft aan de prefect dat ze en-
kel inwoners van de stad opnemen. Vermits 
Martin Mertens hier niet woont, is het Welda-
digheid van zijn gemeente die de kosten moet 
dragen. Bovendien is de man getroffen door 
“atteint de la teigne”, een vaak langdurige 
aandoening. Wel mag hij om de acht dagen 
met de gebruikelijke kar (chariot) naar het 
hospitaal gebracht worden door Weldadig-
heid. Wij zullen hem gratis behandelen.

989 28/04/1806 199 - BG schrijft aan de prefect dat ze Josep-
hine Charlotte van den Hauden, 7 jaar, zullen 
opnemen in de Blauwe Meisjes. Volgt uitleg 
waarom niet meteen (slecht voorbeeld van de 
oudere m.) ; volgens het reglement is leeftijd 
8 tot 9 jaar; kind uit de grootste familie heeft 
voorrang, maar hier op nu uitzondering (par 
déférence à votre autorité).
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990 28/04/1806 200 - BG stuurt aan de prefect hun besluit 
over het voorstel tot omruiling gedaan door 
weduwe Buysse.

991 29/04/1806 201 - BG schrijft aan M.M. de Meulenaere 
vicaris generaal en directeur Blauwe Meisjes 
dat zij zijn beleid ten aanzien van Catherine 
van den Kerkhove goedkeuren. Ook moeten 
kinderen tot de einddatum in de instelling 
blijven. In het andere geval zouden enkel nog 
jonge kinderen gestuurd worden en wegge-
haald zodra ze geld kunnen verdienen. 

992 29/04/1806 201 - BG schrijft aan De Meulenaere, vicaris 
generaal, dat ze Weldadigheid zullen vragen 
om Marie Ange du Moulin van de school te 
halen. Men wacht op de verklaring van de ge-
neesheer over drie andere leerlingen van de 
Kulders om ze alle vier weg te halen. Hij krijgt 
een nieuw int/uitgavenregister. 

993 29/04/1806 202 - BG vraagt aan de burgemeester om bij 
de politiecommissaris erop aan te dringen dat 
hij moet ingrijpen. M..e Boselare?, buur naast 
de tuin van Rodelijvekens, een brug over de 
gracht heeft gemaakt om makkelijker in de 
tuin komen vermits er slechts een dunne haag 
staat. In de groentetuin gebruikt hij de oever 
en het aanslibsel dat onze eigendom is. 

994 30/04/1806 203 - BG stuurt aan BG te Luik de antwoor-
den op hun vragen. Verlaten kinderen worden 
op het platteland opgevoed bij voedsterou-
ders. Bij ziekte brengt de voedstervader het 
kind naar de Bijloke voor gratis verzorging, 
maar het onderhoudsgeld wordt dan gestopt. 
Twee bijlage 1) over aantal + werk  van ge-
neesheren en chirurgen 2) bezetting in de 20 
hospitalen godshuizen.

995 30/04/1806 204 - BG bedankt de burgemeester (meyer) 
van Grootenberghe voor het ontdekken van 
onze bosch-schenders en hoopt dat de vre-
derechter hen zal vervolgen ten eynde zij 
gestraft worden volgens de strengheyd der 
wetten. 
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996 01/05/1806 205 - BG schrijft aan Ignatius Claeys bakker 
te Evergem dat hij en zijn mede-hoirs binnen 
de thien eerstkomende dagen te doen weiren 
alle drooge catheylen die zig nog bevinden 
op onze landen gebruykt door Jan Baptiste 
Cornelis.

997 03/05/1806 207 - BG beklaagt zich bij de burgemeester 
over de toewijzing van een klein stuk alluvie 
achter de wachtpost van de Brugsepoort. 
Deze aanslibbing is sedert “tems immémorial” 
onze onbetwiste eigendom. Wij zullen dit be-
twisten voor de rechtbank om het BGs taak is 
“de maintenir les intérêts sacrés qui nous sont 
confiés” met name de bescherming van het 
patrimonium van de armen. 

998 07/05/1806 208 - BG stuurt aan de prefect de staat van 
de vondelingen en verlaten kinderen behan-
deld in het 1e trimester. Gelieve de opgelopen 
kosten te laten betalen.

999 08/05/1806 209 - BG stuurt aan de Minister directeur 
de l’administration de la guerre, bureau des 
hopitaux, de aantallen drukwerk die BG nodig 
heeft. 

1000 09/05/1806 210 - BG antwoordt aan de prefect dat het 
doorvaarrecht aan de Ketelpoort verhuurd is 
tegen 2165 fr/j aan weduwe (geen naam). Dit 
recht werd gevestigd door akte van de Stads-
magistraat dd de dag van het octaaf van Ma-
ria Magdalena 1323 bij wijze van vergoeding 
voor het slechten van een magazijn toebeho-
rend aan het godshuis Sint-Jan in d’Olie

1001 10/05/1806 211 - BG schrijft aan mw M.L. van der Strae-
ten, directrice van Sint-Antonius, afd vrouwen, 
dat de bepaling dat geen getrouwde vrouwen 
mogen opgenomen worden, zeer terecht is, 
nu blijkt dat Marie Bodaert de instelling heeft 
verlaten om bij haar man terug te keren. Ze 
mag niet meer opnieuw opgenomen worden.
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1002 12/05/1806 212 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 

de vermelding bij de toegestuurde rekening 
van de stad geen bewijs of overdrachtstitel is 
dat het eiland eigendom is van de stad. Lievin 
de Clercq, landbouwer te Wondelgem heeft 
38 jaar de weide op het eiland gepacht en 
betaald aan het Groot Begijnhof. Joseph van 
Renteghem te Mariekerke heeft drie keren 
de beplanting er op kosten van het Begijnhof 
gedaan. Alle bomen op het eiland heeft hij 
geplant en gesnoeid. Dus

1003 12/05/1806 213 - BG schrijft aan Papeleu directeur Rode 
Lijvekens dat ze het betalingsmandaat (ampli-
ation) aan zijn broer mee hebben gegeven. Ze 
gaan akkoord met zijn manier waarop hij ge-
zorgd heeft voor de begraving van een overle-
den leerling en geven toelating om dat voort-
aan ook zo te doen. Voorts gaan ze akkoord 
met zijn zienswijze om enkel nog kinderen 
van ouders uit Gent toe te laten. Bovendien 
zal BG eerlang het maximum aantal vastleg-
gen. 

1004 12/05/1806 214 - BG geeft uitleg aan de Meulenaere, di-
recteur Blauwe Meisjes, bij het onderzoek en 
goedkeuring van zijn financieel verslag. (3 blz) 

1005 13/05/1806 215 - BG schrijft aan Van Wel notaris te Brus-
sel over de voorwaarde van een prompte 
betaling. 

1006 13/05/1806 216 - BG schrijft aan de directrice van de 
Bijloke/Aannemer van het militaire ziekenhuis/
regenten van de Kulders, over het toezenden 
van een desinfectiestoestel en de gebruiks-
aanwijzing. Het onmiddellijk gebruik wordt 
aanbevolen. (enkel in de brief aan de directri-
ce: de toestel is ook bestemd voor St Antonius 
als daarom verzocht wordt). 

1007 13/05/1806 217 - BG antwoordt aan BG te Kortrijk dat 
de Berg van Barmhartigheid nooit onder BG 
heeft gestaan. 

1008 19/05/1806 218 - BG schrijft aan M.M. de Meulenaere, 
dir Blauwe Meisjes dat er geld beschikbaar is 
voor de aankoop van linnen (linge habits) voor 
de leerlingen. Volgt een verhaal over contante 
betaling en lage aankoopprijzen.
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1009 20/05/1806 219 - BG secretaris antwoordt aan BG se-

cretaris Goblete te Doornik dat de twee be-
gijnhoven op dezelfde voet zijn gebleven als 
voor de inval van de Fransen. BG bezit al hun 
goederen. Beide beschikken over een infirme-
rie exclusief voor de oud en zieke begijnen en 
voor zij die een onderhandse afspraak maken 
met de overste tegen betaling van hun onder-
houd in de infirmerie. De behoeftige begijnen 
worden door BG onderhouden à 9 sols de 
Brabant … per dag, naast de geneesheer, 
chirurg en geneesmiddelen. De overste en 
de secretaris die logeren in de infirmerie, en 
de dienstmeiden worden gerekenend tot de 
ziekenzusters (hospitalières). In het Groot be-
gijnhof is er een … van de H. Geest, een door 
BG betaalde jaarlijkse retributie in speciën 
(numéraire) aan de Begijnen die niet kunnen 
leven van hun patrimonium of handwerk. De 
kerken zijn succursalen van de begijnhoven, 
de pastoors worden betaald door de stad. De 
huizen worden exclusief aan de begijnen ver-
huurd en onderhands bij openbaar opbod na 
voorafgaande expertise door BG. BG bemoeit 
zich niet met de installatie van nieuwe begij-
nen. Enkel eist BG dat ze min. 48 f inkomen 
hebben. 

1010 20/05/1806 220 - Een antwoord op een brief van de 8e 
van deze maand.

1011 21/05/1806 221 - BG secretaris schrijft aan Ribbers te 
Sas van Gent dat hij aangesteld is om de 
interesten van de verschillende rentes (zie 
ontbrekende lijst) op te halen. TWEEDE brief: 
aan Vercruysse te Koolskamp met de bood-
schap dat hij binnen de achtdagen de achter-
staende croosen van zijne rente te betalen. 

1012 21/05/1806 222 - BG schrijft aan de prefect dat hij ge-
schreven heeft aan de Receveur général om 
de opbrengst van het kaphout te storten in 
de caisse d’amortissement . Een maand later 
hebben we hem geschreven maar hij ant-
woordt niet.
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1013 22/05/1806 223 - BG meldt aan de prefect dat ze Charles 

Serraris als 2 apotheker in het militaire zie-
kenhuis hebben aangesteld om er te werken 
als apother met wachtdienst tegen 300 fr ’s 
jaars.

1014 22/05/1806 224 - BG schrijft aan Tonnelet, rue de coq St 
Honoré nr 13 te Parijs dat Baquet 2500 frs uit 
de geliquideerde rentes komt ophalen.

1015 24/05/1806 225 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Fran-
çois Gille, Pierre Neckbrouck en François 
Keukelaere uit het Knechtjeshuys en Angeli-
que Marie du Moulin uit de Blauwe Meisjes, 
ongeneeslijk ziek zijn. In de scholen van BG 
worden kinderen geboren te Gent en 8 tot 9 
jaar oud opgenomen om er een ambacht te 
leren waarme ze later in hun onderhoud kun-
nen voorzien. Deze vier personen kunnen niet 
genezen en zouden dus door Weldadigheid 
moeten worden overgenomen.

1016 24 mess an 
XIII 1806

225 - BG vraagt aan Muguet Varanges rece-
veur général of hij de opbrengst van het kap-
hout zijnde 725 fr heeft gestort in de caisse 
d’amortissement.

1017 27/05/1806 226 - BG antwoordt aan de prefect dat het 
reglement bepaalt dat militairen besmet met 
schurft (galle) mogen worden opgenomen in 
het militaire ziekenhuis, tenzij verboden bij 
latere bepaling. 

1018 27/05/1806 227 - BG schrijft aan Salomon adjunct van 
de commissaris van Oorlog om maatregelen 
te nemen tegen het misbruik dat de prefect 
aanklaagt (zie nr 226).

1019 31/05/1806 228 - BG schrijft aan mw L. van der Straeten 
over de dading getroffen over de opname van 
de Moerloose in het godshuis.



BG 53: Briefkopieën
1020 31/05/1806 229 - BG schrijft aan Papeleu, dir. Rodelij-

vekens, over de overbrenging (translation) 
van de leerlingen van école de Ste Marie. 
BG vraagt een inventaris. Volgen afspraken 
over steenkool, aardappelen, brandhout en 
haver. Marie Kinettsoen mag blijven zolang 
hij dat nodig oordeelt. De leerlingen van St 
Maria mogen op 22jarige leeftijd vertrekken 
met toekenning van ¾ van de uitstapgratifica-
tie. Voorts over de ontspanningsweek en de 
uitreiking van de prijzen, wat gewoonlijk plaats 
heeft in de week van “dédicace “ van H. Kerst-
kerk. Vastlegging van het aantal leerlingen op 
60 exclusief de “supérieures”, de surveillante 
en ander dienstpersoneel van het huis.

1021 31/05/1806 230 - BG schrijft aan de prefect over hun 
voorstel van vergoeding bij wijze van gratifi-
catie voor het dienstpersoneel van de Blauwe 
meisjes; Isabelle Coudeyser econome 300 
fr, Marie Taye hulpeconome 200 fr, Marianne 
Jolie hulp van de econome 100 fr

1022 07/06/1806 231 - BG stelt aan M.M. de Meulenaere, vi-
caris generaal en dir. van de Blauwe Meisjes 
een bedrag van 600 fr ter beschikking voor de 
werking van de school. Voorts stellen zij voor 
het aantal leerlingen te beperken tot een max. 
van 85 exclusief het personeel.

1023 09/06/1806 232 - BG klaagt bij de prefect over een rist za-
ken : opsomming vergoedingen voor verlaten 
kinderen, vondelingen, zieke militairen (met 
bedragen en jaartal), het gebrek aan fondsen 
bij de uitbetalers; de houtkapaanbestedingen 
die nadelig zijn voor BG wegens te grote ka-
vels die enkel door speculanten en niet door 
de eindconsumenten kunnen worden gekocht. 
(4 vellen waarvan 2 dubbele); de hoogte 
van de dagvergoeding voor zieke militairen. 
De moeilijkheden om een aannemer van 
de verzoring van zieke militairen te vinden. 
Uiteindelijk is het Vispoel geworden tegen de 
prijs die BG ontvangt van de overheid, die nu 
plotseling die prijs verlaagt zodat ze 10 ct per 
dagverblijf verliezen. 



BG 53: Briefkopieën
1024 09/06/1806 233 - BG stuurt aan D’Haene Steenhuyse een 

besluit van de prefect waarbij het regime in de 
Blauwe Meisjes wijzigt. (D’Haene is afstam-
meling van de stichters van deze instelling)

1025 10/06/1806 234 - Aan de bestuurders van de burgerlijke 
godshuizen van Gent : wij aanvaarden de 
voorwaarden om onze zuster Marie Bogaert, 
ex-dominicanesse, op te nemen in de infirme-
rie van het Klein begijnhof 1° tegen 435 Fr per 
jaar te betalen in de kas van BG 2° wij geven 
haar al de benodigde kledij en ondergoed 
3° wij leveren voor haar opname nog een 
compleet bed (couchette en bois garnie de 
rideaux en siamoise ou toille quadrillée, une 
paiss.. deux matelats de laine, une traversin 
de laine, un oreiller de plumes, 3 couvertures 
de laine, 2 pièces de draps de lit de toile blan-
che, 2 taies en toile blanche. Alles is nieuw of 
nagenoeg en wordt eigendom van de infirme-
rie na haar dood. 

1026 10/06/1806 235 - BG schrijft aan Apers (nvdr notaris) over 
het afspraken met de echtgenote van Joseph 
Poppe over zijn onderhoud. Apers mag de 
opbrengst van de verkoop van zijn inboedel 
en handelswaren uitbetalen aan de rechtheb-
benden. 

1027 14/06/1806 236 - BG schrijft aan S. Quentin, ontvanger 
van de Registratie van de goederen van de 
“senatorerie” over de eigendom pro indiviso 
met de senatorerie van de Canesvlietpolder 
(nvdr Sas van Gent) en de aanstellingen van 
expert en tegenexpert. (dubbel blad op BIN-
NENKANT opsomming van de aantallen in de 
Godshuizen, dagprijs en totaalbedrag.)

1028 17/06/1806 237 - BG schrijft aan A. Van Hecke te Stekene 
dat op zondag 22 juni de expertise van de 
grond in de Canesvlietpolder plaats heeft. 

1029 20/06/1806 238 - BG meldt aan A. Van Hecke dat de 
ontvanger van de senatorerie (Sous le Pre-
mier Empire, terre dont l'usufruit était affecté à 
un sénateur. District dans lequel un sénateur 
jouissait de certains privilèges.) op zaterdag 
21 naar Sas van Gent gaat slapen om “alzoo 
met het krieken van den dag zig ter plaetse te 
kunnen bevinden”



BG 53: Briefkopieën

1030 21/06/1806 239 - BG vraagt aan de prefect toelating om 
van J.B. de Breemmaecker die van een onbe-
kende een gift van 181,40 ct heeft gekregen 
voor het Sint-Antoniusgodshuis, in ontvangst 
te mogen nemen. 

1031 21/06/1806 240 - BG schrijft aan de prefect dat in overleg 
met kanunnik Papeleu dat het aantal leerlin-
gen in de Rode Lijvekens bepaald is op 60. 
Wat de Blauwe Meisjes betreft is die in over-
leg met de Meulenaere op 80 vastgesteld.

1032 24/06/1806 241 - BG stuurt aan Vispoel, aannemer van 
de verzorging van zieke militairen de circulaire 
van de minister, directeur de l’adminsitration 
de la guerre, over de inhouding van de “of-
ficiers reformés et militaires en retraite” die 
opgenomen worden in de ziekenhuizen. 

1033 24/06/1806 242 - BG schrijft aan Papeleu, dir. Rode 
Lijvenkens dat ze akkoord gaan met het af-
schaffen van de viool in de ontspanningsweek 
(semaine de récréation). Ook delen ze zijn 
mening om de 2 prijzen eertijds toegekend 
voor “exercice à la boule” te vervangen voor 
een voor “cathéchisme” en een voor “goed 
gedrag”. (14 en 12 schellingen of 8,89 en 7,62 
fr)

1034 24/06/1806 243 - BG gaat niet akkoord met het besluit 
van de prefect over het aantal “filles de la 
visititation” en “novices” die mogen toegelaten 
worden in de Blauwe Meisjes en de mogelijk-
heid om er een externe school in te richten. 
Dit gaat in tegen de wens van de stichters van 
de instelling die gericht was op de opleiding 
van kantwerksters ( een belangrijk export-
product) en een strikte moraal en religieuze 
opvoeding. Om dat te bereiken worden ze 
op een kritieke leeftijd opgesloten ‘les tenir 
enfermées le plus strictement possible et 
de leur interdire toute communication avec 
l’extérieur”. Enkel hun ouders mogen ze op 
bepaalde tijdstippen en in het bijzijn van toe-
zichtsters bezoeken. 



BG 53: Briefkopieën
1035 25/06/1806 244 - BG schrijft aan Bertin, oud advocaat te 

Parijs, rue Neuve d’Orléans porte St Denis nr 
12. Bertin wordt op de hoogte gebracht van 
de onverkwikkelijke zaak met Guerrard (zie 
vroegere brieven) die op de vlucht zou zijn en 
BG nog 2649,92 fr moet en van wat van hem 
wordt verwacht. 

1036 28/06/1806 245 - BG schrijft aan Charles Manilius; chef 
de 2e bureau de la Préfecture de l’Schelde 
dat ze zijn randopmerkingen hebben gelezen 
en kunnen niet met alles akkoord gaan. 

1037 04/07/1806 246 - BG vraagt aan de Payeur de la Marine 
au Port et arrondissment d’Anvers wanneer 
hij fondsen zal hebben om de openstaande 
rekeningen te betalen. (met opsomming van 
de bedragen en maanden).

1038 05/07/1806 247 - BG wijzen M.L. van de Straeten, dir. van 
St Antonius terecht omdat de kapelaan van 
het godshuis er boter, vlees en brood krijgt en 
zijn linnengoed er wordt gewassen. 

1039 05/07/1806 248 - BG stuurt aan Molls, ontvanger van 
de Nationale Domeinen te Dendermonde 27 
inschrijvingsbriefjes, waarvan de hypotheken 
vallen onder Dendermonde, met vraag hun 
rechten te behartigen bij het voldoen van de 
formaliteiten.

1040 08/07/1806 249 - BG stuurt aan de prefect de lijst zieke 
militairen 2 trim 1806 en de antwoorden op 
zijn vragen over de verzorging van idem. 

1041 09/07/1806 250 - BG stuurt aan son altesse le Prince mi-
nistre la guerre te Parijs 11,84 fr terug die de 
vader van Michel Pairet? aan zijn zoon stuurt, 
maar voor de ontvangst ervan al overleden 
was. 

1042 11/07/1806 251 - BG vraagt aan Quantin, receveur-régis-
seur des Biens senatoriaux de S.A.S Mgr le 
Prince Joseph, Grand Electeur. De grond die 
BG pro indiviso bezit samen met de senato-
rerie van Brussel is opgemeten, verdeeld en 
geschat. Er kan nu geloot worden tussen de 
eigenaars. Er spoed nodig voor de afdoening 
van deze verdeling om de oogst voor de deur 
staat en de grond herpacht moet worden, 
zoniet verliest BG een jaar huur. 



BG 53: Briefkopieën

1043 14/07/1806 252 - BG gaat akkoord met M.M. de Meule-
naere, dir. Blauwe Meisjes, over de terugtrek-
king van M. ange du Moulin door Weldadig-
heid. Ook akkoord wat de spullen betreft die 
ze mee hebben gegeven. 

1044 19/07/1806 253 - BG meldt aan Papeleu, dir Rode Lijve-
kens dat ze zijn financieel verslag goedkeu-
ren voor het 2de trimester. Voorts hebben ze 
enkele afspraken gemaakt: 1) met de slager, 
voor levering van rund en kalf (als BG het eist, 
moet hij een kalf per rund leveren); 2) met de 
wasserij, BG betaalt een gulden per trimester/
persoon, elke week wast men een hemd per 
kind, elke maand een set lakens (bed) en de 
tafellakens, elke drie maand de mutsen (bon-
nets et bonnets de dessous), de zakdoeken 
(mouchoir de col.. de poche) Plus strijken. 
Extra betaald worden de linnen dekens (cou-
vertures), gordijnen en het linnengoed uit de 
kapel. Nu rund en zeep extra duur zijn, is een 
prijsverhoging mogelijk, die teruggedraaid 
wordt zodra de prijzen weer normaal worden. 
BG bedankt hem voor de schenking van de 
school van Maria en hebben in hun archieven 
opgenomen de verplichting ten laste van Jo-
seph Lammens en de ontvangstbewijzen van 
Weduwe de Volder over de verwerving van de 
rente op de bank van Wenen. 

1045 19/07/1806 254 - BG meldt aan M.L. van der Straeten, 
dir St Antonius afd. vrouwen dat ze eerlang 
een werkman sturen om in de spreekkamer 
van de vrouwen een steun (appui pour sus-
pendre une balance … de chauffée ..) en een 
blikslager om een blikken deksel te maken 
voor de verwarming (chaudière). Voorts mag 
ze een van de “bacs a B.. van de overste van 
de Rijke Klaren kopen; wat die van abdij van 
Oost-Eeklo betreft is er geen probleem. 

1046 19/07/1806 255 - BG schrijft aan de Minister van de 
Schatkist te Parijs om het verzet op te heffen 
op bepaalde inschrijvingen (inscriptions) oa 
die toebehoren aan de Société de la Vierge 
(dir Antoine François D’Hoop en 4 van Welda-
digheid van Gent).



BG 53: Briefkopieën

1047 19/07/1806 256 - BG schrijft aan Bertin te Parijs dat op 
grond van zijn inlichtingen over Guerrard, BG 
geen hoop meer heeft haar geld terug te zien. 
Voortaan zal BG niet meer werken met een 
volmachthouder te Parijs maar met een be-
trouwbare Gentse bankier die zich garant stelt 
voor de inkomsten. 

1048 22/07/1806 257 - BG stuurt een kopie van een circulaire 
van minister van Oorlog aan Vispoel, Boone, 
en Muyshondt.

1049 25/07/1806 258 - BG bedankt de burgemeester voor zijn 
aanbod van een schilderij voor het altaar van 
de Bijlokekerk. BG heeft onlangs een contract 
gesloten met Cauwer, schilder, om het altaar 
te schilderen. Hij zou de maten kunnen ko-
men opmeten. Gelieve ons het depot aan te 
duiden waar we het schilderij kunnen gaan 
uitkiezen. 

1050 25/07/1806 259 - BG vraagt aan Weldadigheid om in de 
archieven van de Armenkamer de bezetting 
van de Rode Lijvekens te willen opzoeken 
voor de prefect. BG heeft slechts informatie 
vanaf het jaar 6.

1051 25/07/1806 260 - BG schrijft aan Weldadigheid over Gilles 
de Taey, hospitalier in Miséricorde, wil weg. 
BG stelt voor dat hij lijfrente ten laste van Wel-
dadigheid terugkrijgt.

1052 26/07/1806 261 - BG schrijft aan M.M. de Leulenaere, dir 
Blauwe Meisjes, dat ze zijn rekening goed-
keuren en hem 600 frs van de achterstallige 
1289,87 fr zullen betalen, de rest volgt als er 
geld is. (Op ACHTERKANT 15/07/1806 de 
secretaris van BG bevestigt in opdracht van 
de Commissie in ontvangst genomen te heb-
ben van de huizen van L. Papeleu kanunnik 
van St Baafs, voormalig direct. van l’école de 
Ste Marie en nu direct. van de Rode Lijvekens 
1) een obligatie (Joseph Jacqs Lammens, fs 
Jean, uit Wachtebeke en JB Dellafaille … 2) 
een obligatie ten laste van de Bank van We-
nen …



BG 53: Briefkopieën
1053 26/07/1806 262 - BG wijst de prefect erop dat de Ontvan-

ger van Domeinen de boswachters slechts het 
laatste trimester van jaar 13 wil betalen, terwijl 
BG hun totale loon voor de jaren 13, 14 en 
1806 heeft gestort. 

1054 28/07/1806 263 - BG stuurt aan de prefect de boekingen 
en de stand van de kas over het trimester. 
(Op ACHTERKANT onvolledig (afgescheurd) 
cijfermateriaal dd 5/07/1806)

1055 28/07/1806 264 - BG schrijft aan Vispoel, aannemer van 
de verzorging van zieke militairen om cf art 28 
van het lastenboek onmiddellijk op zijn kos-
ten, met ongebluste kalk alle zalen, keuken, 
gangen en de latrines (corps de latrines) van 
het hospitaal te witten. 

1056 29/07/1806 265 - BG maakt J.F. Vispoel er attent op dat 
de prefect hem verbiedt militairen met schurft 
en druiper (gonorrhées) toe te laten als deze 
militairen behoren tot een militair corps dat in 
het Departement verblijft, tenzij aangetoond 
is dat het gaat om deserteurs, conscrit refrac-
taire en arrestation, of deel uit maakt van een 
geïsoleerd detachement zonder eigen ge-
zondheidsofficier. 

1057 29/07/1806 266 - BG schrijft aan M.M. de Meulenaere, 
dir Blauwe Meisjes, dat BG een fout heeft 
gemaakt en dat het 1291,40 moet zijn ipv 
1289,87 fr; dat hij de 2 verlote prijzen mag 
vervangen door 2 prijzen wegens goed ge-
drag; dat de ontspanningsweek (semaine de 
récréation) plaats heeft van 3 oogt tot zondag 
10; dat ze volgende dinsdag de prijzen komen 
uitreiken ; hij een lijst zou opstellen met de 
leerlingen die leren schrijven. 

1058 01/08/1806 267 - BG stuurt aan de prefect de staat met 
uitgavan voor vondelingen en die voor verla-
ten kinderen 

1059 02/08/1806 268 - BG schrijft aan Françoise Detienne dat 
aan het verzoek van Mme de Lichtervelde om 
Joseph Maes op te nemen niet kan worden 
voldaan omdat hij slechts 6 jaar is ipv 8. Hij 
wordt op de lijst gezet in afwachting.



BG 53: Briefkopieën

1060 02/08/1806 269 - BG stuurt aan de prefect de lijst met 
bezetting van de twee armemeisjesscholen 
over de jongste 9 jaar. De drie jaren daarvoor 
vielen niet onder BG en BG heeft dan ook 
geen gegevens. Rode Lijvekens viel onder de 
Armenkamer. Weldadigheid als rechtsopvol-
ger heeft evenmin gegevens maar vlg Huyt-
tens ontvanger, beliep het aantal toen 44 à 46 

1061 02/08/1806 270 - BG schrijft aan L. van der Straeten, dir. 
Miséricorde (St Antonius, vrouwen) dat ze de 
beschadigde bak (bac) van voormalige Rijke 
Klaren, evenals die van het voormalige Rasp-
huis mag aankopen. Ze mag onderhandelen 
met Colete de Coster over de bevoorrading 
en er zal geld beschikbaar zijn rond Kerstdag. 
…

1062 04/08/1806 271 - BG stuurt aan de prefect een plan, prijs-
offerte en commissiebesluit over de te bou-
wen muur rond de tuin van de Rode Lijvekens 
met het verzoek de bundel aan de minister 
Binnenlandse Zaken te sturen. 

1063 09/08/1806 272 - BG schrijft 4 ½ pagina’s aan L. van der 
Straeten, dir van Miséricorde, afd vrouwen. 1) 
over de betaling van de schulden van Lievine 
Fierens en Petronille Merre vermits we hun 
inboedel hebben. 2) antwoorden op 2 vragen; 
2.1) de overbrenging van de hospitalières 
van de kleine godshuizen naar St Antonius 
… kan niet bij stichting 30 M+V stijgend tot 
150, en sedert bestuur van BG nu 230; 2.2) .. 
over eerlijke behoeftigen die huiveren bij de 
gedachte hulp te krijgen van de Armenkamer 
en verkiezen “de manger un morceau de pain 
trempé de leurs larmes” …  

1064 11/08/1806 273 - BG vraagt aan J.B. Debbaut, vrederech-
ter, een andere dag aan om te verschijnen.

1065 13/08/1806 274 - BG schrijft aan de prefect om bij de hogere over-
heid toestemming te krijgen om Pierre Antoine de Brou-
wer uit Mariakerke, oud 66 jaar te mogen opnemen en 
zijn aanbod van 1269, 84 voor zijn onderhoud aan te 
nemen. Met dit geld zou een gedeelte van de muur van 
Rode Lijvekens kunnen betaald worden. (Op ACHTER-
KANT : betaling van 16,32 fr aan Seraphine Dielinkx 
voor drie maand loon als kokkin in godshuis 17°18 /: 
Femme:/ 5/07/1806)



BG 53: Briefkopieën

1066 14/08/1806 275 - BG antwoordt aan de prefect dat BG 
samen met de senatorerie van Brussel pro 
indiviso een stuk grond bij Sas van Gent (Ca-
nesvlietpolder) bezitten. Een waardebepaling 
is moeilijk : de opbrengst is afhankelijk van de 
oogst, de duurte van de goederen, de aard 
van de beplanting, die ieder jaar moet wisse-
len, de hoogte van de foncière belasting die 
varieert, de overstromingen en enigszins ook 
de herstelkosten van de dijken. 

1067 14/08/1806 276 - BG meldt aande prefect dat ze drie 
pleegkinderen bij Pierre van Uytvanck hebben 
weggehaald. De burgemeester van Maria-
kerke die toezicht moest houden heeft vier 
postitieve verklaringen gestuurd zodat BG niet 
op de hoogte was van de werkelijke, slechte 
behandelingen. 

1068 18/08/1806 277 – Brief van BG ivm d’Haene Steenhuize.
1069 18/08/1806 278 - BG schrijft aan de prefect dat ze op 

grond van zijn rondschrijven van 17/07 jl een 
in vergelijking met het Keizerlijk Decreet van 
19/07/1806 negatief certificat hebben ge-
stuurd 

1070 18/08/1806 279 - BG antwoordt aan de prefect dat ze een 
lijst aan het opstellen zijn met de bedragen 
die nog geïnd moeten worden.

1071 20/08/1806 280 - BG stuurt aan de directeur van het 
burgerlijk hospitaal een kopie (ampliation) van 
een besluit van de prefect.

1072 20/08/1806 281 - BG schrijft aan de P. de Zutter te Brugge 
twee bordereaux van inscriptie voor inschrij-
ving bij den conservateur der hypothequen

1073 20/08/1806 282 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze puin op de oever (talud) an de Schelde “où 
il baigne le petit Beguinage” in de gaten, ver-
oorzaakt door de fabrieken aan de overzijde, 
hebben gestort en niet zoals de politiecom-
missaris stelt “in” de Schelde.



BG 53: Briefkopieën
1074 21/08/1806 283 - BG schrijft aan de directeur van Natio-

nale Domeinen te Brugge met het verzoek om 
de ontvanger van Tielt aan BG de canons op 
de rente en de kosten van de vervolging te 
laten betalen. Voorts de toestemming om de 
ontvangervan Kortrijk de nationale rente ten 
laste van Willem Naessens uit Vichte te laten 
terugstorten aan BG 

1075 25/08/1806 284 - BG vraagt aan A. Vanhecke om aanwe-
zig te zijn op de vergadering die senator Fran-
çois de Neufchateau bijwoont om voorstellen 
te doen over de “verwisseling van Polderlan-
den”.

1076 25/08/1806 285 - BG antwoordt aan D”hane-Steenhuyse, 
graaf van Leeuwerghem, lid van BG, dat Ge-
orge van der Perren verblijft te Sint Antelinckx 
en nooit de opdracht van BG heeft gekregen 
om kinderen te plaatsen. Wel hebben we hem 
gevraagd ons pleeggezinnen voor te stellen. 
Voorts de vraag om stipt en voltallig aanwezig 
te zijn op de vergadering met de senator over 
de ruil van polders.

1077 25/08/1806 286 - BG stuurt aan de prefect de lijst met de 
nog te innen bedragen. 

1078 25/08/1806 287 - BG schrijft aan “Mr l’Inspecteur en chef 
aux revues, officier de la légion d’honneur, 
secrétarie général du Ministère de la Guerre” 
te Parijs dat Michel Pairis ? trompetspeler 
was bij de 2 compagnie van het 7e regiment 
Husaren 

1079 26/08/1806 288 - BG nodigt de bisschop van Gent uit om 
deel te namen aan de vergadering met de 
senator François de Neufchateau (uit N.?) 
over de ruil van grond. Dit voorstel zowel door 
zijn aard als door de rang van de voorsteller is 
zo belangrijk dat “l’assemblée s’entourne des 
lumières de tous ses membres”. 

1080 26/08/1806 289 - BG schrijft aan B. Papeleu dat de burge-
meester hem uitnodigt op de vergadering met 
de senator en hij tijdig aanwezig moet zijn om 
de senator niet te laten wachten. 



BG 53: Briefkopieën

1081 26/08/1806 290 - BG vraagt aan BG te Oostende inlich-
tingen over Jeanne Kest, echtgenote van 
François Petit en de lijfrente ten voordele van 
Marie Anne Kallewaert, weduwe van Jean 
Saigne? . De rente is gehypothekeerd op hun 
huis in de Weststraete.

1082 30/08/1806 291 - BG schrijft aan van de Sompele overste 
van de Rode Lijvekens dat de ontspannings-
dagen (jours de récréation) naar aanleiding 
van het feest van St Gilles, voortaan twee 
dagen betreffen, zijnde de dag voordien en de 
feestdag zelf (ook al vallen ze op een zon- of 
feestdag). 

1083 30/08/1806 292 - BG antwoordt aan Z.E. Mgr François de 
Neufchâteau in verband met de grondruil dat 
zijn voorstel geen enkel voordeel biedt voor 
de Armen. 

1084 02/09/1806 293 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze, zoals hun rechtsvoorgangers deden door 
tegen vergoeding personen op te nemen, wil-
len instemmen met het soortgelijke voorstel 
van P.A. de Brander? . De man is 68 jaar en 
volgens de sterftecijfers heeft bij nog 7 jaar te 
leven. Hij geeft 700 frs, wat overeenstemt met 
100 frs per jaar, bedrag dat ruim voldoende 
is voor zijn onderhoud. Bovendien bezit hij 
voldoende linnen en kledij, goederen die 
eigendom worden van BG bij zijn overlijden. 
Voorts is de man nog zeer robuust om te kun-
nen helpen. Daarmee sparen we ook dienst-
personeel uit. Ten slotte hebben wij deze som 
in zijn geheel bestemd voor de bouw van de 
muur van de Rode Lijvekens en hebben in die 
zin een aanvraag bij de minister gedaan.

1085 02/09/1806 294 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
het keizerlijke decreet van 12 oogst aan de 
ontvangers van steden waarvan het inkomen 
hoger is dan 20.000 verbiedt enige betaling 
te doen aan het leger als ze het budget niet 
ontvangen hebben, behalve wat de betalin-
gen voor uitgaven van de godshuizen betreft. 
Gelieve ons dus 6000 fr te laten betalen.
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1086 03/09/1806 295 - BG schrijft aan de Meulenaere, dir. 

Blauwe Meisjes dat ze hem een brief sturen 
van M. Van Maldeghem en zoon gericht aan 
de prefect met het verzoek zijn opinie te ge-
ven. De prefect heeft het aantal leerlingen in 
zijn instelling vastgesteld op 75 ll.

1087 04/09/1806 296 - BG schrijft dat ze bijzonder verwonderd 
waren over de brief van de prefect in verband 
met betaling aan drukker van het feuilleton of-
ficiel des actes de la préfecture. 

1088 09/09/1806 297 - BG meldt aan de ontvanger van het Na-
tionale Domein te Tielt dat de prefect bepaald 
heeft dat de jaarrente van 88,88 te betalen 
door Jean Vercruyssen te Koolskamp, toe-
komt aan BG. De overdracht van dit bedrag 
aan Gilliodts te Brugge geldt dus niet meer. 

1089 09/09/1806 298 - BG schrijft aan Robbe, pleitbezorger 
te Kortrijk, dat hij nog niets heeft laten weten 
over zijn bemiddeling bij weduwe Van Dom-
mele en weduwe van den Hende en wat ze 
nog moeten aan BG.

1090 10/09/1806 299 - BG schrijft aan de prefect over Ca-
therine Magdalene Katsecrauw, geboortig 
van Spire (Mont..Tonn..), naaister en veroor-
deeld tot een jaar opsluiting. Na haar straf is 
ze opgenomen in de Bijloke op onze kosten. 
Haar toestand laat een zeer lang verblijf van 
vele jaren vermoeden. Ze wil terug naar haar 
familie, die dat ook wenst. Ze kan die reis niet 
betalen en wij mogen haar dat geld niet ge-
ven. 

1091 10/09/1806 300 - BG meldt aan Salomon adjunct van de 
commissaris van Oorlog, dept Schelde, dat ze 
de beslissing van de Minister hebben ontvan-
gen over de verwerving in volle eigendom van 
het meubilair dat ze geleend hadden van de 
Staat. 

1092 11/09/1806 301 - BG meldt aan de prefect dat de klacht 
van van Maldeghem en zoon opgelost is. 

1093 11/09/1806 302 - BG vraagt aan de minister van Finan-
ciën (Trésor Public) om het verzet op te heffen 
zodat hun zakenagent Daoust, rue bonnen 
nouvelle nr 11 te Parijs, de vervallen interes-
ten kan innen. 
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1094 11/09/1806 303 - BG schrijft de ontvanger van het Natio-
naal Domein te Kortrijk dat Guillaume Naes-
sens uit Vichte de canons is blijven betalen 
aan hem ipv aan BG. 

1095 11/09/1806 304 - BG schrijft aan Daoust dat ze onder lei-
ding van Walbrecq hem een volmacht sturen 
om de interesten te innen. Voorts moet hij de 
zaak uitspitten van Monjonfière? over een an-
nuiteit. 

1096 15/09/1806 305 - BG stuurt aan de prefect een lijst met 
achterstallige schulden die voor 1 Vendémi-
aire jaar 14 zijn aangegaan.

1097 15/09/1806 306 - BG meldt aan de Meulenaere, dir Blau-
we Meisjes, dat ze hem de gevraagde 600 frs 
voor de werking van zijn instelling niet kunnen 
betalen. Het budget is door de Keizer nog niet 
goedgekeurd.

1098 16/09/1806 307 - BG meldt aan de Burgemeester dat ze 
de twee registers met de stichtingsakten van 
Miséricorde (nvdr St Antonius) hebben ont-
vangen die hij teruggestuurd heeft.

1099 16/09/1806 308 - BG schrijft aan de prefect dat ze van 
een onbekende inlichtingen kunnen krijgen 
over twee stukken geusurpeerd nationaal wei-
deland 1 hect. , 2) van een andere onbekende 
idem over 1100 nationale renten. 3) nog van 
een andere idem over stuk grond van 44a. BG 
vraagt om de nodige machtigingen te krijgen 
om verder te onderhandelen. 

1100 17/09/1806 309 - BG stuurt aan de prefect twee beraad-
slagingen over de behandeling van de kape-
laans van de Bijloke en St Antonius met vraag 
om goedkeuring. 

1101 20/09/1806 310 - BG schrijft aan de Ontvanger van het 
Domein te Gent dat ze de rentes van de 
voormalige Carmelieten of Theresianen, die 
ze terug hebben moeten geven, uit handen 
van Pierre De Ketele en Jacques de Rudder 
hebben ontvangen en dat het geld te hunner 
beschikking ligt.

1102 01/10/1806 311 - BG meldt aan Hugues Beirens, kape-
laan van St Antonius, afd. vrouwen, dat zijn 
wedde verhoogd is tot 400 frs per jaar
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1103 03/10/1806 312 - BG stuurt aan de burgemeester een 
schrijven van de prefect met de maatregelen 
zodat BG ontslagen wordt van het dure onder-
houd van die ongelukkige. 

1104 04/10/1806 313 - BG schrijft aan Roels, jurist te Brugge, 
over de achterstallige bedragen van Triest. 
Voorts de vraag om Jean Vercruyssen te 
Koolskamp meteen te vervolgen wegens niet 
betaling van een rente. 

1105 06/10/1806 314 - BG stuurt aan de prefect het schriftelijk 
bod van P.A. de Brauwer 

1106 08/10/1806 315 - BG vraagt aan D’hane Steenhuyse, 
comte de Leeuwerghem en BG bestuurder 
om de datum voor de verhuring te verdagen. 

1107 08/10/1806 316 - BG vraagt de bisschop van Gent, de 
burgemeester en L. van den Hecke om aan-
wezig te zijn op de vergadering.

1108 08/10/1806 317 - BG schrijft aan Papeleu, dir van Rode 
Lijvekens nr 22, dat ze de rekening laten 
controleren, maar dat ze hem de gevraagde 
900 frs voor de werking van de instelling niet 
kunnen geven. De burgemeester kan maar 
geen Keizerlijke goedkeuring van het budget 
bekomen. We zullen Weldadigheid eraan 
herinneren dat ze stichting van de juffrouwen 
Zoetaert moeten vrijstellen. De minister heeft 
de goedkeuring gegeven voor de bouw van 
muur rond de tuin van Rodelijvekens. 

1109 09/10/1806 318 - BG schrijft aan de Meulenaere, dir. 
Blauwe Meisjes dat ze nota hebben genomen 
van zijn bestelling van aardappelen en ha-
verbalen (balles d’avoine), die BGs pachters 
zullen leveren. 

1110 10/10/1806 319 - BG vraagt aan de prefect om de notari-
ele akte met Dominique Christiaens met zijn 
schoonvader Pierre Verschaffelt als borg te 
willen goedkeuren.

1111 11/10/1806 320 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de ontvangen inkomsten uit de belasting 
op spectakels sedert het jaar 8. 

1112 13/10/1806 321 - BG stuurt aande prefect een lijst met het 
aantal verblijfsdagen van zieke militairen en 
de antwoorden op zijn vragen. 
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1113 14/10/1806 322 - BG stuurt aan de prefect een voorstel 

met namen kandidaten voor het invullen 
van de betrekkingen voor de praktijkcursus 
geneeskunde, chirurgie en farmacie: Block 
voor pathologie externe; Van Rotterdam voor 
Pathologie interne; Kluyskens voor anatomie 
en physologie; De Brucq theorie des femmes 
en couches et des enfants, clinique des ac-
couchements; Beyts voor scheidkunde, prak-
tijk farmacie; natuurkunde van gebruikelijke 
drogen, botanica; Van de Casteel, adjunct van 
scheikundeprof. Vermits er zes leerstoelen 
mogen komen, stellen we een cursus chirur-
gie voor omdat “aucun rapport sur les infanti-
cides, sur la létalité des plaies etc n’est fait en 
ordre. Als de Minister daar akkoord mee gaat, 
stellen we La Brique voor.

1114 16/10/1806 323 - BG stelt aan Salomon, adjunct commis-
saris van Oorlog, voor om de betaling van het 
overgedragen meubilair te spreiden à 1000 fr 
per maand tot 31/12/1807 

1115 16/10/1806 324 - BG vraagt aan de Minister, directeur de 
l’admin de la guerre/bureau des hopitaux om 
hen 1000 toegangsformulieren en 1000 ont-
slagformulieren te sturen.

1116 18/10/1806 325 - BG stuurt het budgetontwerp 1807 aan 
de burgemeester.

1117 18/10/1806 326 - BG meldt aan de prefect dat ze staat 
van de achterstallige bedragen en een uit-
gavenschatting 1807 aan de burgemeester 
hebben gestuurd.

1118 20/10/1806 327 - BG vraagt aan Mols, ontvanger natio-
naal Domein te Dendermonde om verslag uit 
te brengen over de ontvangsten ten voordele 
van BG.

1119 21/10/1806 328 - BG schrijft aan de Meulenaere, dir. 
Blauwe meisjes, dat ze staat van uitgaven 
en inkomsten hebben gecontroleerd en twee 
foutjes hebben gevonden. Het corrigeerde 
bedrag zal hem worden toegekend. 
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1120 22/10/1806 329 - BG schrijft aan L. Van der Straeten, dir. 

St. Antonius, afd. vrouwen, dat haar staat van 
uitgaven en inkomsten is goedgekeurd en 
de het saldo te hare beschikking zal staan. 
Bovendien keuren ze beleid ten aanzien van 
de bewaring van oud (schamel) meubilair en 
de verkoop van oude pluimen. BG gaat ook 
akkoord met de vervanging van Reine Looten, 
door Elizabeth Verheyen. 

1121 24/10/1806 330 - BG schrijft aan Bormans, capitaine au 
corps impérial du génie en chef à Gand dat ze 
een inventaris willen van de gebroken ruiten 
door overmacht en die BG als huurder moet 
herstellen.

1122 25/10/1806 331 - BG vraagt aan Mols, ontvanger natio-
naal Domein te Dendermonde, waar de bor-
dereaux gestuurd aan zijn collega te Brussel 
blijven. 

1123 25/10/1806 332 - BG schrijft aan Bertin, rue neuve 
d’Orléans nr 12, porte St Denis te Parijs om 
alle stukken van BG te willen overhandigen 
aan Daoust.

1124 25/10/1806 333 - BG schrijft aan Daoust, rue Bonnen 
Nouvelle nr 11 te Parijs, over een aantal fi-
nanciële verrichtingen te doen bij Bertin en bij 
Guerand. 

1125 26/10/1806 334 - BG vraagt aan de burgemeester om het 
pensioen van Jean van Bommel, (hospice des 
veillards), rechtstreeks aan Bg te betalen. Hij 
heeft het sinds zijn opname buiten weten van 
BG onterecht achtergehouden.

1126 27/10/1806 335 - BG stuurt aan de prefect een staat van 
de kassituatie en het verloop in de godshui-
zen.

1127 27/10/1806 336 - BG stuurt aan de prefect een uitgaven-
staat voor de verlaten kinderen en vondelin-
gen. 

1128 28/10/1806 337 - BG meldt aan de prefect dat ze de 
Moerloose als conciërge hebben benoemd in 
de Alexianen.
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1129 28/10/1806 338 - BG schrijft aan de prefect dat ze het 

zegel met de wapens van het Keizerrijk heb-
ben ontvangen. De vorige wordt niet meer 
gebruikt. De kosten, 10,66 frs zijn betaald aan 
Van der Stichelen, inspecteur de la salle de la 
prefecture. 
(Op ACHTERKANT: Den 7 october is Jan Van 
Bommel, uitgegaen zijnde om zijn invalide 
gheld, door vier vremde mannen t’ huys ge-
bragt zoodanig dronke dat hij naer twee à drij 
uren gelegen te hebben in de dood-plaetse 
door mijn Mannekens is moeten gedraegen 
worden naer het Dormitorium. Den 10 dito 
als ik begonnen hadde in het gemeente de 
reglemente te lesen, is zelven van bommel in 
swaere vloek en verwijtingen tegen mij zood-
anig uytgevallen, dat ik mij onbekwaem vond 
in ’t lezen voors te gaen; Poenitentie van 2 a 
3 maenden ’t huys te blijven zoude van geen 
kragt zijn: Want wilt niet uytgaen, als om het 
voormelde gheld te ontfangen. Get. Officier de 
la loy.)

1130 29/10/1806 339 - BG meldt aan Delaafaille, burgemees-
ter, officier de la légion d’honneur, Trésorier 
de la 3eme cohorte, Président de la dite 
Adminsitration, dat de vergadering verdaagd 
is wegens vallend op Allerheiligen. Omdat 
het dan de eerste van de maand zullen er 14 
leerlingen van de Blauwe School vervangen 
worden. 

1131 29/10/1806 340 - BG vraagt aan de Meulenaere, dir. 
Blauwe Meisjes om het nodige te doen voor 
de ontvangst van 14 nieuwe leerlingen. 

1132 29/10/1806 341 - BG meldt aan de Bisschop van Gent, 
dat er 14 nieuwe meisjes in de Blauwe Meis-
jes worden opgenomen en dat hij zijn recht 
mag uitoefenen om er eentje aan te duiden 
; t.w. Jeanne Catherine De Brock, fa Vincent 
et Martha Colle, (moeder weduwe met zes 
kinderen)

1133 30/10/1806 342 - BG vraagt aan Weldadigheid om voor 
de opname van Gilles de Taey die St Antonius 
verlaten heeft, het openstaande bedrag van 
109 fr te betalen. 
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1134 30/10/1806 342 - BG vraagt aan François Huyttens, ont-
vanger van Weldadigheid, om 2 jaar interest 
te betalen op een rente ten voordele van St 
Antonius, 2) 120 fr als vergoeding voor de 
staak en de barak, geplaatst in het beluik van 
de Bijloke.

1135 04/11/1806 343 - BG schrijft aan Ghyselinck, geneesheer 
en La Bricque chirurg van de godshuizen om 
de nieuwe leerlingen in de Blauwe Meisjes te 
onderzoeken met het oog op hun toelating

1136 04/11/1806 344 - BG schrijft aan de Meulenaere dat de 
nieuwe leerlingen medisch zullen worden 
onderzocht en hij met Mertens (van BG) moet 
overleggen over de datum van intrede. 

1137 06/11/1806 345 - BG schrijft aan Th. Caluwaert, econoom 
van St Antonius dat J.B. Dronsart? die het 
godshuis zonder toelating heeft verlaten, niet 
meer mag worden toegelaten. 

1138 11/11/1806 346 - BG meldt aan Weldadgiheid dat het 
bedrag dat de Volder voor de concerten en 
redoutes die hij in de winter wil geven, veel 
lager is dan dat wat wettelijk bepaald is.

1139 12/11/1806 347 - BG stuurt aan Kluyskens, chirurg en De 
Brucq chirurg een expeditie van hun besluit 
over de werking van de dienst.(ACHTER-
KANT : met pilasters 200, met colommen 250, 
zonder tombe; Voor ’t vorenste van de tombe 
40 à 50 guldens Daers is een schilderij in ’t 
museum die zou kunnen dienen, zij verbeeld 
de opoffering in den tempel.)

1140 12/11/1806 348 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Pape-
leu er aan herinnert dat de juffrouw Zoetaert 
verscheidene giften aan de school (Rode-
lijvekens) heeft gedaan op voorwaarde van 
een dagelijks mis in de kapel en het dag en 
nacht laten branden van een lichtje, evenals 
’s nachts een lichtje boven de ingangsdeur 
van de instelling en een boven de grote trap. 
Papeleu vraagt dat dit uitgevoerd wordt. Aan-
gezien Weldadigheid de goederen van deze 
schenkingen heeft, is het billijk dat W daar 
voor zorgt. 
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1141 12/11/1806 349 - BG schrijft aan Jacq Goethals fs Josse, 
Josse Charles Goethals fs Josse Laurent, 
Josse Goethals fs Guillaume en B. Papeleu 
te Gent dat zij hun klacht als afstammelingen 
van de stichters van St Laurentius (Wene-
maers) evenals en stamboom hebben ontvan-
gen.

1142 12/11/1806 350 - BG vraagt aan Weldadigheid betaling 
(ordonnancer) ten gunste van BG van drie 
bedragen. (ACHTERKANT eensluidende ex-
peditie van uittreksel zitting BG op 25/10/1806 
met uitnodiging Alg. Vergadering eigenaars te 
Slypendammen Waeteringe te Eekloo Lem-
beke en Bereschool )

1143 13/11/1806 351 - BG schrijft D’Aoust te Parijs dat ze 
akkoord gaan om minnelijk te schikken met 
Bertin. (Op ACHTERKANT uittreksel over be-
noeming van Jean Baptiste de Moerloose als 
concierge van Alexianen met opsomming van 
voorwaarden 

1144 14/11/1806 352 - BG schrijft aan La Brique chirurg en aan 
Glyselink geneesheer van de Blauwe Meis-
jes dat ze om 14 uur een kind aldaar moeten 
onderzoeken.

1145 15/11/1806 353 - BG vraagt aan de burgemeester een 
paspoort voor Drousart? voormalig hospita-
lier in St Antonius om terug te keren naar zijn 
geboortegemeente. 

1146 17/11/1806 354 - BG nodigt de bisschop en D’hane 
Steenhuyse uit om aanwezig te zijn bij de in-
stallatie van de leraren gratis cursus genees-
kunde en chirurgie.

1147 17/11/1806 355 - BG antwoordt aan L. Van der Straete, 
dir St Antonius afd vrouwen, dat ze over de 
benoeming van Mevr Wonky? een geboor-
teakte moet opvragen om verrassingen over 
haar leeftijd te voorkomen. Over mevrouw 
Livine Van Damme mag ze in de infirmerie 
opgenomen worden als “surnumériaire” bui-
ten reeks tegen betaling door haar neef van 8 
sols Brabants per dag. BG vraagt of de ver-
vangster van Petronille Mommaerts voldoet. 
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1148 18/11/1806 356 - BG schrijft aan douarière De Wazier 

Wavrin, geboren de Ghellinck te Gent dat 
Françoise Cappelle die op haar voorstel 
opgenomen was in de Blauwe Meisjes terug-
gestuurd is naar haar vader wegens onverbe-
terbaar “vices d’incorrigibilités”. Gelieve een 
nieuwe kandidate aan te duiden.

1149 18/11/1806 357 - BG schrijft aan De Meulenaere, dir. 
Blauwe meisjes dat ze 600 frs te zijner be-
schikking stellen. Opgemerkt wordt dat een 
van de leerlingen nog zes jaar moet worden. 
Reglementair te jong (i.e. 8 jaar), zo moeten 
we te lang wachten op de opbrengst van hun 
arbeid. Dat moet in de toekomst voorkomen 
worden. Wat de naaktheid van sommige meis-
jes betreft, maakt BG zich daar geen zorgen 
om. Sommigen hebben totaal niets en is een 
reden te meer om ons om hen te bekomme-
ren.

1150 19/11/1806 358 - BG schrijft aan de prefect dat ze ver-
nemen van de directrice van de Bijloke dat 
op verzoek van de prefect 2 recruten uit het 
kanton Aalst zijn opgenomen. Daarvoor zelfs 
5. Dit kan niet. Ze moeten naar een militair 
ziekenhuis. Hoewel u schrijft dat het op hun 
kosten is, zijn ze totaal berooid. Egide Kip-
pens bv is iemand die op kosten van Welda-
digheid van zijn gemeente opgebracht. BG 
heeft overlegd met de commissaire des guer-
res en afgesproken dat dergelijke personen 
onderzocht moeten worden door een genees-
heer en of afgekeurd of opgenomen in het 
militair ziekenhuis. 

1151 25/11/1806 359 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor de bouw van een muur rond de tuin van 
de Rodelijvekens met de vraag om zijn goed-
keuring.

1152 1806 360 - BG stuurt aan L. Van der Straeten, dir St 
Antonius afd vrouwen, het geboorteuittreksel 
van Livine Van Damme terug evenals de door 
haar neef getekende overeenkomst.
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1153 25/11/1806 361 - BG antwoordt aan Weldadigheid dat ze 
geen weet hebben van de notariële akte van 
18/09/1751 over de dagelijkse mis in de kapel 
van de Rodelijvekens.

1154 25/11/1806 362 - BG antwoordt aan Weldadigheid met 
dank voor de betaling van 1407,71 fr over de 
drie rentes en de pro rata van de lijfrente ten 
gunste van Gilles de Taey. De geweigerde 
betaling van 171.14 fr was inderdaad terecht

1155 26/11/1806 363 - BG vraagt aan de prefect om antwoord 
op hun brief over de 7 recruten in de Bijloke. 
Het hospitaal ligt overvol, tw 149 personen, 
wat BG verplicht soms 3 personen in één bed 
te leggen. 

1156 28/11/1806 364 - BG bevestigt aan de prefect ontvangst 
van zijn circulaire.

1157 02/12/1806 365 - BG vraagt Perrussel hoofdcommissaris 
van de Marine, belast met de inspectie van 
de hospitalen te Antwerpen om een duplicata 
van een ‘mandat’ twv 64,20 frs. Een van onze 
collega’s heeft abusievelijk zijn handtekening 
boven het gedrukte regeltje gezet en nu wei-
gert men de uitbetaling. Ook het uitkrabben 
van de naam en correcte plaatsing heeft niet 
geholpen.

1158 04/12/1806 366 - BG vraagt aan de prefect om zijn op-
merkingen over het plan voor een moeder-
huis (brief van 2 januari). Er dienden arme 
zwangere vrouwen in de Bijloke opgenomen 
te worden ter stoffering van de cursus verlos-
kunde.

1159 05/12/1806 367 - BG meldt aan de prefect dat over de 
klacht van de Moerloose concierge van de 
voormalige Alexianen over de aanwezigheid 
van Graci??? Concierge van het Rasphuis, 
BG zich daar niet kan mee bemoeien.

1160 09/12/1806 368 - BG kan moeilijk akkoord gaan met het 
besluit van de prefect dat hij een grotere afbe-
talingstermijn heeft toegekend voor de over-
dracht van meubilair met name over jaar 14 
en 1806. Dat betekent evenwel geen mindere 
belasting vermits de achterstand ineens moet 
betaald worden. 
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1161 09/12/1806 369 - BG meldt aan de burgemeester dat er 

vandalisme plaats heeft in Poortakker, Oude 
Houtlei. ’s Avonds komt er een bende in het 
voorhof bijeen, waaronder zelfs jongeren van 
16 tot 18 jaar. Ils barricadent la porte, empê-
chent les hospitaliers de sortir, y jouent aux 
cartes, aux dés ou à d’autres jeux d’hazard, 
ils cassent les vitres en criant que c’est la 
commission qui doit les faire retablir, vend-
redi au soir ils ont enlevé toute la ferraile de 
la porte d’entrée. De commissaris is op de 
hoogte maar heeft nog niets ondernomen. 

1162 10/12/1806 370 - BG antwoordt aan L van der straeten, 
dir St Antonius, afd vrouwen, dat ze drie per-
sonen toelaten: Jacqueline Petronille Mortier, 
fa Lievin etn Catherine Coninck, weduwe 
Abraham Bombeke, oud 89 jaar; Marie Adri-
enne de Backere, wweduwe Jacq Defaut, fa 
Etienne en Elisabeth de Noyette, oud 80 jaar; 
Adrienne de Nycker, fa françois en Adrienne 
Geertrude, weduwe jacques Serlippens, oud 
80 jaar … de weduwe Defaut laten we toe 
omdat we verwachten dat Marie Ghyselinck 
eerlang (incessament) zal overlijden. De 
derde persoon … nous vous prions de ne 
l’admettre que pour remplacer la première qui 
viendra à mourir après M. Ghyselinck. 

1163 15/12/1806 371 - BG antwoordt aan L.van der Straeten, 
dir St Antonius afd vrouwen, dat Thérèse 
Moerman als overtallige toegelaten mag 
worden op voorwaarde dat Roelandts 8 sols 
Brabants per dag betaald.

1164 16/12/1806 372 - BG stuurt aan de directrice van het 
Groot Begijnhof en die van het Klein Begijnhof 
een expeditie van het besluit over de inkom-
sten van de hospitalières behandeld in de 
respectieve infirmerieën. 

1165 31/12/1806 373 - BG aanvaardt het ontslag van Th. 
Calluwaert, econome van St Antonius. Ter 
vervanging wordt J.Bte Joseph Ferin priester 
benoemd

1166 31/12/1806 BG nodigt de burgemeester en Van den 
Hecke uit om aanwezig te zijn bij de opening 
van de offertes voor de bouw van de muur in 
de Rodelijvekens. 
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1167 27/12/1806 374 - BG schrijft aan de heren Brantari? Ci-

maroti bankiers te Wenen over hun verwach-
ting over de ruil en uitbetaling van haar “acti-
ons sur la Banque de Vienne”. Met verwijzing 
naar een brief van Ferdinand baron de Muller 

1168 23/12/1806 373 - BG schrijft aan D’Aoust, te Parijs, dat 
ze verbaast zijn ver zijn commissieloon op 
2247,25 frs, met name 96,25 fr. BG wil slechts 
2 ½ % betalen en dat zal ook gelden in de 
toekomst. 

1169 23/12/1806 374 - BG schrijft aan Van den Bossche Jac-
ques, inspecteur van de eerste sectie van 
het 5e arrondissment de landgroederen der 
gezegde administratie tot Steenhuyse. Een 
zekere Verbiest maakt gebruik van de dreve 
van het pachthof van BG gebruikt door P.F. 
De Vulder. De gezeyde dreve niet en is een 
publique straete, maar alleenlijk eenen uitweg 
van ons pachthof. BG verzoekt een waekend 
ooge te houden .. en een proces-verbal te 
dresseren. Alleen de passagie van de heer 
Malcamp mag hij gedoogen. 

1170 03/01/1807 375 - BG antwoordt aan de prefect dat ze de 
toewijzing van de bouw van de muur van de 
Rodelijvekens voor onbepaalde termijn heb-
ben geschorst. Ze sturen het resultaat na ope-
ning van de offertes tot op heden. (opgesomd 
als n 1, 2, 3 zonder verdere toelichting) 

1171 06/01/1807 376 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs dat het 
toegestuurde mandaat niet getekend is. 

1172 06/01/1807 377 - BG vraagt aan de Minister, directeur van 
de oorlogsadministratie, toezending van 400 
voorgedrukte formulieren. 
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1173 07/01/1807 378 - BG meldt aan L. van der Straeten, direc-
teur Sint-Antonius, afdeling vrouwen, dat ze 
haar voorstel om 6 overtallige hospitalières op 
te nemen niet kunnen aanvaarden. Er zullen 
ongetwijfeld binnenkort door overlijden plaat-
sen vrijkomen zodat die ongelukkigen toch 
opgenomen kunnen worden. Ondertussen 
moeten ze aankloppen bij Weldadigheid. Wij 
raden aan om het voorstel van de directeur 
van de filles de la charité aan te nemen om 
een rund per week te slachten. Er is evenmin 
beletsel om 200 (£ pond?) vlees per week aan 
te kopen om zo op woensdag vlees te kunnen 
serveren. In het vervolg krijgt u de boter in 
het goede seizoen en we sturen geen erwtjes 
meer. 

1174 08/01/1807 379 - BG stuurt aan Ribbers te Sas van Gent 
de stand van de debirentiers terug. 

1175 08/01/1807 380 - BG meldt aan Papeleu, directeur Rode 
Lijvekens, dat ze geschreven hebben aan 
Weldadigheid dat ze (=Weldadigheid) in het 
bezit zijn van alle goederen toebehorend 
aan de school met betrekking tot de verschil-
lende fondaties (stichtingen). Weldadigheid 
antwoordt dat ze de drie lichten (in de kapel, 
boven de ingangsdeur van het huis en de 
school) te hunnen laste nemen. Wat de da-
gelijkse mis betreft, valt dat ten laste van BG, 
maar moet toch uitgeklaard. De rekening van 
Papeleu werd goedgekeurd. BG gaat ak-
koord met de regeling tussen Papeleu en de 
geestelijke die de mis wil lezen tegen 12 sols 
Brabants per mis. 

1176 10/01/1807 381 - BG schrijft aan Cornelis, econoom van 
de Kulders, dat er een eind moet komen aan 
de schandalige praktijk dat de ouvriers tail-
leurs op de 1e maandag van het jaar bij hun 
meesters een Nieuwjaar gaan wensen en hen 
een Nieuwjaarsgift afpersen. Dit is immoreel. 
Op die dag mag dus geen enkele leerling naar 
buiten. Bij wijze van ontspanning geeft men 
hen ’s morgens een warm wit broodje met 
boter en bij het vieruurtje bier. 
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1177 14/01/1807 382 - BG stuurt aan de prefect een nieuw plan 
voor de openbare aanbesteding, naar aanlei-
ding van de aanpassing van de rooilijn door 
de burgemeester. 

1178 22/01/1807 383 - BG stuurt aan de prefect een brief van 
de burgemeester met het pv dat de afstand 
van een natuurlijk kind vaststelt. BG vraagt 
toestemming op het op kosten van de rege-
ring te plaatsen op het platteland.

1179 x/01/1807 384 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Van 
Rotterdam, geneesheer in de Bijloke, Adrien 
De Groote heeft onderzocht en behandeld. 
Hij kan niet meer genezen en moet dus thuis 
verzorgd worden. Dat bepaalde ongenees-
lijke of genezen personen zonder meer uit de 
instelling worden gezet ook als geen domicilie 
hebben, is onaanvaardbaar en gebeurt buiten 
ons weten om. Een soortgelijke zaak is die 
van Marguerite Grangé, echtgenote van de 
oud portier van de prefectuur Decaux, die in 
grote armoede naar de stad is gekomen en 
opgenomen in de Bijloke. Zij is gezond, maar 
elke morgen is haar bed nat wegens inconti-
nentie. Omdat ze geen domicilie heeft vragen 
wij Weldadigheid om haar te komen ophalen. 

1180 24/01/1807 385 - BG schrijft aan Tréau?, payeur princi-
pal de la marine au port d’Anvers, dat ze het 
mandaat nog niet ontvangen hebben. 

1181 26/01/1807 386 - BG stuurt aan de prefect de stand van 
de kas van het 4 trim 1806.

1182 26/01/1807 387 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van het aantal behandelde zieke militairen 
van het 4e trimester 1806.

1183 26/01/1807 388 - BG stuurt aan Della Faille een overzicht 
van de bedienden van BG (namenlijst !) Lam-
mens, Verbeke, Van Brakel, de Leersnyder, 
Van Acker (archiviste), Van Bambeke, De Prit-
ter, Prasson, Van Sielbrouvq, Vervaet, Goos-
sens.
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1184 28/01/1807 389 - BG meldt aan de prefect dat Jean 
Rynbaut, genaamd Vollaert, is opgenomen in 
Sint-Antonius. Jacques Reynaert, kreupele 
bedelaar en vastgezet in het huis van bewa-
ring naar Dendermonde is overgebracht zodat 
deze zaak dus vervalt. (Op ACHTERKANT 
Boekjaar jaar X, overzicht sommen te betalen 
door admin de la Guerre voor behandeling 
zieke militairen)

1185 28/01/1807 390 - BG schrijft aan de sous-préfet du 4e ar-
rond. Dépt Schelde te Eeklo dat Pierre van de 
Bulcke is onderzocht door BG’s geneesheren 
en dat hij ongeneeslijk is. Gelieve hem terug 
te halen en de dagen verblijf in de Bijloke te 
betalen. 

1186 29/01/1807 391 - BG vraagt aan de prefect om hun aan-
vraag voor de vernieuwbouw van een pacht-
hoeve de administratieve weg te laten volgen. 
(Op ACHTERKANT mémoire, à ajouter aux 
dépenses annuelles)

1187 30/01/1807 392 - BG meldt aan de sous-préfet du 4e ar-
rond. Dépt Schelde te Eeklo dat Pierre van de 
Bulcke overleden is in het hospitaal en vraagt 
betaling van zijn verblijf.

1188 31/01/1807 393 - BG schrijft aan de prefect dat ze het 
geen goed idee vinden om zes vrouwen 
overtallig in Sint-Antonius op te nemen en 
tegen mei weer te laten vertrekken. Wij stel-
len voor om ze op te nemen en geen nieuwe 
aan te nemen voor er zes overleden zijn. (Op 
ACHTERKANT gedrukt besluit over het eigen-
domsrecht van de BG op de goederen van de 
begijnhoven.)

1189 31/01/1807 394 - BG schrijft aan L. Van der Straeten, di-
recteur Sint-Antonius, over de zes overtallige 
vrouwen die mogen opgenomen worden en 
het besluit geen nieuwe op te nemen tot door 
overlijden het aantal terug normaal is. 

1190 31/01/1807 395 - BG stuurt aan de prefect de lijst van de 
vondelingen en achtergelaten kinderen over 
het 4e trimester. (Op ACHTERKANT gedrukte 
brief van BG over het bestier ende bewind der 
Goederen, competerende aen de Infirmeryen 
der gewezene Begynhoven.)                 
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1191 07/02/1807 395 - BG schrijft aan J.F. Van Hecke te Ste-

kene over zijn aanstelling als toeziener van 
het 7e arrondissement der landgoederen van 
de commissie. 

1192 13/02/1807 396 - BG antwoordt aan de prefect dat ze de 
opbrengst van de houtkap in 1807 zullen be-
steden aan de vernieuwbouw van een nieuw 
landhuis (habitation rurale). 

1193 13/02/1807 397 - BG stuurt aan Mongrotte, commis de 
marine chargé par itérim de l’inspection des 
hôpitaux te Antwerpen de gevraagde lijst 
(welke?).

1194 17/02/1807 398 - BG bevestigt aan de prefect de ont-
vangst van het pv over de houtverkoop. 

1195 21/02/1807 399 - BG schrijft aan de econoom van het mi-
litair hospitaal dat de reservisten besmet met 
schurft apart geregistreerd moeten worden.

1196 23/02/1807 400 - BG schrijft aan de minister van Binnen-
landse Zaken dat bij Keizerlijk Besluit BG de 
gift van Antoine de Brauwer mag aanvaarden 
om toegelaten te worden tot Sint-Antonius. 
Deze middelen zouden ten goede kunnen ko-
men voor de bouw van de muur van de Rode 
Lijvekens.

1197 25/02/1807 401 - BG schrijft aan Salomon adjoint aux 
commissaires des Guerres chargé du service 
du Dépt Schelde over het opnemen van met 
schurft besmette soldaten van de reserve 
compagnie.

1198 25/02/1807 402 - BG vraagt aan de bisschop om in ver-
vanging van Hebbelinck, kapelaan van Sint-
Catherina, Augustin Van den Bussche, ex-
monnik van Baudeloo abdij te benoemen.

1199 25/02/1807 403 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Rode 
Lijvekens, dat ze bezig zijn met het opstel-
len van de lijst van de leerlingen. Er moeten 
doopregisters van acht parochies doorzocht 
worden. Voorts mag hij Sophie Gyselinck en 
Françoise Franck een jaar langer laten blijven 
en Josephine Wattenberghe en Coleta Malde-
ghem met Pasen laten vertrekken en hen de 
uittredingsgratificatie geven. 
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1200 27/02/1807 404 - BG stuurt aan DesRochet, inspecteur 
des eaux & forêts des Dépt Schelde et Deux 
Nethes, haar opmerkingen over de reorgani-
satie van de boswachters. 

1201 28/02/1807 405 - BG meldt aan douarière De Wazier Wa-
vrin, geboren de Ghellynck, dat Jeanne Marie 
van den Hende is overleden in Sint-Catherina 
en vraagt om een opvolger aan te wijzen.

1202 03/03/1807 406 - BG schrijft aan Salomon, adjoint aux 
commissaires des Guerres chargé du service 
dans le dept Schelde dat ze de twee manda-
ten nog niet hebben ontvangen. 

1203 07/03/1807 407 - BG nodigt de burgemeester, de bis-
schop, Dhane Steenhuyze uit op een verga-
dering belegd door de prefect in de prefec-
tuur op zondag om 11 u. (Op ACHTERKANT 
zitting 27/12/1806 benoeming van Jbte Ferin, 
priester, als econoom van Sint-Antonius, oude 
mannen)

1204 28/02/1807 408 - BG vraagt aan ??? om zoals reglemen-
tair bepaald, iedere maand het dagboek (jour-
nal) van het ziekenhuis van de vorige maand 
over te leggen.

1205 07/03/1807 409 - BG schrijft aan de prefect dat in het 
overzicht de uitgaven voor de zieke militairen 
en de vondelingen behandeld ten laste van de 
Staat, niet zijn opgenomen.

1206 10/03/1807 410 - BG stuurt aan de prefect de lijst van 
de mannen die in het militaire ziekenhuis in 
februari zijn behandeld en vraagt betaling van 
de kosten.

1207 10/03/1807 411 - BG meldt aan de burgemeester van 
Wetteren dat ze naast de betaling van 217, 
68 fr nog 1563 fr tegoed hebben. (Op ACH-
TERKANT vertaling van de verklaring van 
de burgemeester van Mariakerke over de 
geschiktheid van Pierre van Uytvanck en zijn 
vrouw, die pas 13 dagen geleden bevallen is, 
als voedster van een uitbesteed kind.)

1208 11/03/1807 412 - BG stuurt aan DesRochet, inspecteur 
des eaux & forêts des Dépt Schelde et Deux 
Nethes, het overzicht van de gewone houtkap 
in 1808.
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1209 11/03/1807 413 - BG melden hun ongenoegen aan Kluy-
skens, hoofdchirurg van de Bijloke, dat hij 
afwezig was op 7,8 en 9 februari. Als dit zich 
nog voordoet, wacht hem een onaangename 
beslissing.

1210 11/03/1807 414 - BG nodigt haar leden uit om morgen 
donderdag om 10 uur kennis te komen nemen 
van een brief van de prefect.

1211 16/03/1807 414 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
om een gift tbv 293 fr te mogen aanvaarden 
van een onbekende, bestemd voor de aan-
koop van linnen voor Sint-Antonius oude 
mannen.

1212 17/03/1807 415 - BG vraagt aan de prefect rechtzetting 
van een verkeerde boeking van de opbrengst 
van houtkap (725 fr) ten voordele van BG da-
terend van 9 Frimaire XII. Het geld is naar de 
Schatkist geboekt.

1213 23/03/1807 416 - BG meldt aan douarière De Wazier Wa-
vrin, geboren de Ghellynck, dat ze Therese 
Demete, weduwe Doûanne, in Sint-Catherina 
hebben opgenomen.

1214 23/03/1807 417 - BG stuurt aan de prefect het plan, 
bestek en kostenraming van de muur van de 
Rode Lijvekens. 

1215 24/03/1807 418 - BG meldt aan de prefect dat de BG 
van Bergen (Mons) Marie Joseph Decaut, 
wettelijke dochter van Louis en Marie Barbe 
Simon, geboren en gedoopt in Sint-Baafs op 
8/01/1794, teruggestuurd hebben naar Gent, 
onder het voorwendsel dat ze hier geboren 
is en de BG van Gent voor haar moet zor-
gen. Als Bergen ons alle dergelijke personen 
stuurt, wordt dit onhoudbaar voor ons. Als wij 
dat ook gaan doen, dan resulteert deze “ruil” 
in totaal nutteloze kosten. Wilt u uw college 
van Jemappes dit aan het verstand brengen.  

1216 23/03/1807 419 - BG meldt aan de prefect dat ze 4 ge-
usurpeerde rentes & nationaal goed hebben 
ontdekt en vraagt om in het bezit ervan ge-
steld te worden.
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1217 24/03/1807 420 - BG stuurt de antwoorden aan de prefect 
op de vragen over de zwakzinnigeninstellin-
gen. Beide geslachten worden apart gehuis-
vest en onderhouden. Binnen zijn ze vrij voor 
zover de veiligheid dat toelaat. Hun kleding 
is naar hun situatie. Ze krijgen gezond en 
voldoende voedsel. BG zorgt voor 43 gekken 
en 51 zottinnen. Twee uit elke groep zijn op 
verzoek van de prefect toegelaten en afkom-
stig van buiten Gent; 11 gekkinnen worden 
verzorgd op kosten van hun verwanten (7 uit 
Gent en 4 van buiten) en 25 gekken op kos-
ten van hun familie (waarvan 4 uit Gent). BG 
betaalt 81 cs (9sols courant de Brabant) per 
dag voor de mannen en 72 cs (8 sols.) voor 
de vrouwen. Voor die op pensioen kost het 
gemiddeld 350 voor de mannen en 305 voor 
de vrouwen.

1218 27/03/1807 421 - BG vraagt aan Caroline Leenesonne 
voormalige soeurs converse van de Bijloke, 
thans hospitalière in de infirmerie van het 
Groot Begijnhof om zaterdag om 3 uur naar 
de vergadering te komen.

1219 27/03/1807 422 - BG vraagt aan de directrice van de 
Bijloke de overdracht van de gelden afkomstig 
uit het pension ecclésiastique des dames Rei-
ne Coppens en Bernarde de la haye et des 
soeurs Pietronille Schelstraete, Aldegonde 
Baete?. (Op ACHTERKANT naamlijst pach-
ters eeuwigdurende huur met bedrag:Josse 
Schoorman (Zelzate), Pierre Slock, Albert 
Vander Hoy, weduwe Danneels, Pierre Ham-
melinck, Antoine Castro Jacques Leyns)

1220 27/03/1807 423 - BG vraagt aan de Ontvanger van de 
registratie en nationaal domein te Kortrijk om 
hete bordereau te corrigeren over de rente die 
Guille Naessens uit Vichte betaalt. 

1221 28/03/1807 424 - BG schrijft aan de prefect dat ze Pierre 
Vercauter in de armejongensschool niet kun-
nen plaatsen. Hij is ouder dan 10 jaar (enkel 
tussen 8-10 jaar worden toegelaten). Vraag 
Weldadigheid om te helpen.
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1222 30/03/1807 425 - BG meldt aan P. Minnen, slager, dat hij 
niet meer moet leveren, vermits ze het vee 
slachten voor gebruik in Sint-Antonius, oude 
mannen, zoals reeds voor de Bijloke en Sint-
Antonius, vrouwen.

1223 30/03/1807 426 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
sinds de overdracht van de meisjes van 
Morollen en van de école de Ste Marie naar 
de Rode Lijvekens er plaatsgebrek is. Er is 
een weldoener die op zijn kosten een houten 
galerij wil bouwen. Om dat mogelijk te maken 
zou een zijgevel van de kapel met een ver-
dieping moeten worden verhoogd. BG vraagt 
toestemming en stuurt twee (ontbrekende) 
plannetjes.

1224 31/03/1807 427 - BG vraagt aan de prefect of zij mogen 
toestaan dat een particulier hen geüsurpeerde 
rentes en landgoed bekend maakt op voor-
waarde dat hij de verlopen rentes krijgt. 

1225 31/03/1807 428 - BG vraagt goedkeuring van een bestek 
en kostenraming voor de herstelling van een 
hoeve van BG.

1226 02/04/1807 428 - BG stuurt aan de prefect hun verzoek 
aan de minister van Binnenlandse Zaken om 
de gift van De Brauwer te mogen gebruiken 
voor de bouw van de tuinmuur van de Rode 
Lijvekens. (Op ACHTERKANT uittreksel uit 
Landtboeck der Parochie van Merlebeeck .. 
Pachters Adriaen D’Hossche, Pierre Steven, 
proprietaris ’t hospitael van Sint-Pieters, 755, 
weede, ..Jan D’haene, cleenen hoolbeke 
vijver, d’hoors Pre Schepens, Priesters van 
Sint-Jacobs …)

1227 04/04/1807 429 - BG vraagt aan douarière de Wazier Wa-
vrin, geboren de Ghellynck om een opvolgster 
voor de overleden Marie Tondeur, weduwe 
van Albert de Mulder, in Sint-Catherina aan 
te duiden. (Op ACHTERKANT brief aan re-
ceveur du domaine national om B. Bertrand, 
drager dezer, alle inlichtingen te verstrekken 
om goederen te ontdekken die eventueel aan 
BG zouden moeten toekomen.)
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1228 06/04/1807 430 - BG meldt aan L. Van der Straeten, 
directeur Sint-Antonius, dat ze het geld ter be-
schikking stellen. Dat ze toestemming geven 
om Blommaert te betalen voor het geleverde 
bier en dat ze steeds een goedkopere brou-
wer mogen zoeken. Eerlang worden de rak-
ken aardappelen geleverd evenals brandhout.

1229 06/04/1807 431 - BG schrijft aan Limnander en JB van 
den Berghe dat het huis dat ze bewonen (oc-
cupent) binnenkort openbaar verhuurd zal 
worden. (Op ACHTERKANT 26 Thermidor X, 
aan burger De Bonissois ontvanger nationaal 
domein Sas van Gent, over inlichtingen over 
stuk geüsurpeerd land)

1230 07/04/1807 432 - BG schrijft aan Marionot M., pleitbezor-
ger, dat BG verplicht is om openbaar te ver-
huren. (Op ACHTERKANT Maire Verhaevere, 
afkomstig van Dendermonde, wordt al 17 jaar 
op kosten van BG Gent verzorgd in het zwak-
zinnigengesticht. Gelieve Haeck, econoom 
van de instelling, te betalen, zo niet wordt ze 
teruggestuurd.)

1231 09/04/1807 433 - BG schrijft aan de prefect dat de religi-
euzen en zusters (conversés) van de Bijloke 
willen terugkeren naar hun communauteit. 
Ze zijn met 10 (waarvan 2 soeurs converses) 
en ontvangen een kerkelijk pensioen, dat 
ze naast hun rente willen afstaan in ruil voor 
werk in de Bijloke. 

1232 09/04/1807 434 - BG stuurt aan de prefect een verzoek 
van Colete de Weerdt, begijn in het Groot 
Begijnhof, 77 jaar om opgenomen te worden 
in de infirmerie.

1233 11/04/1807 435 - BG vraagt aan de Bisschop van Gent 
om Cornelis, sinds 20 jaar econoom van de 
armejongensschool, uit dank voor zijn inzet 
te belonen met een benoeming als kanunnik 
in de kathedraal in vervanging van Van der 
Verven?

1234 10/04/1807 436 – Brief van BG
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1235 14/05/1807 437 - BG meldt aan de burgemeester dat 
morgen de doos met de offertes voor de muur 
van de Rodelijvekens wordt geopend. Als 
hij persoonlijk niet kan voorzitter, dan graag 
vervanger.

1236 14/04/1807 438 - BG schrijft aan Jacques Versturen? 
Dat hij onmiddellijk de plaats moet vrijmaken 
waar destijds “la drèche pour la brasserie de 
l’hospice de la Byloke” gebeurde.

1237 14/04/1807 439 - BG vraagt aan de prefect om de met 
schurft besmette soldaten (1) van de reserve-
compagnie niet te laten opnemen in het beluik 
van de Bijloke. Er worden daar enkel armen 
opgenomen en ook die mogen geen schurft 
hebben. In het militaire ziekenhuis mogen ze 
(=1) evenmin opgenomen worden. De ruimte 
die de prefect voorstelt is die van de brouwerij 
en daar mag geen zwavel (uitwasemingen), 
die normaal voor de behandeling van schurft 
benut wordt, gebruikt worden omdat dat de 
gisting zou beletten. Er is veel ruimte in de 
kazerne van de stad, goed voor 2000 man. 
Het stadsgarnizoen is klein, dus is daar ruimte 
genoeg.

1238 15/04/1807 440 - BG meldt aan de prefect dat ze de 
uitgaven voor de herstelling van de hoeve 
Cooman te Ayghem willen betalen met de 
opbrengst van de verkoop van de bomen.

1239 15/04/1807 441 - BG nodigt P. Reyniers e.a. uit voor de 
openbare aanbesteding van de bouw van de 
muur van de Rodelijvekens. De nieuwe bie-
dingen moeten onder 4.550 fr liggen. 

1240 - Dagvaarding ter verschijning voor bemidde-
lingsbureau van de vrederechter van Ardooie 
ivm Jean Vercruyssen, fs Jean en zijn vrouw 
Anastasie Vermeulen te Koolscamp voor 
saldo van een jaar rente.

1241 18/04/1807 442 - BG vraagt aan Durieux te Kortrijk om 
de vervolging van weduwe Van Dommele te 
Kortrijk en weduwe Phe Van den Heede te 
Kuurne op zich te nemen en de papieren bij 
Robbe, die BG’s vertrouwen heeft geschon-
den, af te halen. 
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1242 20/04/1807 444 - BG schrijft aan Robbe te Kortrijk dat hij 
alle papieren aan Jean Durieu, notaris, in ver-
band met de 2 rentetitels af te geven.

1243 20/04/1807 445 - BG schrijft aan JBte De Moerloose, con-
ciërge van het voormalige Alexianenklooster, 
dat hij kamers verhuurd heeft voor eigen re-
kening. Nu de plankenvloer van de zolder en 
een balk zijn ingezakt, moeten deze personen 
onmiddellijk weg. Hij wordt verzocht op eigen 
kosten de schade te herstellen.

1244 20/04/1807 443 - BG vraagt aan de prefect om te kiezen 
uit de twee hoogste bieders voor de muur van 
de Rodelijvekens, met name P.J. Buels en 
Emanuel Migom. (Op ACHTERKANT ver-
scheidene stukken landbouwgrond gelegen 
te Lovendegem, voormalige seigneurie van 
Voinderhoute achter het Rabot afkomstig van 
de chapellerie de l’autel de Sint-Daniel, Cha-
pitre de Ste Pharailde te Gent. Gebruikt door 
Pierre Buysse jaarpacht 126 frs 98 182/441 
cts.) 

1245 21/04/1807 446 - BG schrijft aan de prefect dat de met 
schurft besmette soldaten van de reserve-
compagnie in het militair hospitaal zullen wor-
den opgenomen. Ze moeten voorzien zijn van 
een brief van hun commandant. De voedsel-
bedeling moet zeer stipt gebeuren om onrust 
te voorkomen. (Op ACHTERKANT Organisa-
tion des bureaux (3) des hospices met naam 
van commissaris en chef.)

1246 21/04/1807 447 - BG vraagt aan de prefect om François 
Van Acker aan te bevelen als griffier van de 
vrederechter te Nazareth. Hij was procureur 
van de schepenen van Gent en gedurende vijf 
jaar onze medewerker. 

1247 21/04/1807 448 - BG vraagt aan F. Vispoel, entrepreneur 
du traitement des militaires malades, om zijn 
akkoord met de voorwaarden om de met 
schurft besmette soldaten op te nemen. (af-
zonderlijke zaal, zalf, verwarming, licht, thee.) 
Het eten komt van de compagnie zelf, wassen 
van het linnen, vergoeding van 45 cts.
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1248 23/04/1807 449 - BG schrijft aan de Meulenaere directeur. 
Blauwe Meisjes, dat ze zijn financieel ver-
slag hebben goedgekeurd. BG stelt 136,5 ter 
beschikking van Catherine Jacqué als uittre-
dingsvergoeding.

1249 23/04/1807 450 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Rode-
lijvekens, dat ze zijn financieel verslag hebben 
goedgekeurd.

1250 25/04/1807 451 - BG stuurt aan de prefect de uitgaven 
voor pleegonderhoud van verlaten kinderen 
en vondelingen (met klein briefje met bedra-
gen). (Op ACHTERKANT, Pierre Antoine De 
Brauwer, uit Mariakerke, ten volle 66 jaar 
biedt 1269,84 om opgenomen te worden in 
Oudemannengesticht.)

1251 25/04/1807 452 - BG stuurt aan de burgemeester het 
aandeel van BG in het budgetontwerp. (Op 
ACHTERKANT toelating voor Jean Baptiste 
Baquet om geld te ontvangen dd 26/11/1806)

1252 27/04/1807 453 - BG vraagt Eeman, notaris te Aalst, wat 
het erfdeel is van Coleta Van den Hauwe, 
opgenomen in het zwakzinnigengesticht, en 
wat BG moet doen om het geld te pakken te 
krijgen.

1253 28/04/1807 454 - BG vraagt aan de prefect een beslissing 
in verband met de bouw van de muur van de 
Rodelijvekens. De offerte-indieners beklagen 
zich over de traagheid waarmee een besluit 
wordt genomen. Het goede seizoen begint te 
korten. 

1254 28/04/1807 455 - BG schrijft aan Jacques Cloet, meester 
tonnenmaker te Oostende, dat Marie Anne 
Kallewaert, weduwe van Jean Saigne overle-
den is. Hij dient nog een deel van de lijfrente 
te betalen. 

1255 04/05/1807 456 - BG stuurt aan de prefect de beslissing 
om Emanuel Migom als aannemer van de 
bouw van de muur van de Rodelijvekens aan 
te duiden. 

1256 04/05/1807 457 - BG stuurt aan de prefect de toestand 
van de kas en het verloop in de godshuizen. 

1257 05/05/1807 458 - BG vraagt aan de prefect een “mandat” 
voor de kosten van de verzorging van de met 
schurft besmette soldaten.
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1258 05/05/1807 459 - BG schrijft aan L. Van der straeten di-
recteur Van het Oudevrouwengesticht dat het 
geleverde kaphout afkomstig van de bomen 
op de vesten aan de Brugsepoort nog niet 
droog en dus niet geschikt voor onmiddellijk 
gebruik. BG geeft toestemming om de kelk te 
laten vergulden door de goudsmid van haar 
keuze. De waterputten (puits des pompes) 
kunnen pas in september als de bronnen het 
laagst staan, geïnspecteerd worden. Ook de 
ramen zullen hersteld worden.

1259 11/05/1807 460 - BG vraagt aan de ministre directeur de 
l’administration de la guerre, bureau des ho-
pitaux, 200 feuilles intermédiaires. (Op ACH-
TERKANT aantal personen in de godshuizen 
616; wezen 145, wezen vr 144; vondelingen 
ten laste regering 128; achtergelaten ten laste 
regering 77; verlaten ten laste van commissie 
131)

1260 14/05/1807 461 - BG schrijft aan MM. De Meulenaere, 
directeur Blauwe Meisjes, dat van de drie 
voorgestelde meisjes, Isabelle Heylbroeck de 
voorkeur krijgt, omdat ze voorgesteld wordt 
door een afstammeling van een weldoener 
van de school, als de beweringen van de heer 
Bisschop kloppen. Enz. 

1261 20/05/1807 462 - BG schrijft aan Del Marmol, conserva-
teur des eaux et forêts du 24eme arrondisse-
ment te Brussel en vraagt bij de minister van 
Financiën de toestemming te bekomen om 
een deel van het bos te Grotenberge, dat er 
slecht aan toe is, te rooien.

1262 21/05/1807 463 - BG stuurt aan Jean François Durieu, 
notaire impérial et traducteur juré te Kortrijk 
een volmacht om Robbe te verplichten de 
titels terug te geven en de debiteuren te laten 
betalen.

1263 22/05/1807 464 - BG vraagt aan de prefect de vooraf-
gaande toestemming om twee personen 
aangeduid door de afstammelingen van Marie 
Anne Geerbrant, weduwe van Marc Antoine 
Pijoulet, die bij testament een eeuwig durende 
rente van 7619,4 fr heeft bestemd voor BG.
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1264 23/05/1807 465 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
voor de bouw van een stal bij een hoeve. 
Dit zou gebeuren met de opbrengst van het 
rooien (déroder, dérodation) van twee roeden 
(mesures) bos te Grotenberge. 

1265 25/05/1807 466 - BG schrijft aan de Bisschop van Gent 
dat Chs Braemt, kapelaan van Sint-Jan en 
Paulus, zijn benoeming heeft teruggestuurd; 
BG stelt Jean van Blijenberghe voor.

1266 25/05/1807 467 - BG vraagt aan Weldadigheid om Marie 
Ruters, 46 jaar, op te laten nemen bij de zus-
ters van liefde. Ze heeft kanker aan de rechter 
borst. Haar man heeft haar verlaten sinds 13 
jaar en haar twee zonen zijn in het leger. Ze is 
niet meer in staat te werken.

1267 27/05/1807 468 - BG meldt aan De Zutter, directeur van 
het Groot Begijnhof, dat Jeanne Naudts, 
begijn, opgenomen is in de infirmerie. Haar 
huurcontract loopt nog tot 1811 en BG vraagt 
haar huis ondertussen onder te verhuren ten 
hare gunste.

1268 28/05/1807 469 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming om een gift van een onbekende te mo-
gen aanvaarden. 

1269 03/06/1807 470 - BG vraagt steun aan de prefect bij het 
verzoek dat ze richten aan de prefect van het 
Leie dept.

1270 03/06/1807 471 - BG vraagt aan de prefect bemiddeling 
bij het rechtzetten van een fout in verband 
met de betaling van rente ten laste van Naes-
sens Guillaume aan de Ontvanger te Kortrijk. 

1271 04/06/1807 472 - BG vraagt aan Durieu notaris te Kortrijk 
om de weduwe Van den Heede en Van Dom-
mele te vervolgen. 

1272 04/06/1807 473 - BG bevestigt de ontvangst van de 8 
pakken drukwerk afkomstig van de Minister, 
Directeur van de Oorlogsadministratie te Pa-
rijs.
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1273 04/06/1807 474 - BG schrijft aan de burgemeester over 
het ruimen van de Sint-Elisabethgracht. De 
aangelanden klagen over deze gracht, terwijl 
ze zelf voor een deel schuld hebben aan het 
probleem. Hun bouwafval storten ze in de 
gracht in plaats van die naar de toegewezen 
plaatsen te brengen. 

1274 08/06/1807 475 - BG vraagt de burgemeester om slechts 
2/3 van het octrooi op de invoer per schip van 
steenkool te moeten betalen. (Op ACHTER-
KANT restant van pachtvoorwaarden zoals 
twee dagen per jaar met wagen een paard te 
rijden voor BG, enz) 

1275 08/06/1807 476 - BG geeft uitleg aan de prefect over de 
manier waarop ze zich bevoorraadt.

1276 08/06/1807 477 - BG schrijft aan Robinet, commissaire 
ordonnateur de la 24eme division militaires te 
Brussel over de laattijdige terugbetalingen. 

1277 18/06/1807 478 - BG schrijft aan Pre Van Acken, gezwo-
ren meetkundig schatter te Winkel. Dat zijn 
opdracht om de goederen van BG op te me-
ten te Wachtebeke, Winkel, Zelzate en Ertvel-
de beëindigd worden wegens het lange uitstel 
van uitvoering. (geschreven op twee stukjes 
papier van verschillende oorsprong en kleur) 

1278 23/06/1807 479 - BG meldt aan Layelle, capitaine com-
mandant la compagnie de la réserve, dat de 
heer Chemin alles betaald heeft aan Sabine 
Bruggheman, directrice.

1279 1807 480 - BG beklaagt zich bij de prefect over 
het gedrag van Germanus in verband met de 
bomen te Aaigem. (2 brieven)

1280 27/06/1807 481 - BG schrijft aan D’Aoust, rue bonne nou-
velle nr 11 te Parijs dat ze het mandaat van 
2469 ontvangen hebben.

1281 27/06/1807 482 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
Emanuel Migom de muur van de Rodelijve-
kens perfect heeft afgewerkt. Wij bevelen hem 
aan bij het stadsbestuur voor andere werken.
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1282 30/06/1807 483 - BG schrijft aan Perrussel, chargé de 
l’inspection des hopitaux de la marine te Ant-
werpen, dat ze hem een nieuw overzicht van 
behandelde zieke marinesoldaten in decem-
ber toesturen met verzoek te betalen. (Op 
ACHTERKANT tableau qui règle le service 
des officiers de santé dans les hopitaux civils 
du canton de Gand)

1283 01/07/1807 484 - BG schrijft aan J.F. Van Hecke te Ste-
kene dat ze in aendagt genomen hebben de 
ongelukkige gesteltenisse van de We D’hont 
ende besloten hebben haer eene schaede-
loostelling toe te staen van vijf ponden thien 
schellingen ..wegens het verhageld zijn van 
hare vrugten. (Op ACHTERKANT leercontract 
van Philipus de Brauwer bij Joseph De Witte 
schilder en vernisseur) 

1284 02/07/1807 485 - BG geeft aan J.F. Stokman, eersten 
adjoint van den meyer der commune van 
Lembeke, toestemming om BG te vertegen-
woordigen op de vergadering der groote 
gelande van het arrondissement Isabelle.

1285 03/07/1807 486 - BG verzoekt Angelus Temmerman en 
Jan Baptiste Losschaert te oostakker om 82 fr 
44c (45 guldens negen stuyvers courant gelt) 
als vergoeding voor het turfsteken. 

1286 03/07/1807 487 - BG schrijft aan de prefect dat ze sedert 
enkele maanden een weefatelier hebben ge-
installeerd en dat ze uiteindelijk een goede le-
raar gevonden hebben, m.n. Jospeh Lambelin 
uit Hulste (Leie dept). Het is een succes, maar 
nu blijkt dat hij onder de wapens moet. Kan de 
prefect iets bewerkstelligen bij zijn collega van 
het dept Leie.

1287 07/07/1807 488 - BG vraagt aan de bedienaar van de 
kerk van Hillegem, of Sophie Mondelé, vonde-
ling, slecht behandeld werd bij haar voedster-
vader Geerard De Rouck. De burgemeester 
heeft haar als dienstmeid aangenomen. BG 
vraagt inlichtingen die ze geheim zullen hou-
den.
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1288 07/07/1807 489 - BG schrijft aan L. Van der Straeten 
directeur Oudevrouwengesticht dat ze het 
financieel verslag hebben ontvangen. BG gaat 
akkoord met de verhoging die Claeys, wasser, 
vraagt. Therese Meyer mag als overtallige 
opgenomen worden als ze twee rentes over-
draagt aan BG en haar bed, linnen en kleren 
en in ’t algemeen al wat ze bezit meebrengt 
en na haar dood overlaat aan het godshuis.

1289 08/07/1807 490 - BG vraagt aan Van den Bossche, in-
specteur der landgoederen der zelve commis-
sie tot Steenhuize, om een proces verbaal op 
te maken en allerlei info over een uit te roeien 
bos in Grotenberghe.

1290 10/07/1807 491 - BG vraagt de prefect om een uittreksel 
in verband met een rente-overdracht te willen 
certificeren.

1291 13/17/1807 492 - BG vraagt aan Weldadigheid om een 
kind uit het ziekenhuis te laten weghalen waar 
een langer verblijf zijn leven zou bedreigen. 
Volgens het pv van de J. Schellinck, politie-
commissaris van de section des Champs is 
een vrouw bevallen van dat kind. Zij is dode-
lijk ziek en haar man is bij het leger. Ze heeft 
geen familie of middelen. 

1292 14/07/1807 493 - BG vraagt aan Vispoel, entrepreneur du 
traitement des militaires malades om onmid-
dellijk art 27 van het lastenboek uit te voe-
ren. Hij zou namelijk nog nooit de matras en 
traversins opgeklopt hebben (moet om de 6 
maand) noch het zeil gewassen hebben.

1293 22/07/1807 494 - BG vraagt aan de prefect om spoed te 
zetten achter de toestemming van de Minister 
van Binnenlandse Zaken om als aangelande 
een waterloop (canal; Sint-Elisabethgracht?) 
te ruimen op verzoek van de burgemeester.
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1294 21/07/1807 495 - BG schrijft aan De Meulenaere, direc-
teur Blauwe Meisjes, dat het financieel ver-
slag is goedgekeurd. Over de uitreiking van 
de prijzen moet het antwoord van de prefect 
afgewacht. D’Hane Steenhuyse heeft een 
onderzoek gedaan naar de verplichting van 
een dagelijkse mis in de kapel. 6/02/1694 Juff 
Quintine Van den Dendre schenkt 4000£ voor 
de aankoop van rentes, met de interest moet 
eeuwigdurend een dagelijkse mis gelezen 
worden. In 1774 overlijdt de priester die de 
missen las, omdat deze fondatie jaarlijks maar 
28£ opbrengt, zijn er geen priesters kandidaat 
om dit over te nemen. (Op ACHTERKANT ta-
bleau qui règle le service des officier de santé 
dans les hospices civils du canton de Gand) 
Drie losse bladen 

1295 06/06/1808 Doorstreepte brief
1296 22/07/1807 496 - BG vraagt aan de prefect om het voor-

stel van J.B. de Cooman aan BG te mogen 
aanvaarden. 

1297 22/07/1807 497 - BG meldt aan C.D. Westerlink, sous-
surveillant van de Kulders, dat hij voortaan 
geen particuliere lessen meer mag geven in 
de stad naast de lessen in de 3 scholen van 
BG. Volgens het oude reglement was dat 
verboden en BG voert dat nu opnieuw in. Hij 
kan zijn vrije tijd besteden aan toezicht op de 
leerlingen.
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1298 25/07/1807 498 - BG antwoordt op de vraag van de 
prefect over wat er uitgevoerd is in ver-
band met de oprichting van een comité 
d’approvisionnement pour les hospices. Toen 
het besluit binnenkwam waren alle bestuurs-
leden op het platteland (campagne). De 
secretaris is bij de vicepresident en bij D’hane 
Steenhuise langs gegaan en men vond het 
niet nodig om onmiddellijk een buitengewone 
vergadering bijeen te roepen. Vandaag verga-
derde BG en heeft kopieën gestuurd aan de 
directeuren van de godshuizen. Het hangt van 
hen af wat er nu verder gebeurt. 
Verslag over bevoorrading voeding, brandstof 
en kledij + beddegoed. Welk godshuis koopt 
tarwe/vlees/boter/bier/vis/kaas/eieren/ rijst/
olie/zout/peper/drogen/groeten/aardappelen 
… waar, in welke hoeveelheid en tegen welke 
prijs. Idem voor brandhout voor verwarming 
en voor de bakkerijen/steenkolen/kaarsen, 
brandolie. Idem voor zeildoek, lakens, kousen, 
schoenen (en leder voor schoenen), culottes 
de peau, bonnets de cuir,hoeden,draad,linten, 
naalden

1299 23/07/1807 499 - BG meldt aan De Meulenaere, Papeleu, 
Triest en L. Van der Straeten, dat ze benoemd 
zijn als lid het comité d’ordre et d’économie.

1300 27/07/1807 500 - BG stuurt een financieel verslag aan de 
prefect.

1301 27/07/1807 501 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming om een plattelandswoning te herstellen.

1302 27/07/1807 502 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor de herstelling van een plattelandswoning

1303 27/07/1807 503 - BG antwoordt aan de burgemeester van 
Hillegem dat ze voor een keer nog voor kledij 
voor Sophie Mondelé zullen zorgen. Ze moet 
naar het godshuis Sint-Jan in d’Olie aan de 
Vlasmarkt gestuurd worden. 

1304 27/07/1807 504 - BG meldt aan mevrouw Weverberg, 
econoom van Oudevrouwen, dat per 1 augus-
tus haar functie is afgeschaft door de prefect. 
Bedankt, je bent onmisbaar maar we probe-
ren het toch zonder jou.
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1305 28/07/1807 505 - BG antwoordt aan de prefect dat collega 
Mertens door jicht niets heeft doen aan het 
lastenboek voor de openbare aanbesteding 
van de “fournitures” voor de verlaten kinderen. 

1306 28/07/1807 506 - BG antwoordt aan de prefect dat zijn 
voorstel om een aantal leerlingen van de Kul-
ders te straffen aan zijn doel voorbijschiet. Uit 
de school zetten worden is juist wat de oudere 
leerlingen betrachten. Ze zullen dus meer ver-
grijpen (délits) begaan. Dus Joseph Gissens 
niet buitenzetten. Livin Rombaut kan ook niet 
op water en brood en in een gevangenis. 

1307 03/08/1807 507 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor het ruimen van de Sint-Elisabethgracht. 

1308 04/08/1807 508 - BG antwoordt aan L. Van der Straeten, 
directeur Oude Vrouwen, dat ze akkoord gaan 
met de vervanging van de tuinman. Zodra er 
plaats is zullen ze Louis Moerloose laten op-
nemen. BG geeft toestemming om Catherine 
Pardoens aan te werven. … Het kan niet dat 
jonge hospitalières moeten zorgen voor de 
oude. Allereerst zijn er geen jonge hospitaliè-
res want de min. Leeftijd is 50 à 60 jaar. Wat 
ze van BG ontvangen is onvoldoende om van 
te leven, dus moeten ze werken en hebben ze 
geen tijd om voor ouderen te zorgen. 

1309 06/08/1807 509 - BG meldt aan de burgemeester dat hij, 
zijn adjuncten samen met de commissieleden 
aanwezig zullen zijn bij de jaarlijkse uitreiking 
van de prijzen. (Achterkant zegel zie ook 525)

1310 07/08/1807 510 - BG vraagt aan Hil. oogheelkundig thans 
in Gent om Pierre Jean Thon?, verlaten kind 
opgevoed door BG, de nodige zorgen te 
verlenen. (cet acte philantropique vous don-
nera un nouveau titre à la reconnaissance de 
l’humanité souffrante)

1311 08/08/1807 511 - BG meldt aan de burgemeester dat de 
prijsuitdeling in de Kuldersschool maandag 
om 10 uur plaats heeft en niet om 15 uur.

1312 11/08/1807 512 - BG vraagt aan Schoonheyt, onder-
pastoor (vicaire) te Zeveneken om langs te 
komen om te praten over de verkoop van het 
huis van weduwe Haes.
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1313 10/08/1807 513 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor verlaten kinderen en 
vondelingen met het verzoek zo snel mogelijk 
te betalen.

1314 11/08/1807 514 - BG antwoordt aan de prefect dat de 
uitbating van turfsteken in de Hoekmeers te 
Heusden in feite een voortzetting is van de 
oude uitbating door Sint-Jan in d’Olie, die de 
meers onafgewerkt heeft gelaten. Wat BG 
doet is de resterende turf verwijderen en de 
weide gelijk maken om ze meer gras te laten 
opbrengen. 

1315 14/08/1807 515 - BG nodigt op verzoek van de prefect 
de heren De Meulenaere, L. Papeleu, Triest 
(Zusters van Liefde), D’Hane Steenhuyze, B. 
Papeleu uit voor een vergadering.

1316 19/08/1807 516 - BG vraagt aan de prefect om het uitbag-
geren van de Sint-Elisabethgracht te laten 
doen door dagloners vermits niemand is inge-
gaan op de aanbesteding. 

1317 22/08/1807 517 - BG vraagt aan de prefect om het bestek 
voor de herstelling aan de hoeve van Joseph 
Van Hecke terug te sturen. Ze ontbrak bij zijn 
toelating. 

1318 24/08/1807 518 - BG stuurt aan de prefect een uitvoe-
rige berekening van de prijsbepaling voor het 
uitbaggeren van de Sint-Elisabethgracht. De 
brief wordt afgesloten met de vermelding dat 
bewoners klagen over de afsluiting van de 
gracht, die nu droogt ligt. Dit heeft nadelen en 
is zeer ongezond. Wassers en brouwers kun-
nen daardoor hun werk niet meer doen.
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1319 24/08/1807 519 - De BG leden dienen hun gezamenlijk 
ontslag in bij de prefect naar aanleiding van 
zijn besluit en de brief van 21/08. Weldadig-
heid “pénètre dans toutes les cloaques” en 
kent de noden, hoewel BG dat betwijfelt. Ze 
geven een belangrijke hulp aan eerlijke fami-
lies, toegegeven, maar er is nog een mysteri-
euze groep. In iedere wijk heeft zij uitdelers, 
vertrouwensmensen met een lijst die op 
bepaalde dagen rondgaan in hun wijk met een 
zak klein geld. De betrokken noodlijdenden 
steken aan hun deur staand hun hand uit en 
krijgen een muntstuk toegestopt “ils rentrent 
dans leur réduit. Voilà comme il spénètrent 
dans les cloaques”. Zelfs al komen ze tot aan 
“au grabat de tous les malheureux, ils ne con-
noitroient pas encore ceux qui ont des froits 
à nos hopitaux.” … BG zou zich nu nog enkel 
mogen bezig houden met het ondertekenen 
van huurovereenkomsten. Met dergelijke for-
maliteiten houden wij ons niet bezig. Ontslag. 

1320 25/08/1807 520 - BG meldt aan de prefect dat de “récep-
tions d’officiers de santé” 1330 fr heeft opge-
bracht.

1321 31/08/1807 521 - BG meldt aan de prefect dat zijn brief 
van 27/08 aan alle leden afzonderlijk is mede-
gedeeld. S’Hane S en B. Papeleu bevinden 
zich op het platteland. Mertens en Wauters 
willen voorlopig hun mandaat voortzetten. 

1322 02/09/1807 522 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming voor het uitbaggeren van de Sint-Elisa-
bethgracht volgens de nieuwe begroting die 
betrekking heeft op 3974,33 m³ ipv 929 m³.

1323 03/09/1807 523 - BG stuurt kopie van de brief van D’Hane 
S aan de prefect. Hij wil zijn functie voortzet-
ten tot een nieuwe commissie is samenge-
steld. 

1324 05/08/1807 524 - BG vraagt aan de Burgemeester tot op 
welke diepte drie kanalen moeten uitgebag-
gerd worden. Twee kanaaltjes rond het Sint-
Jacobsgodshuis en eentje achter het Kleer-
makersgodshuis 
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1325 06/08/1807 525 - BG stuurt aan De Meulenaere, L. Pa-
peleu, een kopie van het besluit van de 
prefect over de uitdeling van de prijzen. (Op 
ACHTERKANT doorgesneden, gedrukt zegel 
ander stuk staat op achterkant van 509 pro 
patria eiusque libertate, IDV&Ce, Vryheyd) 

1326 18/08/1807 526 - Met verbazing hebben BG kennis ge-
nomen van het besluit van de prefect dat 
Weldadigheid voortaan beslist over wie er 
opgenomen mag worden in de godshuizen, 
omdat Weldadigheid het best de noden van 
de bevolking kent. (2 vellen) 

1327 08/09/1807 527 - BG schrijft aan de prefect dat het militai-
re ziekenhuis van Brussel 2 tot 300 man naar 
Gent wil sturen. BG beschikt over meubilair 
dat ze van de regering volle eigendom heeft 
gekocht. Hoe stelt zij dit materiaal ter beschik-
king van de ondernemer van het ziekenhuis?

1328 10/09/1807 528 - BG stuurt aan L. Van der straeten een 
Vlaams handboek voor verpleegsters, die dit 
ter harte moeten nemen.

1329 11/09/1807 529 - BG schrijft aan de prefect dat ze Vispoel 
op de hoogte hebben gebracht. Deze meldt 
dat er vanavond 60 zieken en morgen nog 
60 uit Brussel komen en binnenkort 200 uit 
Antwerpen. Hij vraagt om de bedden en het 
beddengoed zeer snel te leveren. 

1330 12/09/1807 530 - BG vraagt aan mevrouw Ten Dalle .. 
s’hage waarom zij aan capiteyn Cronelis 
Oudtshoorn niet de papieren, resisters etc 
van de gewezen abdij der Bijloke ende arme 
schoolen niet heeft afgegeven. 

1331 14/09/1807 531 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 
zandsteen (grès) afkomstig van de herstel-
ling van de steenwegen zouden willen kopen 
voor de bestrating van het binnenplein van de 
Kulders.

1332 14/09/1807 532 - BG meldt aan Weldadigheid dat ze in 
de Rodelijvekens een hangar willen bouwen 
en dat de mandelige muur tot 2 meter moet 
worden verhoogd. 
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1333 16/09/1807 533 - BG schrijft aan J. De Nayer, architect, J. 
Colpaert meester-metser, J.C. Ingels te ever-
ghem, gehucht Lagerbrugge, dat de aanbe-
steding voor de afbraak en heropbouw van 
een boerenhuisje (maison rustique) te Eeklo 
bewoond door Josse De Wever, gebracht is 
op 1795,30 en dat ze op de nieuwe vergade-
ring lagere offertes kunnen indienen. 

1334 17/09/1807 534 - BG schrijft aan de prefect dat er geen 
lagere offerte is ingediend voor de afbraak 
en heropbouw van een boerenhuisje (maison 
rustique) te Eeklo en dat de bouw is toever-
trouwd aan J.C. Ingels te Everghem, gehucht 
Langerbrugghe

1335 22/09/1807 535 - BG vraagt aan de prefect onmiddellijk 
goedkeuring van het besluit om Roothaese te 
belasten met de uitvoering van de baggerwer-
ken in de Sint-Elisabethgracht.

1336 28/09/1807 536 - BG meldt aan de prefect dat hun ont-
vanger de som van 716 fr heeft gestort aan de 
Algemeen Ontvanger die hen het ontvangst-
bewijs van de heer Noel directeur van de 
school voor geneeskunde te Straatsburg heeft 
afgegeven. 

1337 28/09/1807 537 - BG stuurt Vispoel J.F. ondernemer van 
het militair ziekenhuis, een brief van de pre-
fect. Daarin onder andere benoeming van 
Bouchel tot 2e geneesheer en zijn instemming 
om de dagprijs te verlagen. 

1338 28/09/1807 538 - BG vraagt aan Boone, hoofdgeneesheer 
van militair ziekenhuis, Bouchel, 2e genees-
heer, en Muyshondt hoofdchirurg om met nog 
meer zorg en vlijt te zorgen voor het aange-
groeide aantal zieken dat hen is toevertrouwd. 
Een goede verzorging maar niet langer dan 
nodig.

1339 29/09/1807 539 - BG vraagt aan de Minister directeur van 
de Oorlogsadministratie om hen een aantal 
voorgedrukte formulieren te sturen. 
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1340 30/09/1807 540 - BG schrijft aan de prefect dat ze vol-
gens zijn instructie (désir) Bouchet (Bonchet?) 
tot 2e geneesheer hebben aangesteld. Gallé 
mag enkel nog optreden als chirurg 3e klasse. 
Muyshondt moet hoofdgeneesheer worden 
en Verbeke moet chirurg 2e klasse benoemd 
worden. Per zieke verliezen we 10 c sinds de 
dagprijs naar 1,20 fr is verlaagd. 

1341 02/10/1807 541 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
de brief van Vispoel die akkoord gaat met de 
verlaging van de dagvergoeding.

1342 06/10/1807 542 - BG meldt aan Vispoel dat Verbeeke be-
noemd is tot chirurg 2e klasse met een wedde 
van 600 fr.

1343 06/10/1807 543 - BG vraagt aan de prefect om toestem-
ming voor het uitbaggeren van de waterloop 
langs het Sint-Jacobsgodhuis. 

1344 07/10/1807 544 - BG meldt aan DesRoches, inspecteur 
van Waters en Bossen van Schelde en Twee 
Neten, dat J. Bte Bekaert de 4 eiken en 43 
sparren zal in ontvangst komen nemen bij 
Elias, boswachter op 13/10 om 13 uur.

1345 09/10/1807 545 - BG meldt aan DesRoches, inspec-
teur van Waters en Bossen van Schelde en 
Twee Neten, dat Jbte Bekaert belast is met 
de inventaris (recollement) van het kaphout 
te Nazareth en dat Igance Stockman dat zal 
doen te Lembeke.

1346 10/10/1807 546 - BG schrijft aan F.C. Van Wambeke, in-
specteur van de landgoederen, dat hij de ve-
rie bomen mag laten kapen en ze verkopen. 
Indien Leirens in de weg komt lopen, moet hij 
een pv hiervan opstellen.

1347 14/10/1807 547 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
BG aanzienlijk veel kapitaal heeft staan bij de 
Keizer van Oostenrijk en de Weense Bank. Al 
verscheidene jaren proberen ze niet meer de 
vervallen interesten op te vragen. Door krach-
tige bemiddeling van de ambassadeur van 
Frankrijk kunnen we er aanspraak op maken. 
We hebben nog een bewijsstuk nodig van de 
Burgemeester waaruit blijkt dat de betrokken 
godshuizen onze eigendom zijn. 
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1348 17/10/1807 548 - BG vraagt aan de prefect om de ont-
brekende goed te keuren stukken (bestek en 
algemene voorwaarden) voor het uitbaggeren 
van de waterloop bij Sint-Jacobs op te sturen 
voor 22/10 wanneer de aanbesteding plaats 
heeft.

1349 22/10/1807 549 - BG vraagt aan de prefect om hen een 
kopie op te sturen van de schatting van het 
meubilair in het militair ziekenhuis. 

1350 23/10/1807 550 - BG stuurt aan L. Papeleu (Rodelijve-
kens) de goedgekeurde staat van inkomsten 
en uitgaven. 

1351 24/10/1807 551 - BG stuurt aan de prefect het pv van de 
aanbesteding van de baggerwerken nabij het 
Sint-Jacobsgodshuis voor goedkeuring. (Oor-
spronkelijk nummer 651)

1352 24/10/1807 552 - BG stuurt aan de prefect de kassituatie. 
1353 28/10/1807 553 - BG meldt aan L. Van der Straeten 

(Oudevrouwen) dat ze haar uitgavenstaat 
goedkeuren. Ze kunnen niet ingaan op haar 
verzoek om de vacante plaatsen in te vullen. 
Françoise Mondoy mag voorlopig naar het 
waanzinnigengesticht.

1354 28/10/1807 554 - BG vraagt aan Aubert, hoofdingenieur 
van dept Schelde, om hen alle zandsteen op 
de weg Oost-akker – Lochristi ter beschikking 
te stellen. 

1355 27/10/1807 555 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze niet 
in kunnen gaan op het verzoek om de vacante 
plaatsen in het Oudevrouwengesticht in te 
vullen. Wat het Oudemannengesticht betreft, 
kunnen ze geen informatie geven. Die wordt 
enkel aan de prefect gegeven. 

1356 28/10/1807 556 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
om een geding tegen weduwe Vermeiren 
voor het Hof van Beroep te Brussel te mogen 
voortzetten.

1357 29/10/1807 557 - BG vraagt aan de prefect hoe ze de 
uitgaven van 1392 fr voor de zieke Pruisische 
krijgsgevangenen die vrijwillig in dienst van 
Holland waren, moeten terugvorderen. Moet 
dat via de ambassadeur van de Koning van 
Nederland?
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1358 07/11/1807 558 - BG stuurt aan de prefect de uitgavenno-
ta voor de vondelingen en verlaten kinderen. 

1359 09/11/1807 559 - BG schrijft aan Moll ontvanger van de 
registratie van Domeinen te Dendermonde 
over de houtverkoop.

1360 12/11/1807 560 - BG vraagt aan François de Buck buy-
ten de Petercelle Poorte om de verschenen 
croisen van de obligatie schuldig aan Louis de 
Moerloose te komen voldoen.

1361 12/11/1807 561 - BG vraagt aan E.J. Claus ex-notaris 
te Gent om zo snel mogelijk uitleg te komen 
verschaffen over het gebruik van het geld dat 
beheert voor Louis de Moerloose in het Sint-
Antoniusgesticht.

1362 20/11/1807 562 - BG vraagt aan M.L. Van der Straeten, 
directeur Oude vrouwen en aan abbé Ferin, 
econoom Oude Mannen om morgenvroeg het 
aantal vacante plaatsen te komen vertellen.

1363 26/11/1807 563 - BG vraagt aan Mols, ontvanger van de 
registratie van Domeinen te Dendermonde 
om BG een tabel te sturen gecertificeerd door 
de onderprefect die BG nodig heeft voor haar 
boekhouding.

1364 26/11/1807 564 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
en vervulling van de nodige formaliteiten om 
te mogen ingaan op het voorstel van Caroline 
Merry, begijn in het Groot-Begijnhof. Ze wil op 
haar kosten het bouwvallige huis dat ze daar 
bewoont herstellen. 

1365 26/11/1807 565 - BG antwoordt negatief op het verzoek 
van J. Weverbergh, voormalige religieuze 
in het Sint-Jan in d’Olie hospitaal. BG heeft 
besloten dat niemand nog een woning mag 
betrekken in het Sint-Jan in d’olie hospitaal. 

1366 27/11/1807 566 - BG vraagt aan Coolens, econome van 
het Vrouwenzwakzinnigengesticht om Marie 
Vallé voorlopig op te nemen en die die thans 
in de gevangenis (maison de depot) verblijft.

1367 27/11/1807 567 - BG vraagt aan de prefect waarom de 
originele overzichten in verband met de ver-
zorging van enkele Hollandse militairen zon-
der enig commentaar zijn teruggestuurd. 



BG 53: Briefkopieën

1368 28/11/1807 568 - BG stuurt aan Percheron, commissaris 
van de Marine belast met de ziekenhuizen te 
Antwerpen, het mandaat terug dat de boek-
houder heeft weigeren uit te betalen. 

1369 02/12/1807 569 - BG vraagt aan de Keizerlijke procureur 
bij de burgerlijke rechtbank te Gent informatie 
over de geboorteplaats en gezinssituatie van 
Marie Vallé die BG op verzoek van de prefect 
in het zwakzinnigengesticht heeft laten opne-
men.

1370 02/12/1807 570 - BG schrijft aan abbé Ferin, econoom 
van het Oudemannengesticht dat ze om zijn 
“vrijwillig” ontslag hebben verzocht via de 
Groot Vicarissen. Ze zijn heel tevreden over 
hem, maar er zijn te weinig geestelijken die 
voor 450 fr, de max toegestane verloning, 
kapelaan willen zijn. Daarom heeft BG beslo-
ten de functie van kapelaan en econoom in 
het Oudemannegensticht te combineren om 
zo een betere verloning mogelijk te maken. 
Dit levert BG bovendien een besparing op. 
Zijn ontslag zal dan ook gewaardeerd worden 
en als tegenprestatie wil BG Ferin de post van 
kapelaan in Sint-Jacobs aanbieden. Onbe-
zoldigd uiteraard, maar hij mag daar zo waar 
gratis wonen en vrij naar eigen zin de mis 
opdragen. 

1371 03/12/1807 571 - BG antwoordt aan weduwe Marchand te 
Parijs, dat ze volgende informatie gevonden 
hebben over Constantin Marchand: veteraan 
van 1ste demie-Brigade te Parijs, opgenomen 
in het ziekenhuis op 30/06/1807 en er over-
leden op 22/09/1807. Hij had geen papieren 
van enige waarde bij zich en was bij zijn op-
name, na het verlaten van de militaire gevan-
genis, schamel gekleed. 

1372 03/12/1807 572 - BG vraagt aan Wauters, hoofdgenees-
heer van de ziekenhuizen, om morgen even 
op de vergadering te verschijnen.
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1373 04/12/1807 573 - BG melden aan De Meulenaere, L. Pa-
peleu en M.L. Van der Straeten dat Wauters 
aangesteld is als hoofdgeneesheer van alle 
ziekenhuizen en dat hij het recht heeft: alle 
gezondheidsinstellingen te controleren, de 
apotheken te bezoeken, zich te bemoeien met 
alle grote en buitengewone gevallen; behan-
delingen voor te stellen; maatregelen tegen 
misbruiken op te leggen. 

1374 05/12/1807 574 - BG stelt aan de prefect voor om na het 
ontslag van B. Papeleu en Mertens, de bur-
gemeester voor het Oudemannengesticht en 
Triest voor de kleine godshuizen aan te stel-
len. 

1375 07/12/1807 575 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
de brief met toelichting die gevoegd was bij de 
overzichten.

1376 07/12/1807 576 - BG schrijft aan de prefect, in antwoord 
op zijn besluit om twee plaatsen in de gods-
huizen te reserveren voor twee kinderen van 
de weduwen van gendarmen. BG is zo vrij op 
te merken dat sinds de stichting enkel kinde-
ren van de stad Gent in aanmerking komen. 
Het door de prefect toegedane principe kan 
dan uitgebreid worden naar de kinderen van 
zeelui, militairen enz en dat allemaal ten na-
dele van de eigen Gentse kinderen. 

1377 07/12/1807 577 - BG schrijft aan Salomon, adjoint aux 
commissaires des Guerres, chargé du service 
dept Schelde, dat er nog 54878,30 fr open-
staat die maar niet betaald wordt. Er moeten 
dringende maatregelen genomen worden, zo 
niet moeten we de werking van het militair 
ziekenhuis stoppen. 

1378 08/12/1807 578 - BG schrijft aan de Bisschop van Gent 
dat de kapelaan van de Bijloke, Coesens, is 
overleden en BG Sierens voormalig geeste-
lijke van Baudeloo voorstelt ter vervanging.
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1379 08/12/1807 579 - BG schrijft aan de prefect dat volgens 
art 1 van de wet 12 oogst 1807 een notaris 
aangeduid moet worden voor de openbare 
verhuur van pachthoeven. Er zijn drie kandi-
daten, waarvan Driessens de meest geschikt 
lijkt omdat hij een zeer groot gezin heeft en 
het zwaar te verduren heeft gehad. 

1380 11/12/1807 580 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs dat ze 
zijn mandaat van 2469 fr ontvangen hebben 
en geïnd.

1381 14/12/1807 581 - BG bestelt te Parijs een lange lijst 
voorgedrukte formulieren (bijgevoegde lijst ca 
19.000 stuks). (Op ACHTERKANT: tableau 
service officiers de sante an 6 1-4 trimestre) 

1382 15/12/1807 582 - BG schrijft aan Ferin dat ze bij hun 
besluit blijven om de twee functie samen te 
voegen. Bovendien heeft de Bisschop een op-
volger als kapelaan voor de Bijloke aangeduid 
m.n. Sierens, en hij plaats moet ruimen om 
de nieuw benoemde er te laten wonen. We 
wachten nog op antwoord in verband met ons 
voorstel dat hij, Ferin, mag verhuizen naar 
Sint-Jacobs.

1383 15/12/1807 583 - BG schrijft aan de bisschop van Gent, 
aalmoezenier van zijn Majesteit de Keizer dat 
ze hem een overzicht sturen van de fondaties 
en de goederen waarvan BG het beheer heeft 
volgens wet 4 Ventôse IX. 

1384 18/12/1807 584 - BG meldt aan Des Roches, inspecteur 
van Water en Bossen, Schelde/Twee Neten, 
dat ze notaris Bekaert te Zwijnaarde belast 
hebben met de afdoening van art 9 en 10 
van de houtkapstaat jaar VIII te Nazareth en 
Melle.

1385 18/12/1807 585 - BG vraagt aan de prefect de onverkoch-
te loten kaphout te Nazareth en Ursel aan BG 
te willen toewijzen voor eigen gebruik in de 
godshuizen.
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1386 24/12/1807 586 - BG vraagt aan Dureiu notaris te Kortrijk 
om het inschrijvingsbriefje te overhandigen 
aan de conservateur van Kortrijk, te laten 
invullen en terug te zenden. Voorts ook de 
rentebrieven ten laste van van Dommele en 
Van den Heede terug te sturen. 

1387 28/12/1807 587 - BG spreekt Salomon, adjoint aux immis-
saires des Guerres aan om de kosten van de 
behandeling van zieke militaire van het Hol-
landse leger te recupereren. 

1388 28/12/1807 588 - BG stuurt twee hypothecaire inschrij-
vingsbriefjes aan Onraet te Oudenaarde om 
er de nodige formaliteiten voor te vervullen.

1389 28/12/1807 589 - BG stuurt twee hypothecaire inschrij-
vingsbriefjes aan De Zutter te Brugge (roer-
draeger van O.L.V. Kerke tot Brugge) om er 
de nodige formaliteiten voor te vervullen.

1390 28/12/1807 590 - BG stuurt 21 hypothecaire inschrijvings-
briefjes aan Moll, ontvanger van de inschrij-
ving en domeinen te Dendermonde met het 
verzoek om er de nodige formaliteiten voor te 
vervullen..

1391 28/12/1807 591 - BG staat uitzonderlijk aan L. Papeleu, 
directeur Rodelijvekens, toe dat Françoise 
Frank voortijdig de school mag verlaten. Ze 
krijgt dan ook slecht 60 in plaats van 75 frs 
uittredingsvergoeding

1392 28/12/1807 592 - BG vraagt aan haar collega’s te Ant-
werpen hulp in verband met de manier om 
de behandeling van de zieke marins te laten 
terugbetalen. 

1393 29/12/1807 593 - BG stuurt aan de collega’s te Brussel 
kopie van de officiële stukken met betrekking 
tot de cursus geneeskunde, die antwoord 
moeten geven op hun 13 vragen. Daarnaast 
vragen ze de hulp van BG Brussel voor de 
herinschrijving van hypothecaire inschrijvin-
gen.

1394 30/01/1808 Brief van BG
1395 14/06/1808 Brief van BG
1396 11/06/1808 Brief van BG
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1397 04/01/1808 598 - BG dankt de prefect voor de toezending 
van 4 kisten geneesmiddelen en stuurt hem 
een geldweegschaaltje (trébuchet) en een 
flacon om de lucht te desinfecteren uit kist 
A en een weegschaal met gewichten “paire 
de balances et des poids” uit de kist B. (Op 
ACHTERKANT opsomming namen dokters 
uitwendige en inwendige ziekten.)

1398 04/01/1808 599 - BG meldt aan de prefect dat zij de 
dienst van het militair ziekenhuis niet meer 
kunnen verzekeren wegens geldgebrek. 

1399 09/01/1808 600 - BG verhaalt aan de prefect het leven en 
de geschiedenis van de twee begijnhoven en 
het Bijlokeklooster. Aantallen, intreding, re-
gels, werkdag enz (4 blz).

1400 09/01/1808 601 - BG schrijft aan de prefect over de toe-
zending van een dubbel van de jaarinkomsten 
en uitgaven en de uitbetaling van de op-
brengst van houtkap.

1401 12/01/1808 602 - BG schrijft aan Perrussel, belast met 
de inspectie van de zeemachtziekenhuizen 
te Antwerpen in verband met terugbetalingen 
van voorschotten voor behandelde marinesol-
daten.

1402 15/01/1808 603 - BG stuurt aan de conseiler général 
d’administration des hospices et secours du 
premier arrondissement du dept de la Dyle 8 
”bordereaux primitifs” om aangepast te wor-
den. (Op ACHTERKANT tableau qui règle le 
service des officiers de santé An 6)

1403 15/01/1808 604 - BG bedankt de Antwerpse BG voor het 
innen van haar mandaten.

1404 16/01/1808 605 - BG schrijft aan de bisschop van Gent 
over het legaat van Quintine van de ..dre dd 
6/02/1694. De verplichting om dagelijks een 
mis te hare herdenking op te dragen is na-
gekomen tot 1774. Daarna was geen enkele 
priester nog bereid om dit tegen de geboden 
som uit te voeren. 

1405 18/01/1808 606 - BG maakt Papeleu , Rode Lijvekens, er 
attent op dat hij de uittredingsgratificatie zoals 
aan Françoise Franck, niet voor het besluit 
van BG nog te betalen. 
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1406 18/0/18081 607 - BG meldt aan Augustin Colens, eco-
noom van het Zwakzinnigengesticht dat zijn 
onderneming eindigt op 1 maart.

1407 18/01/1808 608 - BG vraagt de prefect om niet in te gaan 
op de onterecht openbare verkoop van een 
stuk grond bij de Coupure bezet door Antoine 
Erffelinck en afkomstig van het voormalige 
Sint-Veerlekapittel. 

1408 25/01/1808 Brief van BG
1409 01/02/1808 609 - BG schrijft aan P.E. Wauters hoofdge-

neesheer over de aankoop van een pot honig 
“baril de miel”.

1410 02/02/1808 610 - BG vraagt aan drie schooldirecteuren en 
econoom Blaton Ant. Om bloemen op het graf 
te gaan gooien van de vader van de burge-
meester. De begrafenis is in de Sint-Michiels-
kerk om 10 uur. Ook enkele leerlingen worden 
meegevraagd. 

1411 16/02/1808 611 - BG vraagt aan P.E. Wauters hoofdge-
neesheer om inlichtingen over de gang van 
zaken van de cours d’instruction médicale. 

1412 03/02/1808 612 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van het werk gepresteerd door de leerlingen 
van de scholen in 1907.

1413 03/02/1808 613 - BG vraagt de kapitein commandant van 
de reservecompagnie van het Schelde dept. 
de overzichten van in 1907 behandelde solda-
ten te willen tekenen. 

1414 08/02/1808 614 - BG stuurt aan de prefect een staat met 
de kassituatie van het 4e trim 1807.

1415 08/02/1808 615 - BG schrijft aan Bruggheman econoom 
van de Bijloke dat het verbruik van koffie 
beperkt wordt op 10£/maand. Deze hoeveel-
heid is bestemd voor de ziekenzusters die ’s 
nachts werken.

1416 12/02/1808 616 - BG schrijft aan de prefect van het Leie 
dept om aan De Zutter het mandaat mee te 
geven ter vergoeding van de fout gelopen 
betaling dor Guill Naessens.

1417 12/02/1808 617 - BG schrijft aan B.F. & I.F. Van Hecke, 
inspecteurs van de landgoederen te Ste-
kene over de gevolgen van de orkaan dd 
15/01/1808 en het ondergelopen land.
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1418 12/02/1808 618 - BG schrijft aan M.M. De Meulenaere, 
Blauwe Meisjes, dat Françoise de Jonghe, die 
lijdt aan ongeneeslijke scrophulose, door Wel-
dadigheid zal geplaatst worden bij de zusters 
van liefde.

1419 17/02/1808 619 - BG stuurt aan de prefect de uitgavenlijst 
voor de vondelingen en verlaten kinderen 4e 
trimester 1807.

1420 18/02/1808 620 - BG schrijft aan Des Roches, inspecteur 
van Waters en Bossen over de uitrusting en 
bewapening van de boswachters.

1421 24/02/1808 621 - BG meldt aan de prefect dat 3 interne 
leerlingen de cursus Instruction médicale met 
een toelage van 400 fr/jaar volgen. Wij weten 
niet of er externen zijn. Ook hebben wij op uw 
voorstel 400 fr gegeven aan de heren profes-
soren voor de kosten van … en verwarming 
deze winter. Of de cursus vlot en correct 
verloopt kunnen wij niet melden omdat wij 
er niemand hebben binnen deze school met 
deze opdracht. Misschien is de aanstelling 
van een commissaris gekozen uit de leden 
van BG een mogelijkheid om op een correcte 
manier te kunnen rapporteren.

1422 18/02/1808 622 - BG schrijft aan de prefect dat zij de 
petitie van Augustin Colens, aannemer van 
het zwakzinnigengesticht, gelezen hebben. 
Deze wil dat we op ons besluit terugkomen 
om de aanneming aan de directeur van de 
zusters van liefde tegen dezelfde voorwaar-
den en prijs. De zusters van liefde zijn beter 
dan mannen in dit geval. Dat zijn familie deze 
functie al 70 jaar vervult, is geen argument. (2 
documenten aan elkaar gekleefd)

1423 20/02/1808 623 - BG meldt aan E.J. Dullaert de Rynck 
dat 7619 fr met een jaarinterest van 314,77 fr 
onvoldoende is om 2 personen te plaatsen in 
het Oudmannengesticht. De jaarkost bedraagt 
380,96. BG wil ze opnemen als hij het verschil 
jaarlijks wil bijpassen. Enkel dan wordt de 
schenking aanvaard.
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1424 20/02/1808 624 - BG schrijft aan De Rynck, overste van 
het Kleine Begijnhof dat ze een huis, T, nr 37, 
verhuurt en het geld opstrijkt. Dit is onwette-
lijk.

1425 22/02/1808 625 - BG schrijft aan Dominique De Vos, 
ex-notaris te Aalst, dat BG het erfdeel van 
de rente op 500 gulden op een kapitaal ten 
laste van François d’hoye te Meilegem opeist 
wegens de opname van Coleta en Maria Van 
Hauwe, zwakzinnigen.

1426 24/02/1808 626 - BG vraagt aan Van Wambeke inspec-
teur , Zoutstraat, Aalst, om twee kwitanties 
voor BG te willen innen. 

1427 24/02/1808 627 - BG schrijft aan de Broglie, bisschop, dat 
hij uitgenodigd wordt op een buitengewone 
vergadering. 

1428 25/02 628 - BG meldt aan Aug Colens, econoom 
van het Vrouwengekkenhuis, dat ze commis-
sarissen benoemd hebben voor de installatie 
van de zusters van liefde in zijn instelling.

1429 26/02/1808 629 - BG schrijft aan Verstraeten penning-
meester van de Cappellepolder dat er te veel 
vergaderingen zijn en dat de commissarissen 
die gestuurd worden deze reiskosten moeten 
betalen. BG stelt voor om C. J. Kervijn Vol-
kaersbeke lid van BG te laten aannemen door 
de vergadering. 

1430 27/02/1808 630 - BG schrijft aan Gegnet, directeur van 
de Keizerlijke goederen, dat de prefect BG 
definitief in het bezit heeft gesteld van een 
stuk grond te Ertvelde, voormalig bezit van 
OLV Sint-Pieters te Gent en bezet door Josse 
Standaert die het pacht van weduwe Arnault 
de Beule. 

1431 03/03/1808 631 - BG schrijft aan de leden van de algeme-
ne raad van het bestuur van de godshuizen 
en hulpverlening van het 1e arrondissment 
van het dept Dijle over de reden van de ver-
nieuwing van de inschrijving van een aantal 
“bordereaux”.
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1432 10/03/1808 632 - BG stuurt aan de prefect een voorstel 
van lastenboek voor de verhuur van stads-
woningen en fabrieken afhangend van BG. 
(zonder lastenboek)

1433 11/03/1808 634 - BG schrijft aan De Meulenaere, vica-
ris general en directeur Blauwe Meisjes, dat 
ze deze keer uitzondering willen maken met 
betrekking tot Marie Bernardine de Rycke, 
gehandicapte. Het komt aan BG toe om te be-
palen wie toegelaten wordt en wie ontslagen.

1434 12/03/1808 635 - BG schrijft aan De prefect dat uit het 
testament van J. Plle van den Eynde blijkt 
dat ze niet aan BG maar aan iedere arme 
ouderling(e) 2 fr schenkt. 

1435 14/03/1808 636 - BG schrijft aan de burgemeester dat hij 
de kapel van het Sint-Jan in d’Olie kan gebrui-
ken tegen 20,50 fr/maand huur.

1436 14/03/1808 637 - BG meldt aan Bouchel, geneesheer van 
het militair hospitaal, dat de bevolking aldaar 
zo gedaald is dat hij overbodig is en mag 
opstappen.

1437 16/03/1808 638 - BG schrijft aan Durieux notaris te Kor-
trijk, dat de toegestuurde “bordereaux” inge-
schreven moeten worden.

1438 17/03/1808 639 - BG bedankt de prefect omdat hij ak-
koord gaat met het voorstel om Van der Hae-
gen als commissaris te benoemen die de 
gang van zaken van de cursus geneeskunde 
volgt. 

1439 18/02/1808 640 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
van Waters en Bossen, toestemming voor 
houtkap, omdat ze te Waarschoot een brug 
moeten herbouwen in een bos toebehorend 
aan het voormalige Sint-Jans in d’Olie. Daar-
toe zijn 12 eiken nodig. (waarvan 4 in het bos 
dit les dix mesures, ? de 10 gemeten? En 8 in 
“dit, le bois de plantis”)

1440 21/03/1808 641 - BG schrijft aan N. Versturme te Gent, 
dat hij zo snel mogelijk het lokaal van de brou-
werij moet verlaten, omdat men de brouwerij 
van de Bijloke wil heropstarten.
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1441 24/03/1808 642 - BG vraagt aan Perrussel, commissaire 
rapporteur de la Marine te Antwerpen, dat 
augustus 1807 nog steeds niet betaald is en 
dat een andere bedrag geen betrekking heeft 
op betalingen voor de behandeling van zeelie-
den.

1442 25/03/1808 643 - BG schrijft aan de commissaire ordon-
nateur de la 24e division militaire te Brussel 
over een fout in de berekening van een terug 
te betalen bedrag.

1443 26/03/1808 644 - BG vraagt aan J. De Wilde dat hij zijn 
claim op goederen die zich nog in het voorma-
lige Sint-Antonius bevinden, moeten staven. 

1444 26/03/1808 645 - BG sympathiseert met Van Hecke, 
inspecteur van BG goederen, naar aanleiding 
van de overstroming van de zee in de Stop-
peldijk. Zij keuren zijn beleid goed.

1445 26/03/1808 646 - BG stuurt aan de prefect een obligatie.
1446 04/04/1808 647 - BG stuurt aan de prefect een verslag 

over de toestand van de godshuizen.
1447 12/04/1808 648 - BG schrijft aan P.E. Wauters, hoofd-

geneesheer, dat De Blocq de overleden La 
Bricque opvolgt en dat er een nieuwe adjunct 
chirurg nodig is. Wil hij een keuze maken uit 
Van de Casteele, A. Taminiau en E. Verbeeck.

1448 19/04/1808 649 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Winkel dat het kind van de in zijn gemeente 
overleden vrouw totaal niet ten laste komt van 
BG. Hij moet zich richten tot Weldadigheid 
van zijn gemeente of die van zijn geboorte-
plaats

1449 20/04/1808 650 - BG schrijft aan J.Bte Raemaut, uurwerk-
maker te Gent, dat hij bij het verlaten van de 
huurwoning zaken heeft meegenomen en het 
huis in een zeer slechte staat heeft achterge-
laten. (Op ACHERKANT van nr. 646-651 debi-
teurensituatie verhuurde woningen, gronden) 

1450 21/04/1808 651 - BG schrijft aan de prefect dat Anne Ma-
rie Welbegeirt, aanval razernij, opgenomen is 
in het Vrouwenzothuis op kosten van de stad 
Geraardsbergen.
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1451 26/04/1808 652 - BG bevestigt aan De Meulenaere dat 
zijn in/uitgavenrekening goed is gekeurd en 
betaling volgt.

1452 29/04/1808 653 - BG schrijft aan P.J. De Smet, pen-
ningmeester van Sint-Jan en Bentille Polder 
te Maldegem dat “zij geresolveert hebben 
de zelve vergaederinge bij F. Hacquaert tot 
Sint-Laureyns niet bij te woonen, om alzoo 
te vermeyden de onkosten die uyt diergelijke 
voyagien tot naedeel van den armen moeten 
resulteren”. 

1453 29/04/1808 654 - BG vraagt aan Vervier en Van Lokeren, 
geneesheren, om in het zwakzinnigengesticht 
Bourgeois en Malingreau te onderzoeken.

1454 02/05/1808 655 - BG stuurt aan de prefect de kassituatie 
van het 1ste trimester.

1455 09/05/1808 656 - BG stuurt aan L. Papeleu en M. M. De 
Meulenaere een kopie van het besluit in ver-
band met de redenen tot uitsluiting of wegzen-
ding van leerlingen. (Op ACHTERKANT lijstje 
met pachters)

1456 09/05/1808 657 - BG stuurt aan de prefect de staat met 
uitgaven gedaan gedurende het eerste trimes-
ter voor de vondelingen en verlaten kinderen.

1457 01/04/1808 658bis - BG bedankt P.R. Wauters, hoofd-
geneesheer, voor de aankoop van een baal 
zoethout (balle bois de reglisse). 

1458 05/1808 658bis - BG stuurt aan de prefect een lijst met 
problemen en oplossingen voor de werking 
van de cursus geneeskunde, aanstelling van 
een lijkenvoorsnijder (prosecteur de cadavres) 
600 fr/jaar, zaalknecht voor het aansteken 
van het licht en de verwarming, ruimen van de 
anatomische zaal tegen 400fr/jaar, … 4 blz

1459 13/05/1808 659 - BG stuurt aan burgemeester het inge-
vulde budgetvoorstel voor 1809. 

1460 13/05/1808 660 - BG schrijft aan P.J. Verbruggen te Sint 
Lievens Houtem over pachter D’Haemer en 
de lokale gebruiken die door de Code Napo-
leon zijn gehandhaafd gebleven in verband 
met prijzen, pachten enz. 2 pp. 
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1461 17/05/1808 661 - BG schrijft aan Silvestre Van Haute, ca-
baretier à l’enseigne de l’aigle, rue dite Nieuw-
land dat ze vernomen hebben dat hij planken 
legt over de waterloop achter zijn huis, zodat 
men makkelijk toegang krijgt tot het terrein 
van het Sint-Jacobsgodshuis (on s’en sert 
pour venir enlever nos arbres fruitiers). 

1462 17/05/1808 662 - BG stuurt antwoorden op de brieven 
van MM De Meulenaere en meldt dat in de 
Blauwe Meisjes de kinderen F. Verleyen, J. 
Dore, F.L. Dusellier, J. Th. Rogghe en C.F. 
Slok aangenomen zijn. 

1463 19/05/1808 663 - BG schrijft aan L. Papeleu, Rodelij-
vekens, dat ze vernomen dat een leerlinge 
besmet is met schurft (écrouilles, scrufilae) en 
dat voorzorgsmaatregelen tegen deze aanste-
kelijke ziekte nodig zijn. 

1464 19/05/1808 664 - BG schrijft aan de commissie van Ger-
aardsbergen om inlichtingen over de dochter 
van Batth?, officier de santé, die hij voorstelt 
om naar Parijs gestuurd te worden om daar 
opgeleid te worden tot vroedvrouw. 

1465 20/05/1808 665 - BG vraagt aan de prefect om toestem-
ming te krijgen om de erfenis te aanvaarden 
gedaan door Jeann Petronille van den eynde, 
echtgenote Gaspard Rollier, die 2 fr geeft aan 
alle ouderlingen (m/v) van Sint-Antonius en de 
Bijloke. Totaal goed voor 400 fr.

1466 23/05/1808 666 - BG schrijft aan Weldadigheid van Oos-
terzele dat ze de betrokkene willen opnemen 
in het ouderlingengesticht tegen betaling van 
163,26 fr (90 florijnen Brabants).

1467 28/05/1808 667 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat er te veel koffie wordt gedronken 
en dat het verbruik moet beperkt blijven tot 10 
pond per maand, gelet op de duurte van dit 
product.

1468 01/07/1808 668 - BG vraagt aan de prefect toestem-
ming om de hypothecaire inschrijving te laten 
schrappen op de bezittingen van Pierre Abra-
ham van Loo, cabaretier ten gunste van Jacq 
Lammens, advocaat, die een aantal huizen 
van van Loo heeft verworven. 
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1469 01/07/1808 669 - BG schrijft aan J.F. Vispoel, econoom 
van het militair ziekenhuis, over het rond-
schrijven (2/05) in verband met de manier 
waarop over de bezittingen van overleden of 
gevluchte militairen moet worden beschikt. 
Ook moet er zo vlug mogelijk een register 
komen waarin wapens, kleding, geld en bezit-
tingen worden geregistreerd bij opname.

1470 02/06/1808 670 - BG schrijft aan de prefect dat ze geen 
enkele kandidate hebben voor de cursus 
vroedvrouw te Parijs die ze wettelijk moeten 
sturen en betalen.

1471 02/06/1808 671 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde de opname/vertrekbriefjes 
van gevangen Pruisische soldaten in dienst 
van Nederland 

1472 03/06/1808 672 - BG vraagt aan de burgemeester inlich-
tingen over een meisje (enfant femelle qui 
exitait au Dépôt de la ville) waarvan de vader 
overleden is, dat opgenomen moet worden 
(en nourrice à la campagne), maar waarvan 
de naam, geboorteplaats, datum enz niet 
weet.

1473 08/06/1808 673 - BG vraagt aan de prefect (idem verhaal 
nummer 672) wat hen te doen staat met dat 
meisje.

1474 11/06/1808 674 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Zeveneken dat Gilles François Verschraegen 
niet kan opgenomen worden omdat hij geen 
Gents burger is. Als Weldadigheid van Zeve-
neken 1,46 fr (16 sols Brabants) wil betalen 
per dag kunnen ze hem opnemen.

1475 11/06/1808 675 - BG schrijft aan Versturme dat ze hem 
met alle rechtsmiddelen zullen uitzetten uit 
de Bijloke als hij binnen de veertien dagen de 
plaats niet ontruimd heeft. (Op ACHTERKANT 
iets over een geschil tussen pachters en de 
magistraten van de stad (Veurne) en kasselrij 
in verband met het wegnemen van alcohol 
(eaux de vie) jenever uit de cantine van de 
Domeinen die naar verluidt te dicht bij de stad 
staan)
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1476 13/06/1808 676 - BG meldt aan Dellafaille, directeur van 
Ouderlingengesticht voor mannen dat Frans 
Colpaert als overtallige wordt opgenomen en 
dat zijn familie 100 gulden per jaar betaalt. 

1477 13/06/1808 677 - BG verwijt Vanden Bossche, inspecteur 
te Steenhuize, dat hij de belangen van de 
pachters van BG niet ondersteunt.

1478 16/06/1808 678 - BG herinnert Salomon, comm. des guer-
res, eraan dat ze akkoord gaan met de oprich-
ting van een hospitaaldepot (depot hospitalier) 
te Eeklo. BG heeft Vispoel belast met het 
bestuur ervan.

1479 18/06/1808 679 - BG schrijft aan de prefect dat ze na rijp 
beraad over de klacht van de Meulenaere, 
directeur van de Blauwe Meisjes, besloten 
hebben om geen externe lesgever meer te 
gebruiken, nu deze zijn ontslag heeft gege-
ven, en een van de meisjes (zuster?) die er 
werkt dat (lezen en schrijven) te laten doen. 
BG zal dan een vergoeding van 300 fr/jaar 
aan de directeur geven.

1480 18/06/1808 680 - BG schrijft aan de prefect dat ze ver-
moeden dat het loon van de opgenomen jager 
niet toereikend zal zijn om de 82 c. per dag 
voor zijn onderhoud te betalen. Wil de prefect 
met de Majoor een regeling treffen om het 
verschil te dekken.

1481 20/06/1808 681 - BG roept de hulp in van Lemnander 
(sic), plaatsvervangend burgemeester, om 
de oude tucht weer in te voeren. Vastgesteld 
is dat Kulders zonder verlof van de speciale 
commissaris of de econoom zich buiten de 
poorten begeven in het bijzonder op maandag 
en de eerste zondag van de maand om er de 
herbergen (cabarets) en verdachte huizen 
te bezoeken, waar ze zich bezatten en hun 
gezondheid ondermijnen. Dat gebeurt vooral 
buiten de Antwerpse poort, maar ook in de 
cabaretten en ontuchthuizen binnen de stad. 
Velen komen dan dronken terug en veroor-
zaken rellen zoals op 13 juni jl. (een van de 
reden om buiten de stad te gaan is om op het 
platteland te gaan werken)
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1482 20/06/1808 682 - BG bedankt de bestuurder (régent) van 
de Kulderschool voor zijn inspanningen om de 
uitspattingen van 13 juni te onderdrukken en 
te bestraffen. BG betreurt het (nous sommes 
fâchésde vous devoir dire) dat de Magistraat 
de sureté op hoger bevel de zaak naar zich 
heeft toegetrokken, vooral omdat “les mutins 
ont méconue et matraitée l’autorité supéri-
eure. Nous tramblons (sic) que la Loi va att-
eindre les coupables et quelle les punira dans 
toute sa rigueur. Quelques chefs sont déjà 
sous la glaive vengeur du Crime. … puisque 
la police est chargé de pousser ses recher-
ches avec vigeur pour découvrir le fil de cette 
trame abominable“.

1483 22/0/18086 683 - BG meldt aan de prefect dat ze de som 
voor de verzorging van de soldaten in de zo-
mer van 1807 niet ontvangen hebben, omdat 
de betrokken officier de papieren niet meer 
vindt.
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1484 24/06/1808 684 - BG beschrijft voor de prefect wat er zich afge-
speeld heeft op 13 juni in de Kulderschool. (4pp). De 
school is opgedeeld in twee klassen, kinderen onder 
de 12-13 jaar en de ouderen. De jongsten mogen niet 
buiten komen en leren lezen, schrijven en weven (filer). 
De ouderen gaan werken bij een leermeester. Op 12 
juni stelt de econoom vast dat een achttal ouderen op 
weg naar de mis hun kledij gewijzigd hadden; de recht-
opstaande boord (collet) van hun kledij (habit et veste) 
was vervangen door een platte boord. ’s Anderendaags 
13 juni, werd hij tijdens het eten (l’heure du repas) 
aangepakt door twee leerlingen die hem verweten dat 
de reglementbepalingen (arrêtés) niet door BG maar 
door hemzelf bedacht waren. Dezelfde dag nog zijn de 
leerlingen in plaats van zich naar het werk te begeven 
roepend en scheldend en gewapend met stokken door 
de stad en de voorgeborchten getrokken. ’s Avonds 
tegen 20.30 uur zijn vier leerlingen dronken teruggeko-
men. Op de binnenkoer hebben ze gezongen en wilde 
bewegingen gemaakt (gesticuler) Na de soepbedeling 
vroegen ze een onderhoud met de econoom, die hen 
liet weten dat ’s anderendaags te willen doen. Daarop 
zijn naar de keuken getrokken die toegang geeft tot 
het kwartier van de econoom. De knecht die hen dat 
wilde beletten is van de trappen gesleurd. Twee andere 
knechten hebben willen helpen, maar werden met ste-
nen bekogeld. De deur werd ook met stenen bekogeld 
zodat het slot is stuk gesprongen. De econoom had 
ondertussen de politiecommissaris Volbracht laten 
roepen, die met een sergeant is komen opdagen en 
hen heeft trachten te bepraten. Ze hebben hem uitge-
lachen zijn met tegels (pavés) beginnen gooien in de 
ruiten van het kwartier van de econoom. Daarop riep 
de commissaris de brandweer op, die eveneens met 
stenen werd bekogeld. Ondertussen was de adjunct-
burgemeester Limnander opgedaagd met 20 man. Hij 
eiste dat ze zich verspreidden en een voor een bij hem 
kwamen, wat geweigerd werd. Met wapengeweld heeft 
hij hen dan laten knevelen en er 55 laten afvoeren naar 
het maison de dépot tegen 23.30 uur. ’s Anderdaags 
volgde een ondervraging. De minst schuldigen werden 
vrijgelaten. De acht leiders bleven aangehouden. De 
Magistrat de surété, (onderzoeksrechter), heeft een 
aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd en hen 
laten afvoeren naar het maison d’arrêt. 

1485 24/06/1808 685 - BG vraagt aan de capitaine comman-
dant de la compagnie de réserve départe-
mentale de l’escaut, om de overzichten van 
de behandeling van soldaten in 1807 terug te 
sturen. 

1486 27/06/1808 686 - BG meldt aan J. De Vuyst te Herzele 
dat J.F. Van Caneghem de prijzije (prijzen der 
pachters regt) zal komen doen. 
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1487 27/06/1808 687 - BG schrijft aan J.F. Van Caneghem in 
verband met zijn expertise die hij moet doen. 
J. De Vuyst heeft Mabielle ad hoc aangesteld. 
(Op ACHTERKANT brief van P. A. Blaton aan 
Lammens in verband met aankoop van 36 
zakken graan en aardappelen.)

1488 28/06/1808 688 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Caneghem dat een vader met een 7-8 jarig 
meisje is opgeleid, maar voor zijn ondervra-
ging in het maison de depot al was overleden. 
Vermoedelijk is het meisje geboren in Cane-
gem.

1489 28/06/1808 689 - BG schrijft aan Dellafaille J. directeur. 
Oudemannengesticht, dat ze besloten hebben 
Antoine François de Keystere, 76 jaar, op te 
nemen.

1490 29/06/1808 690 - BG schrijft aan Salomon, comm. des 
guerres, sous-inspecteur aux revues, dat 
verwonderd zijn dat het hospitaaldepot (de-
pot hospitalier) te Eeklo niet voldoet. Het was 
nochtans door de HH Vispoel, de secretaris 
van de onderprefect en de officier de santé 
goed bevonden. Men mag niet vergeten dat 
het eigenlijk een tussenstop is tussen het 
eiland Cadzand en Gent en daar dus niet alle 
voorzieningen noodzakelijk zijn. BG kan geen 
bijkomende uitgaven voor Eeklo op zich ne-
men. In feite moet Eeklo die dragen omdat de 
bewoners aldus geen zieke militairen in hun 
huis moeten opnemen. BG kan niet akkoord 
gaan met een overbrenging van het depot te 
Eeklo naar het voormalige Recollettenkloos-
ter. 
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1491 02/07/1808 691 - BG schrijft aan de prefect over de ver-
vanging van de Moerloose, conciërge van de 
instelling van de voormalige Alexianen. Triest 
wil de dienst van dit tehuis laten doen door 
drie leden van deze lekenbroedervereniging 
die thans met succes ons ouderlingengesticht 
bedienen. Er zijn evenwel twee hindernissen. 
Triest heeft geen fondsen die hij aan de broe-
ders kan voorschieten en BG mag en kan dit 
evenmin. De tweede hindernis zijn de herstel-
lingen aan het gebouw dat in geen 12 à 14 
jaar niet meer onderhouden is. 

1492 02/07/1808 692 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Rode-
lijvekens, dat naar aanleiding van het ontslag 
van Westerlink, leraar, hij iemand uit de groep 
van de “filles dévotes” mag aanduiden om te 
leren lezen, schrijven en spellen. Bij gebrek 
aan een interne kracht die bekwaam is en 
daar tijd voor heeft, mag hij iemand die ge-
schikt aantrekken. 

1493 04/07/1808 693 - BG stuurt aan Boone, hoofdgeneesheer 
en Muyshondt, hoofdchirurg, een kopie door 
van een brief van de Minister directeur van de 
oorlogsadministratie.

1494 09/07/1808 694 - BG vraagt aan Perussel, belast met de 
inspectie van de zeemacht te Antwerpen, een 
duplicaat van het mandaat tbv 5,40 fr. 

1495 09/07/1808 695 - BG meldt aan D’Aoust, rue bonne nou-
velle nr 11, te Parijs, dat er nog een post van 
2,20 fr te betalen valt.

1496 09/07/1808 696 - BG vraagt BG te Antwerpen om voor 
hen 3 mandaten te willen innen. 

1497 13/07/1808 697 - BG meldt aan Dellafaille, directeur. 
Ouderlingengesticht dat ze Baudouin Jacques 
Periez hebben laten opnemen. 
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1498 16/07/1808 698 - BG schrijft aan Papeleu, dat ze opge-
togen zijn met het voorstel van de “soeurs 
morales” om te zorgen voor de opleiding, le-
zen, schrijven en spellen in de Rodelijvekens. 
Het gaat niet om een nieuwe verplichting voor 
nieuwe leden. Bovendien staat BG toe dat er 
voortaan 12 leden in de Rodelijvekens mogen 
werken, inclusief novicen en zieken. Ook is 
er een oplossing voor de priester die missen 
komt lezen. Een deel van het loon van de 
voormalige externe leraar mag hier aan be-
steed worden. 

1499 18/07/1808 699 - BG schrijft aan Cornelis econoom van 
de Kulders dat hij onmiddellijk Pieter Crosette, 
verpleger in de Kulders, moet ontslaan.

1500 18/07/1808 700 - BG vraagt aan Wauters hoofdgenees-
heer om voor hun rekening een vat honing te 
kopen.

1501 22/07/1808 701 - BG schrijft aan Emanuel Dullaert De 
Rynck dat de twee voorgestelde personen 
voorlopig opgenomen worden in het hospice 
de Miséricorde in het kader van de stichting 
van wijlen Mevr A. Geerbrant weduwe Pisou-
lit(?) en tegen betaling van 380,96 fr per jaar. 

1502 21/07/1808 702 - BG schrijft aan Ferdinand baron de Mul-
ler, agent … te Wenen, dat ze tevreden zijn 
dat hij de uitbetaling van de interesten heeft 
bekomen en ook dat hij wacht met ons het 
geld toe te sturen tot de wisselkoers beter is 
geworden. 

1503 23/07/1808

23/07/1808

703 - BG schrijft aan Roels, advocaat te 
Brugge, dat hij alle papieren in de zaak Triest 
moet teruggeven aan de koster (bedeau) van 
de OLV kerk, die hem zijn honorarium zal 
betalen.
704 - BG schrijft aan Pre De Zutter, koster van 
de OLV kerk te Brugge, dat hij kennis moet 
nemen van de inhoud van de brief gericht aan 
advocaat Roels, en zich ernaar conformeren. 
Na ontvangst van alle papieren moet hij ze 
per bargie in een verzegeld pakket aan BG 
sturen. 
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1504 23/07/1808 705 - BG schrijft aan J. Carion, pleitbezorger 
bij de burgerlijke rechtbank van het arrondis-
sement Eeklo dat d’Haese accoord gaat met 
de voorstellen. Er is reeds een voorschot 
door hem betaald met de belofte het saldo te 
voldoen. Zijn onterechte betalingen aan de 
ontvanger van Domeinen moeten we kunnen 
terugkrijgen.

1505 28/07/1808 706 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Geraardsbergen dat de wettelijke stukken die 
staven dat Marie Welbegeirt in het zwakzin-
nigengesticht mag worden opgenomen, niet 
meegestuurd zijn. 

1506 30/07/1808 707 - BG stuurt aan keizerlijk notaris Durieu te 
Kortrijk, een mandaat van 77,80 c afgeleverd 
door de prefect van departement Leie aan 
onze prefect.

1507 02/08/1808 708 - BG schrijft aan weduwe Buyse dat de 
notaris en de commissaris bij haar langs ko-
men om de akte te verlijden.

1508 02/08/1808 709 - BG schrijft aan De Meulenaere en aan 
Papeleu dat de prijsuitreiking volgende dins-
dag plaats heeft. 

1509 02/08/1808 710 - BG vraagt de burgemeester om op 
verzoek van de prefect aanwezig te zijn op de 
prijsuitreiking maandag in de Kulders, dins-
dag in de Blauwe Meisjes en woensdag in de 
Rodelijvekens.

1510 06/08/1808 711 - BG vraagt aan JB Apers dat hij de op-
brengst van de verkoop van de goederen van 
Marie Slimbroek niet mag vervreemden zon-
der hun toelating.

1511 06/08/1808 712 - BG vraagt aan Boucket, geneesheer, 
om in het militair ziekenhuis te blijven verder 
werken tegen dezelfde voorwaarden.

1512 08/08/1808 713 - BG schrijft aan D’Haene Steenhuyse 
dat hij de werken aan de hoeven te Wetteren, 
Aaigem en Zonnegem mag laten uitvoeren.
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1513 11/08/1808 714 - BG schrijft aan Caroline Merry begijn 
in het Groot Begijnhof dat Zijne Majesteit de 
Keizer én Koning zich verwaardigd heeft haar 
aanbod van 14/07/1807 te aanvaarden. Op 
13/08 wordt de akte verleden voor notaris 
Raman, rue basse.

1514 13/08/1808 715 - BG schrijft “aen den eerzaemen Broeder 
Antonius Blaton, econome van het oude-man-
nekens huys binnen Gent”, dat de negende 
persoon die hij aangenomen had “voor het 
doen van den dienst in het huys aan Ue toe 
betrouwd”, “bij het ontfangen deezen … weg-
gezonden” moet worden.

1515 17/08/1808 716 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Ca-
therine Van Loo weggezonden wordt uit 
Rodelijvekens wegens behept met “écrouel-
les” (scrofulae) (schurft) naar de zusters van 
Liefde op kosten van BG. 

1516 17/08/1808 717 - BG schrijft aan L. Papeleu, Rodelijve-
kens, dat de aandoening van Catherine Van 
Loo en Marianne Interynk enkel bij Van Loo 
zo is dat ze opgenomen moet worden bij de 
zusters van liefde. Interynks aandoening is 
nog onvoldoende kwaadaardig en kan moge-
lijk nog genezen. Enkel al ook zij er slecht aan 
toe is kan ze naar de zusters van liefde. 

1517 17/08/1808 718 - BG schrijft aan de directeur “des domai-
nes impériaux à Bruges” dat de receveur des 
domaines te Kortrijk enkel het mandaat wil 
uitbetalen mits BG een bevestiging en bevel 
van de directeur kan overleggen.

1518 17/08/1808 719 - BG schrijft aan Robinet commissaire 
ordonnateur de la 24eme division militaire 
te Brussel dat ze in plaats van 8000 slechts 
6000 frs hebben ontvangen voor de verzor-
ging van de zieke militairen. Indien niet meer 
geld, valt de werking stil.

1519 18/08/1808 720 - BG schrijft aan J. Bruggeman, fabri-
quant d’étoffes de laine hors de la porte de 
Bruges 18°.
Dat de verkoop van het huis eigendom van 
weduwe Haes te Zeveneken volgende mer-
credy om 9 uur plaats heeft.
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1520 31/08/1808 721 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor de vondelingen en verla-
ten kinderen. De kosten belopen 5860,51 fr.

1521 01/09/1808 722 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
De witte de waterloop uitgebaggerd heeft die 
loopt zijn goed en de Rodelijvekens, en de 
modder op het deel van BG heeft gestort om 
de kosten te drukken. BG vraagt dat de water-
loop opnieuw gebaggerd wordt op kosten van 
De Witte.

1522 01/09/1808 723 - BG vraagt aan De Meulenaere en Pa-
peleu om de heer De Clercq, schrijver (maitre 
d’écriture) alle hulp te verlenen bij het opstel-
len van de gedetailleerde beschrijving van alle 
religieuze gemeenschappen te Gent. Daarbij 
zijn kleurenplaten nodig met de costumen van 
vroeger en nu, evenals die van de leerlingen.

1523 03/09/1808 724 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de aantallen opname in en ontslag uit het 
ziekenhuis evenals de kassituatie.

1524 06/09/1808 725 - BG stuurt aan de prefect een nieuw dos-
sier voor de aanbesteding van de onderne-
ming van Vispoel, die bijna ten einde is.  

1525 07/09/1808 726 - BG schrijft aan Della faille, directeur van 
het ouderlingengesticht dat J.B. Vlaminck, Ph. 
J. Facq, Jerome J. Spillemaeckers opgeno-
men worden.

1526 08/09/1808 727 - BG meldt aan de commissaris van de 
Oorlog dat ze het niet zien zitten om een bij-
huis van 2 à 300 zieken op te richten. Doordat 
er weinig werk is in de fabrieken wegens de 
maritieme oorlog is het lokaal in de Bijloke 
niet meer beschikbaar. 

1527 13/09/1808 728 - BG stuurt aan de prefect de antwoorden 
op zijn vragen. 1) het vrouwengekkenhuis 
kan makkelijk 65 personen herbergen 2) de 
schulden van de Bijloke belopen 8728,23 voor 
de installatie van BG, 3227,21 boekjaren voor 
1808, 16.258,57 lopende = 28.214,01 3) de 
dagprijs in de winter bedraagt 1,45 fr en 1,27 
fr in de zomer 4) opbrengst van de polders 5) 
De Blauwe meisjes werd opgericht in 1620 6) 
…7) … 8) …9) … 10) Visitatie … 11) Marollen 



BG 53: Briefkopieën

1528 15/09/1808 729 - BG schrijft aan Aubert, hoofdingenieur, 
dat ze graag de “grès de rébut” afkomstig van 
de wegwerkzaamheden zouden ontvangen. 
(Op achterkant Rapport nr. 26 over 1) Pieter 
Alleijn die van de spinnerij is weggelopen en 
door de commissaris ’s anderdaags is terug-
gebracht naar de school. 10 augustus. 2) 
Joannes de Metter, Hironomus Tricot, Guielle 
Dagliar, Joannes rijschoot, op 8 aug. “be-
vonden door den commissaris volbragt in de 
herberge geseyd het papegaeytjen over de …
brugge, speelende met de klanten om 8 uren 
smorgens en sijn door den seven commissa-
ris en sijne bediende gebragt naer de schole”.

1529 15/09/1808 730 - BG meldt aan Dellafaille dat Pre De 
Meyer in het ouderlingengesticht is opgeno-
men.

1530 24/09/1808 731 - BG stuurt aan de burgemeester de uit-
gavenstaat van het maison d’accouchement 
(moederhuis).

1531 24/09/1808 732 - BG schrijft aan Catherine Peruchet, hos-
pitalière in het Sint-Jakobsgodshuis dat het 
verboden is om familie te laten logeren.

1532 30/09/1808 733 - BG meldt aan Salomon, comm. des 
guerres, dat Gilbert, chef armurier (hoofd 
wapenmaker) van het bataillon te Vlissingen 
opgenomen is in het zwakzinnigengesticht 
(hospice des furieux).

1533 01/10/1808 734 - BG schrijft aan Vander Haeghen, voor-
zitter école de médecine, om een examen uit 
te schrijven naar aanleiding van het ontslag 
van De Moor. De vacante plaats van inwonen-
de leerling moet ingevuld.

1534 01/10/1808 735 - BG meldt aan de prefect dat de aanbe-
steding van het Militair Ziekenhuis met enkele 
dagen is uitgesteld omdat D’hane Steenhuyze 
wil aanwezig zijn en hij nog op zijn buitengoed 
verblijft. Ondertussen blijft Vispoel het werk 
voortzetten tot een opvolger is gevonden. 
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1535 01/10/1808 736 - BG schrijft aan Kluyskens hoofdchirurg 
Bijloke dat zijn broer niet zomaar als intern 
(élève interne) op de Bijloke mag komen na 
het vertrek van De Moor. Er dient volgens het 
K. Decreet van 2 juli 1806 een examen uitge-
schreven te worden. 

1536 03/10/1808 737 - BG nodigt Jbte Apers te Gent uit om de 
netto opbrengst van de verkoop van de roe-
rende goederen van wijlen Marie Slimbroek te 
komen storten. Alle erfgenamen zullen daar 
samen zijn. 

1537 08/10/1808 738 - BG stuurt aan de prefect het pv van de 
aanbestedingsbijeenkomst voor het militair 
ziekenhuis. 

1538 14/10/1808 739 - BG vraagt aan Van der Straeten, direc-
teur. Oude Vrouwen, om Slimbroek, weduwe 
Mouton, te sturen.

1539 15/10/1808 740 - BG bedankt het BG van Antwerpen voor 
haar inspanningen en de fondsen die hun 
secretaris heeft meegekregen bij zijn bezoek 
aan Antwerpen.

1540 18/10/1808 741 - BG schrijft aan Noot, ontvanger van de 
registratie en domeinen te Sas van Gent, dat 
hij François Camoen landbouwer te Axel moet 
inlichten dat hij geen pachtgeld aan de regis-
tratie moet, maar wel aan BG volgens beslui-
ten van de consuls dd 16 Fructidor VIII (bull. 
41, nr. 266).

1541 24/10/1808 742 - BG meldt J.F. Vispoel dat zijn opdracht 
in het militair ziekenhuis per 1/11/1808 eindigt. 
Vande Haeghen zal deelnemen aan de schat-
ting van het meubilair. BG’s expert is Palink.

1542 26//180810 743 - BG beklaagt zich bij Vispoel dat de 
ziekenzalen nog niet verwarmd zijn. Gelieve 
meteen kachels te plaatsen. (Op ACHTER-
KANT model van registerblad te gebruiken bij 
visitatie van zieken.)
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1543 26/10/1808 744 - BG schrijft aan Papeleu (Rodelijvekens) 
dat de herstellingen en werken aan de gebou-
wen op een andere manier zullen verlopen. 
(Op ACHTERKANT 9 Ventôse VI verzendad-
vies aan BG vanwege gemeentebestuur in 
verband met 5 doorgestuurde brieven Victor 
Van Loo, J. De Wilde boutiquiuer, getuigenis-
sen over civisme van De Wilde)

1544 31/10/1808 745 - BG wensen niet in te gaan op de vragen 
van D’Hane steenhuyze, o.a. interveniëren 
bij de prefect voor vrijstelling van een leerling 
wever, het bos te Wetteren.

1545 03/11/1808 746 - BG schrijft aan Salomon, commissaire 
des guerres Departement Schelde, dat er 
kachels worden geplaatst en het vuur aange-
stoken in de ziekenzalen en dat de gebroken 
ramen worden vervangen.

1546 07/11/1808 747 - BG stuurt aan de prefect de staat van 
de kas voor het 3e kwartaal.

1547 15/11/1808 748 - BG vraagt aan Layrle, capitaine de la 
compagnie de la réserve dept Schelde, om de 
documenten in drievoud te tekenen 

1548 16/11/1808 749 - BG schrijft aan Rollein, handelaar te 
Gent, dat BG de nalatenschap vanwege zijn 
vrouw voor het Ouderlingengesticht aan-
vaardt. 

1549 19/11/1808 750 - BG bedankt de heren députés du Dépt 
Schelde au corps législatifs voor de interven-
tie bij de ministre directeur de l’admin de la 
guerre in verband met de betaalde voorschot-
ten voor zieke militairen.

1550 19/11/1808 751 - BG vraagt aan de Keizerlijke procureur 
bij de burgerlijke rechtbank van het arrondis-
sement Gent om op grond van het verslag 
van dokter Bouchel de drie oude vrouwen Ca-
therine Priem, Cloeta de Loof, Marie Therese 
de Backer (hospitalières dans l’hospice des 
vieilles femmes) hen wegens zwakzinnigheid 
te laten opsluiten. 

1551 19/11/1808 752 - Brief van BG aan de ministre directeur 
de l’admistration de la guerre over het niet 
terugbetalen van de voorschotten voor de 
behandeling van zieke militairen. 
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1552 22/11/1808 753 - BG stuurt aan de prefect een kopie 
van de dringende herstellingen nodig aan de 
Alexianen. 

1553 24/11/1808 754 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de verlaten kinderen en vondelingen voor 
het 3e kwartaal.

1554 24/11/1808 755 - BG stuurt aan Le helier, souscommis-
saire de marine à Gand, in vijfvoud een over-
zicht van de zieke marinesoldaten behandeld 
in juni en juli.

1555 25/11/1808 756 - BG vraagt aan weduwe Thomas, steen-
kapper te gent, om meteen de stenen langs 
de muur van het Catherinahospice (rue du 
verger) weg te nemen. 

1556 25/11/1808 757 - BG meldt aan de ontvanger L. Vissens 
van Nazareth dat hun huurder van Wijk opge-
volgd is door Augustin Soyer en dat de belas-
tingen bij hem opgehaald moeten worden.

1557 29/11/1808 758 - BG vraagt Van Lokeren, De Blok, ge-
neesheer en chirurg, om in de Kulders Henri 
Grimonpré en in de Rodelijvekens Marianne 
La Porte te onderzoeken en BG meteen te 
informeren of hun aandoening aanstekelig en 
ongeneeslijk is. (Op ZIJKANT in ander schrift 
de melding dat BG uit Sint-Jan in d’olie moet 
wegens de oprichting van een handelsrecht-
bank. ’s Anderendaags moeten ze er al uit 
zijn)

1558 29/11/1808 759 - BG stuurt de auditeur van de staats-
raad, prefect van het departement Schelde de 
ingevulde modellen terug. (Op ACHTERKANT 
48 hollands is 54 vlaemsch, 1 rijksdaelder is 
53 stuivers hollands en 53 Zeeuws.) 

1559 03/12/1808 760 - BG roept de hulp in van de deputés 
du dept Schelde au corps législatifs. Om het 
Alexianengodshuis toegewezen te krijgen in 
eigendom. Het klooster is totaal vervallen en 
nagenoeg onbewoonbaar, zolang BG geen 
eigenaar is willen ze geen uitgaven doen. 

1560 07/12/1808 761 - BG vraagt aan Marie Joséphine Verrel-
le, echtgenote Jacqs d’Hollander, hospitalière 
in het Sint-Jans in d’Olie, om binnen de drie 
dagen het godshuis te verlaten.
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1561 07/12/1808 762 - BG vraagt aan de econoom van Sint-
Jans om er voor zorg te dragen dat Marie 
Joséphine Verrelle binnen drie dagen het 
godshuis heeft verlaten.

1562 09/12/1808 763 - BG schrijft aan d’Aoust te Parijs over het 
saldo van 2471 fr.

1563 04/11/1808 Brief gericht aan F. van Braeckel, chef de 
bureau des hopitaux et de la comptabilité à la 
commission des hospices civils met lijst (en 
aantallen) van het drukwerk nodig voor 1809. 

1564 10/12/1808 764 - BG stuurt aan de Minister directeur van 
de administration de la guerre een aanvraag 
voor drukwerk voor 1809.

1565 13/12/1808 765 - BG stuurt aan de prefect het beheers-
overzicht met bewijsstukken voor 4 kwartaal 
van XIII.

1566 14/12/1808 766 - BG vraagt Vreese, schatter, te Naza-
reth, de figuratieve kaarten en goederenbe-
schrijvingen terug. (Op ACHTERKANT niet 
gedateerd overzicht van schulden, dagprijzen, 
inkomsten, voor Bijloke, Blauwe meisjes Ma-
rollen, Rodelijvekens, filles de visitation.)

1567 15/12/1808 767 - BG schrijft aan de leden compoant le 
directoire central des hopitaux militaires te Pa-
rijs over de betaling van 3343,03 voor het jaar 
II. (Op ACHTERKANT lijst per 24/05/1808 van 
de werknemers die noodzakelijk zijn voor de 
dienst van het ziekenhuis maar opgeroepen 
voor krijgsdienst: François Verbeeck, Jacq 
Van Peene, Louis Vermeeren, Charles Serra-
ris, Eloy Vanderelst, Jean Busso, Antoine Tac-
quet, Theodore hebb, Philippe Vandewinkel.)

1568 16/12/1808 768 - BG schrijft aan de prefect dat ze begre-
pen hebben dat de minister niet akkoord gaat 
met hun voorstel en dat ze dus de dienst van 
het militair ziekenhuis “en régie” voortzetten.

1569 16/12/1808 769 - BG stuurt aan de prefect het verslag van 
de openbare verhuring van enkele BG goede-
ren.
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1570 17/12/1808 770 - BG schrijft aan Bouchel, geneesheer, 
dat het aantal zieke militairen geen 2e ge-
neesheer meer vereist en hij dus mag opkras-
sen tegen 20/12. (Op ACHTERKANT lijst van 
bedienden bij BG en van de geneesheren)

1571 17/12/1808 771 - BG schrijft aan de econoom van de Bij-
loke over levering van geneesmiddelen voor 
de kleine godshuizen.

1572 20/12/1808 772 - BG schrijft aan de econoom van de 
Bijloke dat ze de bakkerij hebben opgehe-
ven. Gelieve dan ook de bakkersjongen te 
ontslaan en het brood aan te kopen bij een 
bakker in de stad.

1573 20/12/1808 773 - BG schrijft aan Salomon, commissaire 
des guerres, dat ze de 4800 fr van de Minis-
ter voor de aankoop van 300 capottes niet 
meer nodig hebben. Het aantal zieken is fors 
gedaald en het aangeboden geld was onvol-
doende voor dat aantal. (Op ACHTERKANT 
verslag van Jean Baptiste Pisson architect 
over de expertise van de Alexianen)

1574 20/12/1808 774 - BG stuurt aan de burgemeester van 
Wetteren de vertaling van twee rentetitels.

1575 22/12/1808 775 - BG schrijft aan de prefect bij veran-
dering van aanbestedingsmodel voor het 
militaire ziekenhuis de belasting erop te fors 
zouden oplopen en ze het dus bij het oude 
willen laten.

1576 24/12/1808 776 - BG schrijft aan de prefect dat hun vraag 
in verband met een stuk grond te Oostakker 
(landboek nr. 70) vervalt omdat zijn voor-
ganger die grond al aan weldadigheid heeft 
gegeven. (Op ACHTERKANT vervolg van 
achterkant nummer 778) 

1577 24/12/1808 777 - BG stuurt aan de burgemeester de ant-
woorden op de vragen van de prefect.

1578 24/12/1808 778 - BG schrijft aan Weldadigheid te Oost-
Eeklo dat ze slechts zieken uit Gent opnemen 
tenzij een dagprijs betaald wordt van 1,45 
fr (16 sols de Brabant). (Op ACHTERKANT 
overzicht van de 29 godshuizen met straat en 
wijkvermelding) 
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1579 27/12/1808 779 - BG schrijft aan de commissaire ordon-
nateur de la 24 div. militaire te Brussel dat zij 
nog steeds niet de twee mandaten van 668,50 
en 10.000 hebben ontvangen.

1580 28/01/1809 789 - BG schrijft aan Vervier, geneesheer, N. 
Bock en de Brucq chirurgen dat ze enkel de 
ingeschreven zieken mogen behandelen en 
niet hun familie, ouders, kinderen enz. 

1581 02/01/1809 780 - BG vraagt een afspraak bij de prefect 
omdat een mondelinge bespreking makkelij-
ker is.

1582 11/01/1809 781 - BG vraagt aan Desroches, inspecteur 
des eaux et forêts, om een kapvergunning.

1583 14/01/1809 782 - BG stuurt aan de leden van het direc-
toire central des hopitaux militaires à Paris 
een kopie van het besluit dd 7/10/1808 over 
de expertise van de overgedragen goederen. 
BG vraagt toevoeging van 1285,40 fr voor de 
verblijfskosten van de Pruisische gevangen in 
dienst van Holland en 73,85 fr voor de goede-
ren die deserteurs hebben meegenomen. 

1584 16/01/1809 783 - BG stuurt aan Salomon, commissaire 
des guerres du dept Schelde, in drievoud 
een verslag van de goederen die deserteurs 
hebben meegenomen en de originele pv van 
ontsnapping.

1585 16/01/1809 784 - BG vraagt aan Pagez, procureur impé-
rial près du tribunal de 1ere instance de l’arr. 
Eeklo, inlichtingen over de op te sluiten zwak-
zinnige Marie Thérèse Frans. 

1586 17/01/1809 785 - BG vraagt aan de prefect toelating om 
de terugbetaling van een eeuwigdurende 
rente en schrapping van de hypothecaire 
inschrijving ten laste van François van den 
Heede en erfgenamen met betrekking tot een 
hoeve, land en afhangen te Kuurne.
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1587 17/01/1809 786 - BG stuurt aan D’Hane Steenhuyse, 
vice président du conseil général du dept 
Schelde et de la commission administrative 
des Hopitals civils de la ville de Gand, enkele 
klachten die hij aan de raad moet voorleggen. 
1) achtergelaten kinderen nog niet terugbe-
taald 82.108,74 fr (zes jaren) 2) kosten zieke 
militairen nog niet terugbetaald 99.198,51 fr 
(1807-1808) 3) de verkoop van kaphout door 
de administratie zou ter plekke en in kleine 
hoeveelheden moeten gebeuren, bovendien 
schrikken de formaliteiten de gewone mensen 
af 4) een vergoeding voor het verlies van het 
sasrecht aan de Ketelvest die sedert 1323 ten 
gunste van Sint-Jan in d’olie werd geheven 5) 
een vergoeding voor de goederen van BG die 
verkocht werden door Domaines nationaux 
6) de inbezitstelling van de goederen van de 
Alexianen 7) de inschrijving van de eigenaars 
op de rol van eigendomsbelasting is nadelig 
voor BG, vroeger haalde de ontvanger ter 
plaatse de belasting op die door de pachter 
verschuldigd was. BG kent al die mensen niet. 

1588 18/01/1809 787 - BG schrijft aan de leden van het direc-
toire central des hopitaux militaires à Paris 
dat over hun weigering om 300 capotes aan 
te kopen, ze het toch zullen doen en ze ter 
plaatse zullen kopen in plaats van te Parijs.

1589 19/01/1809 788 - BG schrijft aan de prefect dat ze op-
dracht hebben gegeven om 300 capotes te 
kopen tegen 7000 fr waarvan 4800 fr betaald 
door de Minister. 

1590 31/01/1809 790 - BG stuurt aan de prefect het originele 
cahier des charges de la dernière entreprise 
des services de l’hôpital militaire (zie BG 12 
doos 1 voor een dergelijk contract).

1591 01/02/1809 791 - BG stuurt aan de prefect de bedragen 
van voorschotten voor de verlaten kinderen 
18641,52 en vondelingen 4448,17 fr. 

1592 03/02/1809 792 - BG vraagt aan de prefect bevestiging 
van de aanstelling door BG van haar collega 
Van der Haeghen tot ordonnateur général de 
l’administration. 
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1593 03/02/1809 793 - BG stuurt aan Le Hellier, commissaire 
de la marine impériale te Gent het overzicht 
van de behandelingen van zieke marinesolda-
ten.

1594 06/02/1809 794 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Vlierzele dat in hun registers geen spoor is te 
vinden van het vondeling/verlaten kind. Mo-
gelijk kan Weldadigheid als opvolger van de 
Armenkamer hem helpen.

1595 06/02/1809 795 - BG stuurt aan de prefect het besluit van 
aanstelling van Louis Mesdach tot controleur 
van de administratie.

1596 08/02/1809 796 - BG vraagt aan Duio, ontvanger van 
de Domeinen te Lochristi om hun pachter 
Charles Joseph Criel (erfgenaam van zijn 
schoonvader Willem Kerhove) te Evergem 
niet meer lastig te vallen met achterstallige 
pachtsommen. (Op ACHTERKANT nummers 
796 en 797 salarissen van de bedienden van 
BG incl. chirurgen, geneesheren enz.)

1597 08/02/1809 797 - BG gaat akkoord met het verzoek van 
Van de Straeten, directrice Oudevrouwen, 
om twee nieuwe huishoudhulpen in te hu-
ren. Bovendien “nous applaudissons de bien 
bon coeur à votre plan d’établir et d’assurer 
l’existance d’une congrégation de filles de 
Sint-Vincent de Paul. (Op ACHTERKANT 
nummers 796 en 797 salarissen van de be-
dienden van BG incl. chirurgen, geneesheren 
enz.)

1598 09/02/1809 798 - BG vraagt aan Mols, ontvanger van het 
Keizerlijk Domein te Dendermonde om reken-
schap en storting van de ontvangen gelden.

1599 11/02/1809 799 - BG schrijft aan Van Peene, chirurg 2e 
klasse in het militair ziekenhuis dat het regle-
ment geen vervanging tijdens wachtdienst 
toelaat en ze dus zijn ontslag aanvaarden. 
(Op ACHTERKANT berekening driehoekme-
ting) 
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1600 11/02/1809 800 - BG vraagt aan de inspecteur van waters 
en bossen Schelde om te kunnen beschikken 
over de 3 trembles (populier), 4 hêtres (beuk) 
en 39 tetard chênes (geknotte eik) die gekapt 
zijn op een dijk tussen Assenede en Zelzate. 
(Op ACHTERKANT gedrukte overeenkomst 
openbare toewijzing van pachtgoed)

1601 11/02/1809 801 - BG meldt aan Weldadigheid dat over 
het testamentair toegekend onderhoudsgeld 
voor 2 personen in Sint-Antonius door de 
erfgenaam E.J. Dullaert de Rynck middels 
een eeuwigdurende rente zal worden overge-
nomen.

1602 11/02/1809 802 - BG vraagt aan de prefect goedkeuring 
om de organisatie te wijzigen en meer uit te 
geven (overzichtje jongste 8 jaar) (vermelding 
van een orkaan op 15/01/1807 met overstro-
ming polders).

1603 16/02/1809 803 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor verlaten kinderen en 
vondelingen.

1604 18/02/1809 804 - BG vraagt aan notaris François Durieux 
te Kortrijk om de originelen terug te sturen van 
de rentebrieven ten laste van weduwe Van 
den Heede en van Van Dommel (Kuurne).

1605 18/02/1809 805 - BG schrijft aan François van den Heede 
dat hij mag terugbetalen.

1606 18/02/1809 806 - BG vraagt aan de leden van het raad-
gevend comité van de commissie om hun 
oordeel over de hypothecaire schrapping naar 
aanleiding van het overlijden van de crédiren-
tière.

1607 24/02/1809 807 - BG vraagt aan C. Bazenerye, onderpre-
fect te Eeklo om toezending van het pv van de 
houtkap van 17/12/1808.

1608 24/02/1809 808 - BG stuurt aan BG te Antwerpen twee 
mandaten om voor rekening van BG Gent te 
ontvangen.

1609 24/02/1809 809 - BG nodigt L. Mestdach uit om morgen 
om 5 uur naar de vergadering te komen waar 
hij geïnstalleerd zal worden. 
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1610 24/02/1809 810 - BG stelt aan de prefect voor om een ge-
zamenlijk aanvraag bij waters en bossen in te 
dienen voor het snoeien van de dennenbos-
sen en andere. (Op ACHTERKANT Florentin 
Ascoop huwt met Th. Van Ruyskensvelde tot 
Wijkhuyze)

1611 28/02/1809 811 - BG bevestigt aan Salomon, commis-
saire des guerre dept Schelde de aanvaarding 
van de goederen afkomstig uit de magazijnen 
van Kales en Sint-Omaars 40 couvertures 
piquées, 600 couvertures de laine, 400 bon-
nets de laine, 15 kg de crin paardenhaar, 850 
kg wol. 

1612 28/02/1809 812 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
om de terugbetaling te aanvaarden van een 
rente ten laste van Ant. De landtsheer te 
Baasrode. 

1613 28/02/1809 813 - BG stuurt aan Mols, ontvanger van de 
domeinen te Dendermonde een volmacht om 
de terugbetaling door de erven de Landtsheer 
te Baasrode in ontvangst te nemen.

1614 28/02/1809 814 - BG vraagt aan Weldadigheid om beta-
ling van enkele achterstallige rentes.

1615 02/03/1809 815 - BG meldt aan De Vuyst, meyer der com-
mune van Bosbeke, dat ze enkel kinderen uit 
Gent opnemen.

1616 06/03/1809 816 - BG stuurt aan de prefect de kastoe-
stand.

1617 07/03/1809 817 - BG schrijft aan Salomon dat zijn besluit 
om alle zieke militaire in een zaal (nr. 2) onder 
te brengen in de hoop aldus ontsnappingen te 
voorkomen ongelukkig is. 

1618 07/03/1809 818 - BG vraagt aan de prefect om de strikte 
toepassing van de wet bij afwezigheid van de 
burgemeester als voorzitter van de commis-
sievergaderingen. Papeleu en Limnander zijn 
zich komen aanbieden als vervanger van de 
burgemeester. De wet (7 Floréal XIII) bepaalt 
dat het de vicepresident (in casu D’Hane 
Steenhuyze) is die de vergadering dan voor-
zit.
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1619 04/02/1809 819 - BG vraagt aan de prefect de goedkeu-
ring van een besluit over een schrapping van 
een hypothecaire inschrijving. Verzonden op 
8/03/1809.

1620 08/03/1809 820 - BG vraagt aan D’Aoust te Parijs om drie 
effecten voor hen te innen. 

1621 09/03/1809 821 - BG vraagt aan de prefect toewijzing van 
het onverkochte lot kaphout nr. 26 voor eigen 
gebruik van de godshuizen. 

1622 11/03/1809 822 - BG schrijft aan JB. Baguet, ontvanger, 
dat zij zijn wedde niet kunnen wijzigen. (Op 
ACHTERKANT achterstallige sommen te be-
talen door Ministerie van Oorlog 1808)

1623 14/03/1809 823 - BG vraagt aan Weldadigheid om Colete 
Keukelaere, leerlinge aan de Rodelijvekens, 
onder te brengen bij de zusters van liefde. Het 
kind lijdt aan epilepsie (mal caduc) en jaagt de 
leerlingen en zelfs de leraressen schrik aan. 

1624 14/03/1809 824 - BG stuurt aan de commissaire de la 
Marine chargé des hopitaux à Anvers de uit-
gavenstaat.

1625 16/03/1809 825 - BG vraagt goedkeuring aan de prefect 
voor de bouw van een schuur en paardenstal 
bij twee hoeves.

1626 18/03/1809 826 - BG schrijft aan JB. Baguet, algemeen 
ontvanger, dat hij alle huurgelden, pachten en 
rente-interesten die komen te vervallen in het 
4e kwartaal 1806.

1627 18/03/1809 827 - BG schrijft aan BG te Luik dat ze in 
Gent geen brouwerij bezitten maar het bier 
aankopen bij verschillende brouwers en er de 
belastingen op betalen. Luik is van plan om 
dat aan te klagen.

1628 22/03/1809 828 - BG stuurt aan de inspecteur van waters 
en bossen een overzicht van de houtkap in 
het jaar X.

1629 27/03/1809 829 - BG stuurt aan de prefect in drievoud het 
overzicht van zieke militairen van de reser-
vecompagnie. (Op ACHTERKANT Haeck (nr. 
24) en Coolens (nr. 8) vraagt een loons(?)
verhoging)
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1630 27/03/1809 830 - BG geeft aan De Meulenaere toestem-
ming om een leerlinge van de Blauwe Meisjes 
weg te sturen wegens zware uitspattingen en 
stelt hem 600 fr ter beschikking.

1631 27/03/1809 831 - BG schrijft aan Papeleu dat Weldadig-
heid Coleta de Keukeleire heeft willen opne-
men en in vervanging M. D’Hondt aan ons 
heeft voorgesteld voor opname in de Rodelij-
vekens.

1632 28/03/1809 832 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
12.186,22 fr hebben gekregen van de Keizer 
voor de bouw van een brouwerij. Het econo-
misch nut is zeer twijfelachtig, daarom zou de 
burgemeester moeten bepleiten dat dit geld 
aangewend wordt voor de herstelling van de 
Bijloke. 

1633 01/04/1809 833 - BG schrijft aan Malouet, prefet maritime 
au Port d’Anvers over zoekgeraakte manda-
ten.

1634 01/04/1809 834 - BG nodigt de econome van Poortakker 
uit op een vergadering in de namiddag. 

1635 03/04/1809 835 - BG schrijft aan Papeleu over de gewij-
zigde boekhoudingmethode.

1636 04/04/1809 836 - BG schrijft aan Papeleu dat ze in plaats 
van M. D’hondt ene Julie Gxxx willen laten 
opnemen.

1637 11/04/1809 837 - BG schrijft aan Druk, conciërge van de 
Alexianen, dat de portier Van Loo zonder toe-
stemming aldaar zaken opslaat.

1638 12/04/1809 838 - BG schrijft aan JB. Reyniers, pachter te 
Zwijnaarde, dat hij zijn pacht moet betalen.

1639 12/04/1809 839 - BG schrijft aan den eerzaemen Adrianus 
de Vos, pachter tot Ophasselt.

1640 12/04/1809 840 - BG vraagt aan Salomon, commissaire 
des guerres dept Schelde, om een staal van 
de aangeboden quinquina schors te krijgen, 
alsook om informatie over de prijs, manier 
van betalen. Er is zo’n 100 kg nodig wegens 
het hoge verbruik omdat ¾ van de patiënten 
besmet is met onregelmatige koorts (fièvres 
intermittentes).
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1641 12/04/1809 841 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Herzele waarom hij weigert een certificaat 
van bestaan van de vondeling Jean Charles 
Ra., onderhouden bij Victor Schittecatte, af te 
leveren. Per kwartaal moet voor zo’n kind een 
certificaat van bestaan afgeleverd worden.

1642 14/04/1809 842 - BG schrijft aan P. De Zutter te Brugge 
dat zij rechtstreeks een zaak bij de burger-
lijke rechtbank mogen aanspannen. Hij wordt 
verzocht alle documenten over Vercruyssen 
te Koolskamp aan de heer Holvoet raadsheer 
van de prefectuur. (Op ACHTERKANT s.d. 
jaarkost van BG personeel secrétaire faiant 
fonction d’archiviste Mr Lammens 2400 fr; 
Van Braekel chef de bureau de l’odonnateur 
1500 fr …)

1643 13/04/1809 843 - BG schrijft aan Papeleu, Rodelijvekens, 
dat ze niet in kunnen gaan op zijn voorstel om 
de school “diriger par manière d’admodiation” 
(pacht). Zijn vraag moet ingegeven zijn door 
zijn afkeer voor een aantal wettelijke formali-
teiten.

1644 14/04/1809 844 - BG meldt aan de commissaire ordonna-
teur de la 24eme division militaire te Brussel, 
dat men zijn ordonnantie niet wil uitbetalen.

1645 22/04/1809 845 - BG stuurt aan de burgemeester het bud-
get voor 1810. 

1646 25/04/1809 846 - BG vraagt aan de Keizerlijke procureur 
van de burgerlijke rechtbank te Gent om de 
nodige formaliteiten te vervullen om Marie Ja-
cobs te ontslaan uit het zwakzinnigengesticht. 

1647 25/04/1809 847 - BG wijst de directeur van de registratie 
van domeinen door naar Van Hecke zelf om 
inlichtingen te krijgen over de opbrengsten 
van de Sint-Antoniuspolder in de jaren 4 tot 
8. (Op ACHTERKANT omzetting van bonnier, 
journals (journaux), verge naar hectare, are, 
ca. Gent en Aalst) 

1648 26/04/1809 848 - BG schrijft aan de directeur van de re-
gistratie dat de bossen van BG slechts onder-
worpen werden aan de belastingen sinds het 
besluit van het jaar X en dat geen enkele wet 
een retroactieve werking kan hebben.
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1649 28/04/1809 849 - BG schrijft aan de commissaire ordon-
nateur de la 24 division militaire te Brussel dat 
BG te weinig en te laat geld ontvangt.

1650 29/04/1809 850 - BG geeft een aantal antwoorden op 
vragen van Van der Straeten, directrice Oude 
Vrouwen: de opbrengst van het schamele 
werk van die “goede oudjes” hoort hen toe 
ter voorkoming van luiheid en ledigheid; alle 
pensioenen moeten rechtstreeks in onze kas 
betaald worden; bij opname wordt roerend 
bezit door BG zelf openbaar verkocht; alle 
legaten moeten in onze kas gestort evenals 
elke vrijgevigheid die overeenkomstig de wil 
van de schenker moet besteed.

1651 03/05/1809 851 - G schrijft aan de Keizerlijk Procureur 
van de burg. Rechtbank te Gent, dat ze voor-
lopig het individu dat opgepakt is zonder 
passeport te Landegem in het Ouderlingen-
gesticht opnemen. (Op ACHTERKANT inven-
taris van de juwelen van Thérèse Sauvage in 
godshuis nr. 27 beschrijving van 4 stuks)

1652 04/05/1809 852 - BG meldt aan de burgemeester van 
Aalst dat ze bereid zijn de eerwaarde pater 
Casimir ex-Capucijn op te nemen in het Ou-
derlingengesticht tegen 150 guldens sjaars. 

1653 04/05/1809 853 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
het bijgevoegde mandaat voor hen te willen 
incasseren bij de Marine. 

1654 06/05/1809 854 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Nazareth, Zevergem, Afsnee, Mullem een uit-
treksel geboorteakte.

1655 06/05/1809 855 - BG gaan akkoord met het ontslag van 
Sebastien Chr. Van der Elst als apotheker 3e 
klasse.

1656 06/05/1809 856 - BG meldt aan de prefect dat op 8 mei al 
de vermelde kinderen zullen samengebracht 
zijn.

1657 10/05/1809 857 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de kosten voor vondelingen en verlaten 
kinderen.

1658 09/05/1809 858 - BG vraagt aan BG Luik een uittreksel 
uit de geboorteakte van een verlaten kind uit 
Ebrouva(?) dept Ourthe
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1659 13/05/1809 859 - BG schrijft aan F.L. De Smet dat zij J.F. 
De Deken als expert hebben aangeduid voor 
de ruil van de biens fonds

1660 17/05/1809 860 - BG meldt aan de ontvanger van de re-
gistratie van domeinen te Scheldewindeke dat 
hij onterecht François de Cock te Merelbeke 
om betaling van pachtgeld vraagt. 

1661 20/05/1809 861 - BG schrijft aan de econoom van de 
Bijloke dat Blaton econoom van het Ouder-
lingengesticht dagelijks een portie voor twee 
individuen komt halen. 

1662 20/05/1809 862 - BG meldt aan Weldadigheid dat ze in de 
Bijloke Pierre Speliers, verlamd, en Catherine 
Dureau met baarmoedercarcinoom opgeno-
men hebben. Deze aandoeningen zijn onge-
neeslijk wat het vertrek van deze patiënten 
noodzaakt. Ze kunnen nergens naar toe, dus 
gelieve …

1663 20/05/1809 863 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Aalst dat alles in orde is voor de ontvangst 
pater Casimir.

1664 26/05/1809 864 - BG eist van Rich. Benoît dat hij onmid-
dellijk de deur en vensteropening die hij heeft 
gemaakt in de tuinmuur van het gehuurde 
pand dicht maakt.

1665 26/05/1809 865 - BG nodigt Van der Maeren L. uit op de 
vergadering van zaterdag. (Op ACHTERKANT 
renten tot laste van de commissie in profijte 
van diferente begijntjes)

1666 26/05/1809 866 - BG vraagt aan Van Caneghem, inspec-
teur des biens ruraux van BG om te bemidde-
len bij het geschil tussen BG’s pachter Blom 
en zijn buur. 

1667 29/05/1809 867 - BG vraagt de capitaine commandant 
la compagnie de la réserve dept Schelde om 
handtekening op de stukken over de behan-
deling van zieke soldaten.

1668 30/05/1809 868 - BG meldt aan de prefect dat ze François 
Verbieck(?) doctor in de chirurgie aan de spe-
ciale chirurgieschool te Parijs hebben aange-
duid als beschermer van de Gentse School 
voor Geneeskunde.
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1669 30/05/1809 869 - BG schrijft aan de Zutter te Brugge in 
zake het geschil met L.B. Triest.

1670 06/06/1809 870 - BG vraagt te Parijs formulieren op.
1671 06/06/1809 871 - BG schrijft aan de prefect dat De 

Blauwe meisjes geleid wordt door M. De 
Meulenaere, dat zes gewezen zusters van 
de visitatie van Maria hem toegewezen zijn 
voor de school in ruil voor kost en inwoning, 
dat later nog vier meisjes toegevoegd zijn op 
voorwaarde van betaling van 200 fr per jaar. 
Uiteindelijk wordt hen nu 500 frs per jaar toe-
gekend. De Meulenaere heeft bezwaren en 
wil dat de meisjes het beter krijgen om ze te 
kunnen houden.

1672 07/06/1809 872 - BG schrijft aan de prefect het loon van 
de verloskundige van 800 naar 1000 frs mag 
gaan.

1673 08/06/1809 873 - BG vraagt aan F. Verhegghen handelaar 
te Gent om voor BG negen stuks ongebleekt 
lijnwaad te kopen. 

1674 14/06/1809 874 - BG schrijft aan de Meulenaere dat de 
infirmerie moet vervangen worden. 

1675 19/06/1809 875 - BG schrijft aan de ontvanger te Kruis-
houtem dat hun pachter Gilles De Lombaert 
ontrecht een aanmaningsbetaling heeft gekre-
gen. 

1676 19/06/1809 876 - BG luidt de alarmbel bij de prefect over 
het uitblijven van de voorgeschoten sommen. 

1677 23/06/1809 877 - BG schrijft aan Des Roches inspecteur 
van waters en bossen Schelde dept, dat de 
52 bomen die gekapt zijn op de Poel dijk 
tussen Assenede en Zelzateaan aan Lievin 
Schepens mogen geleverd worden.

1678 23/06/1809 878 - BG bevestigt bij Le Hellier, commissaire 
de la marine te Gent dat hij de twee mandaten 
heeft ontvangen. 

1679 24/06/1809 879 - BG schrijft aan Des Roches inspecteur 
van waters en bossen dat zij een stuk grond 
in landbouwgrond willen omzetten. 
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1680 24/06/1809 880 - BG vraagt aan Des Roches om te 
mogen beschikken over de 14 bomen die de 
burgemeester van Wetteren heeft laten kap-
pen met het oog op de verbreding van de weg 
in de buurt van de hoeve van Norbert Van der 
Straeten.

1681 24/06/1809 881 - BG schrijft aan B & J.F. Van Hecke, 
inspecteurs des bois ruraux, dat zij twee 
bedragen mogen uitbetalen voor prestaties 
geleverd door ten Dele in Den Haag.

1682 29/06/1809 882 - BG vraagt aan Ange Verlinden, hoofd-
apotheker van de Bijloke om de naam bij wie 
hij quinquina gekocht heeft, de hoeveelheid, 
de prijs.

1683 29/06/1809 883 - BG vraagt aan Weldadigheid om Josse 
Van Wayenberghe te willen laten opnemen 
bij de zusters van Liefde. De man is van vrij 
hoog gevallen en na een operatie is hij aan de 
rechterkant verlamd gebleven. 

1684 29/06/1809 884 - BG meldt aan De Meulenaere, Blauwe 
Meisjes, dat de prefect akkoord gaat met de 
verhoging van 500 naar 1000 fr per jaar. Over 
de aanwerving van een 7de meisje denkt hij 
nog na.

1685 03/07/1809 885 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat de 300 capotes zijn gemaakt en gele-
verd en dat hij voor de betaling mag zorgen.

1686 03/07/1809 886 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs over 
geldzaken.

1687 05/07/1809 887 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat de overdracht uit het depot van Sint-
Omer door hun twee vertegenwoordigers al-
daar niet is aanvaard: de lakens waren totaal 
versleten, de kapjes opgevreten door motten, 
het paardenhaar was in feite koeienhaar. 

1688 08/07/1809 888 - BG vraagt Van Loekren, geneesheer en 
De Blok om naar het zwakzinnigengesticht 
te gaan om een verslag op te maken over de 
geestelijke toestand van Marie Van Hauwe en 
Eleonore Malingreau.
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1689 11/07/1809 889 - BG stuurt de econoom van de Rodelij-
vekens haar managementrichtlijnen: 1) alle 
bestellingen worden besteld bij de “livrancier” 
van zijn keuze geplaatst. Hij betaalt zelf de 
bedragen onder de 4 pond, welke bedragen 
door BG worden ter beschikking gesteld. Bij 
hogere bedragen wordt de rekening (mé-
moire) gecontroleerd met de levering en een 
pv opgesteld. Beide documenten geeft de 
leverancier af aan onze kas die hem meteen 
betaalt. 2) maandelijks stuurt de econoom een 
gedetailleerde rekening van de uitgaven. 3) 
per kwartaal stuurt hij een nota met de op-
brengst van de verkoop van kant en andere 
inkomsten. Dit bedrag moet in de kas gestort. 
4) hij zorgt voor de geestelijke gezondheid 
door te waken over de zedigheid en de goede 
orde. Voorts de vreze des Heeren en werkij-
ver (amour du travail).

1690 12/07/1809 890 - BG stuurt aan BG te Antwerpen twee 
mandaten voor incassering.

1691 15/07/1809 891 - BG stuurt een kopie van schatting van 
de 300 couvertures piquées et het certificaat 
van de hoofdmagazijnier te Sint-Omer.

1692 15/07/1809 892 - BG stuurt aan de prefect het kasover-
zicht van het eerste kwartaal. (Op ACHTER-
KANT Bruno Van Hercke beëdigd schatter 
schrijft aan de prefect dat de notaris van Axel, 
Losanne, is overleden en er dringend een 
nieuwe nodig is en stelt zich kandidaat) 

1693 18/07/1809 893 - BG schrijft aan de prefect dat zij de 
klacht van de Minister van Oorlog niet kunnen 
appreciëren. Er is een achterstallige betaling 
aan BG van 141453 fr waardoor BG geen ver-
vangingsmateriaal kan kopen. Als BG binnen 
de 14 dagen geen fondsen krijgt stoppen we 
ermee. 

1694 19/07/1809 894 - BG schrijft aan de prefect dat op grond 
van de nieuwe instructies van de prefect ad 
interim over de boekhouding aan de directeu-
ren en economen, Papeleu (Rodelijvekens) 
gemeend heeft ontslag te moeten nemen.
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1695 19/07/1809 895 - BG vraagt aan de Zutter te Brugge om 
advocaat Holvoet de vervolging van Vercruys-
sen voorlopig te schorsen. 

1696 20/07/1809 896 - BG schrijft aan de prefect over een 
bouqueteau (boqueteau/petit bosquet?) dat 
mogelijk goede landbouwgrond zou kunnen 
worden.

1697 22/07/1809 897 - BG nodigt Caroline de Boeck, begijn in 
Groot Begijnhof, uit om de door een windstoot 
omgevallen muur (door den wind te gronde af-
gevlogen) langs de straatkant te laten herop-
bouwen. Voorts de scheiding tussen haar huis 
(leter T nr. 90) en dat van nr. 89 samen met 
BG te laten herstellen. (Op ACHTERKANT 
oefening omzetting gewichten metriek stelsel 
en Gentse gewichten)

1698 24/07/1809 898 - BG stuurt aan de prefect het kasover-
zicht voor het 2de kwartaal. (Op ACHTER-
KANT uitnodiging voor Caroline de Bock zie 
nummer 897)

1699 24/07/1809 899 - BG stuurt aan de kapitein commandant 
van de reserve Schelde dept het overzicht 
van de opnames van zieke militairen in 2e 
kwartaal.

1700 02/08/1809 900 - BG schrijft aan Papeleu dat hij zijn oude 
prerogatieven en bevoegdheden blijft behou-
den, behoudens enkele kleine wijzigingen 
in de manier waarop hij de rekeningen moet 
opmaken. 

1701 03/08/1809 901 - BG nodigt Van Hecke uit, inspecteur des 
biens ruraux, om verslag uit te brengen over 
de oogst. 

1702 03/08/1809 902 - BG meldt aan De Meulenaere, Blauwe 
Meisjes, en Papeleu, Rodelijvekens, dat de 
jaarlijkse prijsuitdelingen volgende woensdag 
plaats hebben. 

1703 04/08/1809 903 - BG stuurt aan Mols, receveur de 
l’enregistrement te Dendermonde, een no-
tarieel uittreksel van de overdrachtakte van 
rentes verschuldigd door de erven Josse De 
Block en Jean De Smet uit Opwijk.
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1704 05/08/1809 904 - BG vraagt aan de burgemeester om te 
laten leveren een kg quinquina van Ballot nr. 
14 en idem nr. 25 ter beproeving in de Bijloke

1705 06/08/1809 905 - BG meldt aan Du Bar (2 klasse) en aan 
Van Peene, Vermeeren, Foret, Behaegel (3e 
klasse) dat chirurg zijn aangesteld in het mili-
tair ziekenhuis. 

1706 06/08/1809 906 - BG schrijft aan L. Van der Straeten, 
Oude Vrouwen, en De Meulenaere, Blauwe 
Meisjes, dat er ontzettend veel gewonden 
uit Vlissingen aangevoerd worden. Er is een 
gebrek aan kleine verbanden (charpies) zodat 
BG zou willen dat de leerlingen/hospitalières 
oude linnen aangevoerd door De Cooman uit 
het militair ziekenhuis tot repen scheuren. 

1707 08/08/1809 907 - BG schrijft aan de prefect dat ze drin-
gend een voorschot van 14.000 frs nodig heb-
ben. Er zijn heel veel uitgaven gedaan voor 
de opvang van de 5 à 600 zieken en gewon-
den uit Vlissingen. Er is noodopvang voorzien 
in de Capucijnen voor 2 à 300 man. De leve-
ranciers kunnen geen krediet meer geven, 
wegens nog te veel uitstaande schulden van 
BG bij hen.

1708 09/08/1809 908 - BG meldt aan de burgemeester dat ze 
de drie stalen quinquina hebben ontvangen 
en naar de apotheker van de Bijloke voor 
onderzoek hebben gestuurd. (Op ACHTER-
KANT Bernard Poelman, drukkerboekhande-
laar, heeft een renteschuld op een gehypothe-
keerd huis buiten de Antwerpse poort nabij de 
heuvel (près du mont de Sint-Amand). Hij wil 
deze hypotheek overdragen op een huis in de 
hoogpoort letter G nr. 219)

1709 09/08/1809 909 - BG stuurt aan Ange Verlinden, apothe-
keres in de Bijloke, de drie stalen quinquina 
voor onderzoek.

1710 10/08/1809 910 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verlaten 
kinderen in het 2 kwartaal. (In brief wordt ge-
bruikt gemaakt van een cijfermatige afkorting: 
3mestre voor trimestre)



BG 53: Briefkopieën

1711 12/08/1809 911 - BG schrijft aan de bisschop dat ze in het 
bezit zijn gesteld van een aantal goederen 
waarop mogelijk een devote stichting (fon-
dation pieuse) rust. De betrokken pastoors 
moeten ons de documenten overleggen. (Op 
ACHTERKANT benoeming van Pierre De 
Ryke tot onderwijzer van de Armenscholen, 
de benoeming van Andre de Ryke is ingetrok-
ken.)

1712 12/08/1809 912 - BG schrijft aan Weldadigheid over 
de afspraken met de ondernemer van de 
schouwburg. De retributie blijft gehandhaafd 
op het oude niveau en de opening gebeurt 
drie maanden later. (Op ACHTERKANT op-
somming van landcheynsboeken, cijnsboeken 
1638, 1701, 1724, door Ferdinand Brandt, 
Bijloke 9 vermeldingen)

1713 12/08/1809 913 - BG schrijft aan Dhane Steenhuyse, dat 
ze toestemming geven voor opname in zijn 
school van Charles Hutsebaut en Pierre Felix 
Van Lancourt? We hebben weinig vertrouwen 
in pachter Van den Hende.

1714 21/08/1809 914 - BG vraagt aan de Minister Admin Oorlo-
gen 3000 ontslagformulieren (billets de sor-
tie).

1715 22/08/1809 915 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze niet op de hoogte waren van de nieuwe 
instructie van de prefect over de opmaak van 
het budget.

1716 24/08/1809 916 - BG meldt aan de prefect waarom ze 
het budget niet volgens de nieuwste instruc-
tie hebben opgemaakt en vraagt hoe het nu 
moet.

1717 24/08/1809 917 - BG schrijft aan de prefect dat als gevolg 
van zijn besluit tot benoeming van Kluyskens 
tot hoofdchirurg, zij ingestemd hebben met de 
vraag van Kluyskens om De Ron tot chirurg 2 
klasse en Peen, Vermeeren, Foret en Behae-
gel tot chirurg 3e klasse te benoemen. Deze 
mensen vragen ons nu welk honorarium ze 
zullen krijgen.
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1718 25/08/1809 918 - BG smeekt bij de burgemeester om 
bij de prefect aan te dringen dat ze zelfs ten 
nadele van de gewone behoeftigen, de held-
haftige soldaten willen behandelen maar dat 
alle middelen opgebruikt zijn. 

1719 02/09/1809 919 - BG vraagt aan Lefort comm ordonna-
teur de la 24eme division militaire te Brussel 
om zijn handtekening te plaatsen onder de 
hem toegestuurde staat van dagverblijven van 
zieke militairen van de reservecompagnie. 

1720 04/09/1809 920 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de overbevolking in de Bijloke door patiënten 
met intermitterende koorts. Een verschijnsel 
dat zich ieder jaar op het einde van de zomer 
voordoet en een groot verbruik van quinquina, 
als koortswerende middel, veroorzaakt. BG 
wil een bijkomende levering van 5 kg telkens 
van drie verschillende kwaliteit. Zie historisch 
archief: BG 12 nr 1 over compleet contract 
van een “entreprise de la Biloque”.

1721 05/09/1809 921 - BG laat weten aan de econome van de 
Bijloke dat ze vernomen dat op een plechtig-
heid een nieuwe zuster (hospitalière) haar 
kleed zal ontvangen. BG moet daar haar 
toestemming toe geven. Er kunnen zusters 
bijkomen zonder noodzakelijkheid voor de 
dienst.

1722 07/09/1809 922 - BG stuurt een brief aan de econome 
van de Bijloke waarin ze schrijft dat de betrok-
ken als nooit opgesteld dient te worden be-
schouwd.

1723 08/09/1809 923 - BG stuurt aan Ange Verlinden 2 x 5 kg 
quinquina (apotheker Bijloke).

1724 08/09/1809 924 - BG vraagt aan de directrices van het 
Groot en Klein Begijnhof om respectievelijk 
10/20 begijntjes te sturen naar de Kapucijnen 
om te helpen bij de verzorging van gewonde 
militairen wegens de uitzonderlijke grote aan-
voer van gewonden.
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1725 07/09/1809 925 - BG schrijft aan Du Val commissaire 
ordonnateur du corps d’armée du Marechal 
Moncey, Duc De Conegliano, (1754-1842) dat 
door de massale aanvoer van gewonden uit 
de kuststreek BG een groot tekort heeft aan 
dekens (200#).

1726 09/09/1809 926 - BG meldt aan Boone, hoofdgeneesheer 
militair ziekenhuis dat hij wegens de grote 
aanvoer van gewonden voorlopig enkel dienst 
moet doen in de Kapucijnen en dat Bouchel 
en B… in de Bijloke blijven.

1727 11/09/1809 927 - BG vraagt goedkeuring en onderteke-
ning van de offerte voor de aanmaak van 600 
strozakken door Kerckhove, meester kleerma-
ker. 

1728 11/09/1809 928 - BG bestelt een reeks formulieren; 6000 
ontslagformulieren, 3000 opnameformulieren, 
3000 dagboekingen; 500 overlijdensaangiftes, 
1000 overlijdensuittreksels.

1729 11/09/1809 929 - BG meldt aan de burgemeester van 
Evergem dat Piere Comfeyn ontsnapt is uit de 
Kuldersschool. Hij zou zich verstoppen bij zijn 
moeder Marie Moelaert bij Pierre Wispelaere 
nabij de eerste molen. Gelieve hem te laten 
aanhouden en terug te brengen “sous bonne 
escorte”.

1730 12/09/1809 930 - BG schrijft aan P.E. Wauters, hoofdge-
neesheer burgerlijke godshuizen dat ze ak-
koord gaan met de aankoop van quinquina. 
BG zal de bijkomende 5 kg lichtrode quin-
quina aanvragen voor het militair ziekenhuis. 
BG vraagt hem om alle ziekenhuizen (kapu-
cijnen, geschoeide en ongeschoeide karme-
lieten, augustijnen en rijke klaren ) te willen 
bezoeken. 

1731 13/09/1809 931 - BG schrijft aan weduwe Adriaen de 
Meyer te Lovendegem dat zij 2610, de helft 
van de prijzije in het sterfhuis van haar man, 
nog moet betalen. 

1732 15/09/1809 932 - BG schrijft aan de Directeur van de Oor-
logsadministratie en vraagt om snelle terug-
betaling van de voorschotten gedaan voor de 
enorme toevloed van gewonden.



BG 53: Briefkopieën

1733 15/09/1809 933 - BG dankt de burgemeester voor de le-
vering van 10 kg quinquina. BG wijst erop dat 
de dokters nog veel meer onderzoek moeten 
doen, want sommige patiënten overleven niet 
door het geneesmiddel maar door de kracht 
van hun gestel, bij anderen is dat omgekeerd. 
Bij de militairen heerst er veel typhoïde koorts.

1734 16/09/1809 934 - BG meldt aan de Meulenaere, directeur 
Rodelijvekens dat ze zijn rekening goedkeu-
ren en 152,38 fr uittrekken voor het 2 halfjaar 
voor de religieus die de mis leest en geloofs-
leer geeft.

1735 19/09/1809 935 - BG schrijft aan M. L. Van der Straeten, 
Oude Vrouwen, dat Mlle Elbo ex-non van 
Galilea als overtallige mag opgenomen wor-
den tegen betaling van 100 fl per jaar ge-
waarborgd door Mlle Eleonore Hyde. Lievine 
Teirlynck mag het vergeten. We hebben ze 
afgewezen en zal nooit in ons godshuis toe-
gelaten worden.

1736 19/09/1809 936 - BG schrijft aan JB De Cooman, eco-
noom van het militair ziekenhuis dat ambte-
naren en grafdelvers zich erover beklagen dat 
1) de inschrijving van overledenen niet be-
hoorlijk gebeurt. Begraven zonder naam, enz. 
2) Er mocht begraven worden zonder kist, 
maar met het lijk gewikkeld in een doek. Het 
blijkt dat maar een klein stukje doek gebruikt 
wordt. 3) De zusters van liefde en begijnen 
die meehelpen hebben recht op minstens een 
glas wijn per dag. We hebben besloten dat ze 
voortaan een kwart liter goede wijn per dag 
moeten krijgen. Ze hebben ook recht op een 
schort.

1737 22/09/1809 937 - BG schrijft aan Du Val commissaire 
ordonnateur du corps d’armée du Marechal 
Moncey, Duc De Conegliano, (1754-1842) dat 
door de enorme toeloop van zieken en ge-
wonden het “mobilier” niet meer volstaat. Het 
meest dringende is het gebrek aan couvertu-
res de laine (800) et les capotes (1500). 

1738 25/09/1809 938 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur des 
biens ruraux om naar Nazareth te gaan pour 
assister au recollement des coupes de tailles. 
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1739 25/09/1809 939 - BG vraagt aan de directrices van het 
Groot en Klein begijnhof om meer begijnen 
(30/20) in te zetten om de toeloop van zieken 
en gewonden op te vangen.

1740 25/09/1809 940 - BG vraagt aan Van Lokeren en Ver-
schelden, geneesheren, om dienst te doen 
in de Augustijnen waar 3 à 400 gewonden 
worden binnengebracht.

1741 27/09/1809 941 - BG meldt aan de Directeur van de 
Oorlogsadministratie dat bij het toegestuurde 
drukwerk er oude, dus onbruikbare ontslag-
formulieren zitten. De nieuwe (10.000 stuks) 
zijn dringend nodig omdat er veel gewonden 
afgevoerd worden naar Rijsel.

1742 27/09/1809 942 - BG schrijft aan Manilius, chef de division 
de la prefecture, chargé de l’inspection du 
service des hopitaux, dat zijn aanstelling tot 
inspecteur van het ziekenhuis een bewijs is 
van de oordeelkundige keuze van de prefect. 
Enz.

1743 27/09/1809

27/09/1809

943 - BG maakt de burgemeester attent op de 
brief van de commissaris ordonnateur over de 
geschikt making van het Augustijnenklooster.
944 - BG schrijft aan de prefect dat ze de 
burgemeester attent gemaakt hebben op de 
brief van de commissaris ordonnateur over de 
geschikt making van het Augustijnenklooster.

1744 26/08/1809 944bis - BG nodigt Stokmans, geneesheer, 
uit om te beginnen in het aangepaste Augus-
tijnenklooster met als collega Van Lokeren en 
Van der Schelde.

1745 27/09/1809 945 - BG schrijft om 6 uur ’s avonds aan de 
prefect dat ze slechts twee offertes hebben 
gekregen: een door A.J. De Cuyper voor de 
Rijke Klaren tegen 1,50 fr per dag. De andere 
komt van J. De Wilde (Annonciadenstraat nr. 
404) voor de Kapucijnen, Rijke Klaren en Kar-
melieten tegen 1,15 fr per man/dag.

1746 28/09/1809 946 - BG beklaagt zich bij Cooman over de 
kwaliteit van de onder andere de wijn die 
slechts water is gemengd met wat wijn. De 
zieken hebben recht op middelen van onberis-
pelijke kwaliteit
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1747 28/09/1809 947 - BG vraagt aan zijn excellentie een aan-
tal stuks drukwerk.

1748 28/09/1809 948 - BG antwoordt op de klachtbrief van de 
prefect 1) leveringen worden niet meteen 
ingezet, verhaal over aanmaak van hemden, 
lakens en kapjes 2) hooi voor de matrassen, 
slecht seizoen en nieuwe nog niet droog 3) 
hoofdrollen 4) niet verversen van linnen (er 
zijn nu 2400 in plaats van 6 à 700 personen 
opgenomen in Akkergem) 5) de dekens in 
Akkergem en Augstijnen 6) teveel verzorgers 
zijn gestuurd naar de Augustijnen 7) de Ka-
pucijnen lag overvol tot op de zolder en in het 
wachthuis (drie ca A3 vellen met speld sa-
men).

1749 29/09/1809 949 - BG schrijft aan Du Val, dat de misbrui-
ken en nalatigheden het gevolg zijn van de 
overbelasting van één man.

1750 30/09/1809 950 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van de inboedel van het groot ziekenhuis.

1751 03/10/1809 951 - BG stuurt aan JB De Cooman en J. De 
Wilde het besluit van de prefect en de brieven 
van de commissaire des guerres. De gevol-
gen zullen zwaar zijn als ze de richtlijnen niet 
stipt opvolgen.

1752 05/10/1809 952 - BG meldt aan Kluyskens, hoofdchirurg, 
dat Wontergem apotheker wordt in de Karme-
lieten. Het salaris van de chirurgen 3e klasse 
werd verhoogd met inachtneming van de 
kostprijs van het eten. 

1753 06/10/1809 953 - BG aan BG te Sint-Niklaas dat hen niet 
kunnen helpen met het gevraagde drukwerk.

1754 06/10/1809 954 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze slechts over enkele heel kleine kamertjes 
beschikken om onderdak te geven. Mogelijk is 
er ook nog ruimte in de Jezuïeten, achter de 
burgerlijke rechtbank. 

1755 06/10/1809 955 - BG stuurt aan Le Fort, commissaire 
ordonnateur 24 division Militaire te Brussel het 
overzicht van het aantal opnames en vraagt 
het document te tekenen.
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1756 08/10/1809 956 - BG meldt aan de prefect dat Van Won-
terghem als apotheker was aangesteld maar 
dat ze zijn adres niet kenden en het hebben 
laten opzoeken, zonder resultaat. Dat is hem 
ter ore gekomen en hij is naar het hospitaal 
gekomen. ’s Anderendaags is hij niet meer 
komen opdagen. Hij blijkt drankverslaafd te 
zijn. Verder over veranderingen binnen de 
bijhuizen en apothekers, het ontruimen van 
bijhuizen, het vervangen van hooi door stro 
voor de matrassen, het ontslaan van zieken, 
het verversen van het linnen. 

1757 08/10/1809 957 - BG geeft aan De Willde econoom van 
de bijhuizen van het militair ziekenhuis de toe-
lating om de Kapucijnen en Karmelieten naar 
Rijke Klaren te ontruimen en al het meubilair 
naar daar over te brengen.

1758 08/10/1809 958 - BG schrijft aan de prefect over de pro-
blemen die zich stellen bij het evacueren van 
de gewonden naar Kortrijk.

1759 09/10/1809 959 - BG meldt aan Le Bel, commissaire des 
guerres du dept de l’Schelde, dat ze besloten 
hebben om de 600 fournituren te aanvaarden, 
gelet op de sterke vermindering van het aan-
tal zieken.

1760 09/10/1809 960 - BG geeft bij Du Val commissaire des 
guerres toe dat het inderdaad onmenselijk 
was om de 60 gewonden 24 uur aan hun lot 
te hebben overgelaten. Uit onderzoek blijkt 
dat de schuld ligt bij de geneesheer (off. de 
santé) die het konvooi begeleidde. 

1761 10/08/1809 961 - BG schrijft aan JB Baquet, ontvanger 
van BG, dat zijn salaris bepaald wordt door de 
prefect. 

1762 11/08/1809 962 - BG schrijft aan Van Rotterdam, prof. de 
l’école de Medecine, dat het aantal zieken 
sterk is gedaald en dat ze zijn diensten niet 
meer nodig hebben.

1763 18/10/1809 963 - BG schrijft aan Naverdet, garde ma-
gasin principal des effets d’hopitaux militaires 
à Lille, dat ze de documenten terugsturen om-
dat de vermeldingen en facturen niet kloppen 
met wat afgesproken was voor de levering 
van lakens, hemden enz. 
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1764 18/10/1809 964 - BG schrijft aan Van de Casteel, chirurg 
2e klasse Rijke Klaren, Gerbaux, Horreman, 
Ernalsteen, chirurgen 3e klassen, dat wegens 
de vermindering van het aantal zieken zij 
vanaf morgen 19/10 niet meer in dienst zijn. 
Als er later weer meer zieken zijn, zullen we u 
meteen weer oproepen.

1765 18/08/1809 965 - BG Meldt aan de prefect dat de re-
servecompagnie uit de Bijloke zal worden 
afgevoerd. Het hospitaal zat overvol en men 
vreesde een gevaarlijke besmetting. Boven-
dien weigert de econoom om ze tegen slecht 
80 ct per dag te verzorgen.

1766 19/08/1809 966 - BG bestelt een aantal voorgedrukte 
formulieren. 

1767 21/08/1809 967 - BG schrijft aan de leden van de conseil 
général d’administration des hospices & 
secours du 1r Arrond. Du dept de la Dyle dat 
hun brief een maand zoek is geweest. BG 
antwoordt dat ze per dag en per zieke soldaat 
of onderoff. 1,20 fr en voor een officier 1,95 
fr krijgt, 2 fr voor een begraving en 30 ct bij 
ontslag. 

1768 20/08/1809 968 - BG vraagt aan de prefect of de heren 
burgemeester, d’hane Steenhuyse, Van der 
haeghen, Kervijn moeten deelnemen aan de 
lottrekking voor de herbenoeming van de le-
den van BG. Zij bekleden een publieke functie 
(Keizerlijk Decreet 7 Germinal XIII). Enkel de 
Potter en Triest komen in aanmerking.

1769 21/08/1809 969 - BG vraagt aan De Wilde econoom van 
de Rijke Klaren hospitaal om 700 fr per jaar te 
betalen aan Jean Fonteyne voor de duur dat 
hij chirurg 3e klasse is geweest. (Op ACH-
TERKANT naamlijst van 22 verplegers)
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1770 21/08/1809 968 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
Lievine Van Wonterghem, prostituee besmet 
met een geslachtsziekte, opgenomen is in 
de Bijloke. Ondertussen is nog een tweede 
prostituee opgenomen. Deze vrouwen noch 
de eigenaars van de huizen waar ze zijn 
aangehouden, kunnen de kosten van hun 
verzorging betalen. Als dat de regel is, kunnen 
nagenoeg alle prostituees van de stad onder 
hetzelfde voorwendsel hier terechtkomen en 
moeten wij de kosten dragen. Mag BG voor-
stellen dat u de huizen waar ze zijn aange-
houden sluit. Dat moet voldoende zijn om hen 
aan te zetten de verzorging te betalen.

1771 21/10/1809 971 - BG stuurt aan de prefect een kopie van 
het contract met De Wilde econoom van de 
bijhuizen Rijke Gasthuis, Kapucijnen en Kar-
melieten. In bijvoegsel stuurt BG een kopie 
van een nota met het voorstel tot verminde-
ring met 5 ct van de dagprijs. 

1772 26/10/1809 972 - BG schrijft aan Bauxxxxxx, geneesheer 
in het militair ziekenhuis dat wegens de daling 
van aantal patiënten hij voortaan dienst zal 
doen samen met Hullin in het Rijke Gasthuis, 
in vervanging van Van der schelden.

1773 26/10/1809 973 - BG stuurt aan de gemeente Sint-Niklaas 
een aantal voorgedrukte formulieren en be-
veelt de aankoop van Recueil Général des 
Lois … (2 delen) aan. Het kan besteld worden 
bij Du Jardin, boekhandelaar op de Kouter te 
Gent.

1774 26/10/1809 974 - BG schrijft aan Van Lokeren, genees-
heer Augustijnen en Van der Schelden ge-
neesheer Rijke Gasthuis dat het aantal pati-
enten is gedaald en dat ze vanaf morgen niet 
meer hoeven te komen.
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1775 27/08/1809 975 - BG antwoordt op verschillende brieven 
van Du Val, commissaire des guerres faisant 
fonction d’ordonnateur. De Zolder van de 
Augustijnen is ingericht om zieken te ontvan-
gen en de ramen voorzien van glas. Wegens 
de daling van het aantal opnames worden de 
zolders nu overal gebruikt voor het onderbren-
gen van de bezittingen van de zieken. Volgen 
verdere verbeteringen (5 kantjes tekst)

1776 28/10/1809 976 - BG meldt aan de prefect dat ze de in 
Luik bestelde kachels niet kunnen terugsturen 
in ruil voor grotere modellen, bestemd voor de 
Augustijnen. Ze zijn even groot als de vorige 
en grotere vergden twee maand om te laten 
maken. Dr Kluyskens stelt voor om ze hoger 
te plaatsen en de buizen langer te maken 
waardoor ze meer rendement geven. 

1777 28/10/1809 977 - BG schrijft aan de prefect dat ze ak-
koord kunnen gaan met Desfontaines, expédi-
tionnaire op de BG administratie, die zijn loon 
van 400 fr per jaar te laag vindt. BG stelt 700 
fr voor.

1778 30/10/1809 978 - BG uiten hun verontwaardiging over 
de klachten tegen De Cooman econoom van 
de militaire ziekenhuizen, geformuleerd in de 
brieven van de commissaire des guerres en 
van Du Val aan de prefect. 

1779 02/11/1809

02/11/1809

979 - BG vraagt aan Van Lokeren en Stok-
mans geneesheren om zich bij De Cooman 
aan te melden voor uitbetaling van hun loon 
aan 900 fr pro rata temporis.
980 - BG vraagt aan Van Rotterdam en Van 
der schelden geneesheren om zich bij De 
Cooman aan te melden voor uitbetaling van 
hun loon aan 900 fr pro rata temporis.

1780 02/11/1809

02/11/1809

981 - BG schrijft aan de Cooman dat zij het 
loon van Kluyskens zullen betalen. Hij moet 
Du Bar betalen evenals het loon aan 900 fr/
jaar van Baxxx, Van Lokeren, Stokmans, Van 
Rotterdam, Van der Schelden. 
982 - BG vraagt aan De Wilde, econoom, 
Rijke Gasthuis, om het loon van Van Rotter-
dam en Van der Schelden uit te betalen.
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1781 03/11/1809 983 - BG corrigeert bij De Cooman, econoom 
Rijke Gasthuis, de data van de dienstperiode 
van Pots, chirurg 3 klasse en Gerbeau?

1782 03/11/1809 984 - BG brengt Pots chirurg 3 klasse militair 
ziekenhuis op de hoogte van de fout in de uit-
betalingperiode. (Op ACHTERKANT overzicht 
van mobilier nessesaire pour completer les 
fournitures des lits à l’hopital des augustins, 
bois de lits, matelats, traversins, couvertes, 
draps de lits, coiffes, chemises, paillasses, 
traversins dd 24/10/1809)

1783 03/11/1809 985 - BG antwoordt aan Le Bel, commissaire 
des guerres de la pace de Gand du dept 
Schelde, dat ze geen stukjes linnen (charpies) 
en linnen kunnen lenen aan het tijdelijk militair 
ziekenhuis te Eeklo.

1784 03/11/1809 986 - BG brengt verslag uit aan Du Val, com-
missaire des guerres, over de staat van de 
werken in de Augustijnen. Onder andere over 
de 14 lijken die niet meteen begraven zijn. 5 
in de loop van de dag overleden, twee dood 
aangekomen, vier die door de politiecommis-
saris niet mochten begraven worden zonder 
voorafgaand pv. Een lijk in ontbinding waarop 
de geneesheren eerst een sectie wilden ver-
richten wegens de buitengewoon vreemde 
ziekte. Normaal moeten lijken binnen de 24 
uur verwijderd worden. enz. 

1785 03/11/1809 987 - BG meldt aan de prefect dat alle ge-
neesheren betaald zijn. Voorts betreuren ze 
dat ze Verschelden niet in het Rijke Gasthuis 
hebben kunnen gebruiken. 

1786 04/11/1809 988 - BG meldt aan Dellafaille, directeur ou-
demannengesticht, dat ze drie onruststokers 
eruit hebben gezet. 

1787 06/11/1809 989 - BG meldt aan de prefect dat het bijhuis 
in de Augustijnen gesloten kan worden en dat 
De Cooman zijn ontslag heeft aangeboden 
voor dat bijhuis.

1788 07/11/1809 990 - BG meldt aan de prefect dat ze op alle 
brieven van Du Val een antwoord hebben 
gestuurd.
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1789 09/11/1809 991 - BG vraagt aan Le Bel, commissaire des 
guerres du dept Schelde om de capotes die 
Naverdet, garde magasin principal des effets 
d’hopitaux militair du Nord te Rijsel vermoede-
lijk in het magazijn van het militair ziekenhuis 
heeft laten opslaan, dringend aan BG te laten 
uitleveren. 

1790 10/11/1809 992 - BG vraagt aan de min. directeur de 
l’administration de la guerre dringend twee 
overlijdensregisters te bezorgen. Ondertussen 
gebeurt dit op losse bladen. 

1791 10/11/1809 993 - BG schrijft aan de Minister Directeur 
de l’administration de la guerre over de voor-
schotten die BG moet betalen.

1792 11/11/1809 994 - BG vraagt aan de prefect om zijn goed-
keuring te geven aan het loon van Kluyskens, 
die aangesteld is om de afdeling chirurgie van 
de militaire gasthuizen te leiden. 

1793 13/11/1809 995 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de fournituren aanwezig in de Augustij-
nen.

1794 13/11/1809 996 - BG schrijft aan Duval, commissaire des 
guerres, dat het De Wilde, econoom, ver-
boden is om zich rechtstreeks tot Robinet, 
ordonnateur, te wenden. Hij had zich tot BG 
moeten wenden die via Duval de vraag aan 
de ordonnateur zou hebben doorgegeven. BG 
meldt dat ze niet op de hoogte was van de 
inspectie van de burgerlijke chirurgen.

1795 13/11/1809 997 - BG vraagt aan de prefect om een drin-
gende vraag over de verontrustende toestand 
door te sturen naar de Minister.

1796 13/11/1809 998 - BG schrijft aan De Wilde econoom over 
de brief die hij Robinet rechtstreeks heeft 
gestuurd en zijn verzoek om inspectie van de 
burgerlijke chirurgen 3e klasse die volgens 
hem niet voldoende ervaring zouden hebben. 
Hij krijgt verbod om zelf nog rechtstreeks con-
tact op te nemen met hogere autoriteiten.

1797 14/11/1809 999 - BG vraagt aan de prefect toestemming 
voor een ruil (échange foncière) met De Smet, 
fabrikant.
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1798 16/11/1809 1000 - BG schrijft aan Blondin, hoofdchirurg in 
het Rijke Gasthuis, dat de werken aldaar op 
bevel van de burgemeester zijn uitgevoerd en 
dat ze hem zullen vragen de overige noodza-
kelijke werken te laten uitvoeren. De kachels 
worden eerlang geleverd. De banken zijn al 
zes weken besteld.

1799 15/11/1809 1001 - BG meldt aan de prefect dat Le Bel, 
commissaire des guerres, gevraagd heeft de 
Augustijnen te ontruimen.

1800 16/11/1809

16/11/1809

1002 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de door Blandin, hoofdchirurg, gevraagde 
herstellingen in het Rijke Gasthuis te laten 
uitvoeren.
1003 - BG vraagt 10 karren aan de burge-
meester om op 20/11 de ontruiming van de 
Augustijnen uit te voeren.

1801 17/11/1809 1004 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verlaten 
kinderen, belopende 6305 frs.

1802 17/11/1809 1005 - BG vraagt aan de burgemeester drin-
gende betaling van de huur van de Kapucij-
nen, ie. 2539,69.

1803 18/11/1809 1006 - BG vraagt aan Le Fort, commissaire 
ordonnateur de la 24e div. militair te Brussel, 
om zo snel mogelijk de beloofde 6000 frs vrij 
te maken. Het dept Oorlogen moet BG nog 
meer dan 200.000 fr.

1804 22/11/1809 1007 - BG vraagt aan de prefect om de bur-
gemeester de leden van de commissie en de 
secretaris te laten schrappen op de lijsten van 
inschrijving voor “le service de la garde natio-
nale”.

1805 23/11/1809 1008 - BG meldt aan de prefect dat ze in het 
Rijke Gasthuis 2 personen te veel hebben. 
Wettelijk kunnen er maar 4 hoofdverplegers 
en 21 ondergeschikte voor 424 patiënten.

1806 23/11/1809 1009 - BG schrijft aan Du Bar, chirurg adju-
dant majoor (aide-major) in het Rijke Gast-
huis. Het aantal patiënten bedraagt slechts 
424 personen meer, wat meebrengt dat hij 
voorlopig vanaf de avond van 23/11 ermee 
mag stoppen.
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1807 23/11/1809 1010 - BG schrijft aan de prefect dat Blandin, 
hoofdchirurg in het Rijke Gasthuis, dat het 
welzijn van de zieken een aantal herstellingen 
vereist. Volgt opsomming.

1808 24/11/1809 1011 - BG schrijft aan de leden van de wetge-
vende vergadering van dept Schelde over het 
uitblijven van de terugbetaling van de voor-
schotten.

1809 14/11/1809 1011bis - BG stuurt aan de prefect de brief 
van Du Val terug. De Cooman geeft hierbij 
schriftelijke weerlegging van de aangemelde 
misbruiken. 

1810 25/11/1809 1012 - BG meldt aan de prefect dat ze over-
eengekomen zijn om De Cooman tegen 1,10 
frs per dag verder te laten werken. Aantal 
bedden beschikbaar in Grand Hopital 700, 
Augustijnen 600, 500 Rijke Gasthuis. De ge-
wonden worden in verhouding aangebracht: 
voor de Cooman is dat 13, en voor De Wilde 
6. Nog andere afspraken zoals alle gewonden 
naar Augustijnen, koortslijders naar de Bijloke.

1811 27/11/1809 1013 - BG stuurt de prefect het financiële 
overzicht van het 3e trimester 

1812 27/11/1809 1014 - BG schrijft dat Kluyskens hoofdchirurg, 
naar de Bijloke moet komen bij Kervijn die 
hem het nut van de werken zal uitleggen.

1813 28/11/1809 1015 - BG schrijft aan Limnander, adjunct 
van de burgemeester, belast met de militaire 
huisvesting, commissaris van de burgerlijke 
kazerne over de instructies gegeven aan De 
Cooman over teruggave van de kazernering-
voorwerpen en geeft uitleg over de herstel-
lingen van drieërlei aard aan de gebouwen na 
gebruik. 

1814 01/12/1809 1016 - BG stuurt aan Naverdet, garde ma-
gasin principal des effets d’hopitaux militaires 
du Nord te Rijsel de afgestempelde documen-
ten terug onder andere facturen voor leverin-
gen, voorwerpen, materiaal en capotes.

1815 01/12/1809 1017 - BG vraagt aan notaris Van der Ween 
te Eeklo om het nodige te doen voor de open-
bare verhuring van BG eigendommen.
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1816 01/12/1809 1018 - BG vraagt aan de prefect zijn goedkeu-
ring bij het besluit om 1000 nieuwe hemden 
over te dragen aan de Cooman voor de dienst 
in het Groot Hospitaal.

1817 02/12/1809 1019 - BG schrijft aan BG van 1e arrondis-
sement Dyle over de 3% commissie op de 
interesten uitbetaald in Oostenrijk.

1818 04/12/1809 1020 - BG meldt aan de prefect dat ze niet de 
bedoeling hadden om hun besluit te uit te voe-
ren te laten brengen zonder zijn voorafgaande 
goedkeuring.

1819 04/12/1809 1021 - BG stuurt aan P.E. Wauters, hoofdge-
neesheer, een staal van linnenreepjes (char-
pie) voor onderzoek van de kwaliteit.

1820 04/12/1809 1022 - BG vraagt uitleg aan Kluyskens, 
hoofdgeneesheer, over de onregelmatigheid 
waarmee hij consult houdt. Voorts verwaar-
loost hij de “leçon de clinique” die hij geeft. 
Erger is dat hij vrouwen met geslachtsziekte 
onderzoekt op de mannenafdeling, hoewel 
de verpleegsters een aparte kamer hadden 
aangeboden. 

1821 04/12/1809 1023 - BG vraagt aan De Cooman, econoom 
militair ziekenhuis en Augustijnen om de in-
structies van de prefect na te komen.

1822 03/12/1809 1024 - BG legt aan Du Bar, chirurg, uit dat zijn 
ontslag gemotiveerd wordt door de verminde-
ring van het aantal patiënten.

1823 05/12/1809 1025 - BG schrijft aan Du Val, commissaire 
des guerres, dat het overzicht van de behan-
delingen in de drie Gentse hospitalen is terug-
gestuurd omdat er geen afsplitsing voorkwam 
van de behandelde officieren.

1824 06/12/1809 1026 - BG vraagt toestemming aan de prefect 
voor de overdracht van 1000 hemden aan De 
Cooman econoom 

1825 08/12/1809 1027 - BG meldt aan Le Bel, commissaire 
des guerres, dat er een stijging van het aan-
tal gewonden aan de gang is en er nog veel 
meer te verwachten zijn. Er is onvoldoende 
materiaal. Van de 1000 capotes zijn er maar 
300 geleverd. 
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1826 08/12/1809 1028 - BG stuurt aan Van Hecke, inspecteurs 
des biens ruraux, 5 afschriften van huurover-
eenkomsten die hij aan de pachters moet 
overhandigen tegen betaling van de kosten.

1827 13/12/1809 1029 - BG schrijft aan de prefect dat ze nog 
steeds geen bericht hebben gekregen van de 
Minister direct. van de admin van de oorlog 
over de achterstallige 200.000 frs.

1828 14/12/1809 1030 - BG vraagt Du Pont, chirurg 3e klasse 
in het Rijke Gasthuis, om zaterdag naar de 
vergadering te komen.

1829 14/12/1809 1031 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg, wat hij denkt van het verzoek van Ernel-
steen, chirurg 3e klasse over de betaling van 
53 fr voor dienst in het ziekenhuis; en van het 
verzoek van Le Bel om een amputatiekist.

1830 14/12/1809 1032 - BG schrijft aan Du Val, commissaire 
des guerres, dat ze de bedienden die de over-
zichten maken er attent op gemaakt hebben 
dat ze met meer zorg de boekhouding moeten 
opmaken.

1831 15/12/1809 1033 - BG stuurt aan notaris Van der Massen 
te Strijpen, een procuratie om in het bezit te 
worden gesteld van geüsurpeerd land.

1832 18/12/1809 1034 - BG vraagt aan Salomon Bauwens, 
leerling apotheker bij Van der Ma.., om te ko-
men werken in het gasthuis van Deynze. 

1833 19/12/1809 1035 - BG meldt aan de prefect dat ze een 
kandidate gevonden voor de vroedvrou-
wenschool te Parijs. Het gaat om Antoinette 
Frisco, dochter van Frisco geneesheer te Zot-
tegem. Ze spreekt, schrijft en leest Frans. 

1834 19/12/1809 1036 - BG meldt aan de prefect dat de eco-
noom van de Augustijnen melding maakt van 
diefstallen naar aanleiding van het openen 
van een nieuwe straat achter de Augustijnen 
die uitmondt in de Lieve. Er dienen overal 
afsluitingen te worden geplaatst in ramen en 
luchtopeningen. Ook kan vanaf een aanpa-
lend huis vanaf de verdieping binnengeslopen 
worden.
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1835 20/12/1809 1037 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze ten dele akkoord kunnen gaan de klachten 
opgesomd in de brief van adjudant Chameau? 
over de staat van het hospitaal en het linnen. 
Het ministerie moet ons nog 200.000 frs ach-
terstallige voorschotten. 

1836 20/12/1809 1038 - BG bestelt te Parijs een aantal voorge-
drukte formulieren.

1837 27/12/1809 1039 - BG bestelt te Parijs een aantal voorge-
drukte formulieren.

1838 27/12/1809 1040 - BG dringt bij de prefect erop aan om 
van zijn bezoek aan de hoofdstad gebruik te 
maken om bij de minister aan te dringen op 
de uitbetaling van de achterstallige 200.000 
frs. 

1839 03/01/1809 1041 - BG bedankt D’Aoust, te Parijs voor de 
2744,50 fr.

1840 29/12/1809 1042 - BG stuurt aan Le bel, commissaire des 
guerres dept Schelde, een kopie van hun be-
sluit over de afstand van 300 nieuwe capotes 
en 5200 kg linnen en haar. BG vraagt dat de 
capotes gelet op het seizoen zo snel mogelijk 
worden geleverd.

De Briefkopieën van 1810 ontbreken
1841 02/02/1811 277 - BG stuurt aan de prefect de twee docu-

menten over de begijnhoven terug aangevuld 
met hun opmerkingen. 

1842 03/01/1811 278 - BG meldt aan de prefect dat in hun 
registers nergens een Ange Gray (Grany?) 
wordt vermeld.

1843 03/01/1811 279 - BG vraagt aan Charles Bogaert, burge-
meester te Geraardsbergen, om de behande-
ling van Marie Silbegaert? in het zwakzinni-
gengesticht te willen terugbetalen. Ze is niet 
geboortig van Gent.

1844 05/01/1811 280 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res in drievoud een overzicht met het verloop 
in de militair ziekenhuizen, evenals dat voor 
de marine. 
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1845 07/01/1811 281 - BG vraagt aan de econoom van het mi-
litair ziekenhuis kennis te nemen van de brief 
van Minister over de instructies in verband 
met het aanvragen van voorgedrukte formulie-
ren. 

1846 09/01/1811 282 - BG schrijft aan de prefect dat de brief 
van de directeur van de registratie niets 
anders dan fouten en onwaarheden staan in 
verband met de goederen van het Hebberecht 
godshuis. Volgen 6 blz. uitleg over het verschil 
tussen Hebberecht en Sint-Pietersabdij en in 
het bijzonder over de infirmerie.

1847 11/01/1811 283 - BG dankt P.C. Wauters hoofdgenees-
heer van de godshuizen voor de aankoop van 
een baal zoethout (réglisse) tegen 52 frs per 
100. BG vraagt om tegen dezelfde prijs nog 
een baal te kopen voor het ouderlingenge-
sticht.

1848 11/01/1811 284 - BG vraagt aan Molz, ontvanger van de 
domeinen te Dendermonde om het voorstel 
van JB. Verheyen te mogen aanvaarden die 
hypotheek van Josse De Block wil overne-
men. Evenals het voorstel van bakker Joseph 
De Cock uit Merchten in verband met de 
hypotheek van Jean F de Smedt.

1849 12/01/1811 285 - BG meldt aan de prefect dat ze het billijk 
vinden dat het jaarloon van de geneesheren 
op 1100 fr wordt gebracht.

1850 12/01/1811 286 - BG schrijft aan de prefect dat ze kun-
nen instemmen met de klacht van Jospeh De 
Hoon architect van BG dat zijn loon te laag is 
en BG stelt daarom 900 fr/jaar voor.

1851 15/01/1811 287 - BG vraagt JB. De Cooman, om dringend 
de maandoverzichten te sturen.

1852 16/01/1811 288 - BG vraagt aan de prefect om goedkeu-
ring van de lastenboeken voor de openbare 
veiling voor notaris Ch Apers.

1853 16/01/1811 289 - BG stuurt aan Eduard Blanchard, com-
missaire des guerres dept Schelde, een 
overzicht van het algemeen verloop van zieke 
militairen in het godshuis in 1810. 

1854 17/01/1811 290 - BG vraagt aan Ribbers te Sas van Gent 
om de achterstallen in orde te brengen.
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1855 17/01/1811 291 - BG vraagt aan de commissaire des 
guerres voorgedrukte formulieren.

1856 17/01/1811 292 - BG schrijft aan Piaget, adjunct chirurg 
in het militair ziekenhuis, dat zijn benoeming 
enkel te maken heeft met het in de praktijk 
brengen van zijn talenten. BG heeft hem geen 
graad gegeven omdat alle niveaus bezet 
waren. 

1857 20/01/1811 293 - BG schrijft aan de Cooman, over de 
instructies in verband met de opname van 
Italiaanse, Napolitaanse en geconfedereerde 
troepen.

1858 22/01/1811 294 - BG stuurt aan de prefect een naamlijst 
van de begijnen in de twee begijnhoven.

1859 23/01/1811 295 - BG stuurt aan de prefect een overlijden-
suittreksel van Mathurin Ruellexx overleden in 
het Rijkegasthuis.

1860 23/01/1811 296 - BG vraagt aan Triest, directeur van het 
vrouwenzothuis en Haeck van het mannen-
zothuis, een namenlijst van de personen die 
zonder vonnis zijn opgesloten. 

1861 24/01/1811 297 - BG schrijft aan Philippe Van den Hecke, 
rentenier te Gent, dat hij samen met BG een 
stuk grond in onverdeeldheid voor de helft 
bezit. BG wil de zaak laten opmeten en verde-
len.

1862 29/01/1811 298 - BG stuurt aan Letellier, marinecommis-
saris te Gent, een overzicht van wat de mari-
neadministratie nog verschuldigd is.

1863 29/01/1811 299 - BG schrijft aan de regent van de Kul-
ders dat hij de kelk mag laten vergulden en de 
andere sieraden mag laten restaureren om er 
“le service divin” te laten celebreren “avec la 
décence et la dignité convenable”.

1864 29/01/1811 300 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene in verband met de onver-
deeldheid van grond in de polder van Omdyke 
(Andyke?) met hem en met Jean Putter, we-
duwe Verpoorter, Jacq Verkouter.

1865 30/01/1811 301 - BG stuurt aan Eduard Blanchard, com-
missaire des guerres dept Schelde, het over-
zicht van de opnames van marinesoldaten 
voor 4e kwartaal 1810.
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1866 1/02/1811 302 - BG vraagt aan de onderprefect te Eeklo 
een bewijs dat BG hen 10 kg gentiaan en 
daarop 20 kg van dezelfde wortel heeft gele-
verd zoals vereist door de boekhouding.

1867 04/01/1811 303 - BG stuurt aan Le Tellier marinecommis-
saris te Gent het overzicht van de marinesol-
daten in het 4e kwartaal.

1868 04/02/1811 304 - BG stuurt aan Ed Blanchard, com-
missaire des guerres, twee overzichten van 
behandelde soldaten.

1869 04/02/1811 305 - BG vraagt aan Wauters, Beyts genees-
heren en Benaus, Hulin chirurgen en lid van 
het Vaccinatiecomité, om samen te komen en 
er een kind mee te brengen voorzien van het 
virusvaccin.

1870 07/02/1811 306 - BG schrijft aan Bataille, bijzondere te 
Gent, en Constance, ex-kloosterzuster, dat ze 
eigenaars zijn van een huis in de tuin naast 
een weide in de buurt van het Groot Begijnhof 
en een scheidingsmuur willen bouwen. Daar-
toe moeten aflijningspaaltjes gezet en de zaak 
opgemeten. 

1871 07/02/1811 307 - BG raadt De Cooman aan om de nieu-
we instructies in verband met het bijhouden 
van de registers goed na te komen.

1872 13/02/1811 308 - BG stuurt aan E. Blanchard de lijst met 
de behandelde militairen in drievoud.

1873 14/02/1811 308 - BG stuurt aan E. Blanchard de lijst met 
de behandelde militairen.

1874 14/02/1811 309 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven voor de uitbesteding van von-
delingen en verlaten kinderen.

1875 14/02/1811 310 - BG vraagt aan E. Blanchard om 1000 
voorgedrukte bladen te laten bezorgen.

1876 16/02/1811 311 - BG stuurt aan Robinet, commissaire 
ordonnateur de la 24 div. te Brussel, het 
overzicht van de behandelde soldaten van de 
reserve compagnie.
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1877 16/02/1811 312 - BG schrijft aan de ontvanger van de 
domeinen te Dendermonde dat zijn voorgan-
ger de heer Molz voor rekening van BG de 
interesten inde op verscheidene rentes. Heeft 
Molz hem de betrokken titels en documenten 
overhandigd.

1878 16/02/1811 313 - BG schrijft aan de prefect dat ze niet 
kunnen ingaan op het verzoek van de Kapi-
tein van de reserve om alle schurftige solda-
ten samen onder te brengen bij de geslachts-
zieken in dezelfde zaal. Verder vergist hij zich 
in verband met de dagprijs. Bovendien is er 
het besluit van de Minister dat bepaalt dat mi-
litaire met een gewone schurft (galle simple) 
binnen het corps behandeld moeten worden 
en niet naar een ziekenhuis hoeven.

1879 16/02/1811 314 - BG schrijft aan de prefect dat de op-
zegging van het huurcontract door Soyez?, 
“receveur particulier des droits réunis à la 
présidence de Thourout”, niet zomaar kan ge-
beuren maar een speciale procedure vereist. 
(3 blz.)

1880 20/02/1811 315 - BG stuurt aan de onderprefect te Eeklo 
het ontvangstbewijs terug omdat er 10 kg 
gentiaan te weinig op vermeld wordt.

1881 20/02/1811 316 - BG vraagt aan L. Van der Straeten, di-
rectrice van het oudevrouwengesticht om van 
Van Rossem per kwartaal het onderhoudsgeld 
voor weduwe Couvreur te gaan innen.

1882 21/02/1811 317 - BG schrijft aan Del Marmol, conserva-
teur des eaux et forêts te Brussel, dat hun 
goedgekeurde aanvraag tot kappen van 376 
hoogstambomen nog niet beantwoord is. 

1883 25/02/1811 318 - BG schrijft omstandig aan de prefect 
waarom ze zijn verzoek niet inwilligen. De 
man is nog geen 70 jaar en is niet geheel 
behoeftig. (2 blz.)

1884 01/03/1811 319 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de opnames in het 4e 
kwartaal. 
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1885 02/03/1811 320 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
mandaat ten laste van de Marine te Antwer-
pen en verzoekt het te laten innen te haren 
voordele.

1886 04/03/1811 321 - BG vraagt aan Wauters hoofdgenees-
heer om een vat honing aan te kopen voor de 
apotheek van de Bijloke.

1887 04/03/1811 322 - BG stelt aan M.M. De Meulenaere, di-
recteur Blauwe meisjes, voor om Jossine Pie-
tronille, geboren op 19 Ventôse XIII, zus van 
de overleden Antoinette Spyse, in de plaats 
van laatstgenoemde op te nemen. 

1888 06/03/1811 323 - BG schrijft aan F.R. Letellier, commissa-
ris Marine Gent, dat ze het mandaat ontvan-
gen hebben, maar dat er een fout staat in het 
overzicht voor juni dat ze graag zouden willen 
corrigeren.

1889 08/03/1811 324 - BG schrijft aan de prefect dat ze ak-
koord kunnen gaan met het voorstel gedaan 
door Duhayon om een rente te splitsen, op 
voorwaarde dat de hypothecaire dekking be-
houden blijft.

1890 09/03/1811 325 - BG meldt aan Triest, directeur vrou-
wenzothuis, dat Marie Jeanne xxx, gestuurd 
door de burgemeester van Oudenaarde mag 
opgenomen worden.

1891 11/03/1811 326 - BG stuurt aan de prefect het kassaover-
zicht.

1892 11/03/1811 327 - BG vraagt het advies van de leden van 
het raadgevend comité van de genoemde ad-
ministratie over een probleem met een pach-
ter die het kavel verlaat.

1893 18/03/1811 328 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde dat ze via zijn brief verno-
men hebben dat een mandaat van 20.000 frs 
onder weg is.

1894 19/03/1811 329 - BG stuurt aan de prefect een overzicht 
van geüsurpeerde goederen die ze ontdekt 
hebben en vraagt het nodig te doen om hen 
ervan in het bezit te stellen.

1895 19/03/1811 330 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
des eaux et forêts een overzicht van het te 
kappen hout in 1812.
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1896 22/03/1811 331 - BG klaagt bij de onderprefect over het 
uitblijven van het ontvangstbewijs voor de 10 
kg gentiaan die op 10 september is geleverd.

1897 22/03/1811 332 - BG schrijft aan Boddaert, chirurg sous-
aide major in het militair ziekenhuis en aan 
Van de Meersche, apotheker ibid., dat ze op 
16 maart besloten hebben hun functie op te 
heffen wegens de daling van het aantal pa-
tiënten en dat ze de 17e hun functie zullen 
moeten neerleggen (op datum van 22?).

1898 23/03/1811 333 - BG schrijft aan Gervaise, directeur des 
contributions dept Schelde dat ze vernomen 
hebben dat er fouten staan in de kadastrale 
legger (matrice) van Heusden. BG stuurt een 
gecorrigeerd overzicht van haar bezittingen 
aldaar. 

1899 25/03/1811 334 - BG schrijft aan de Cooman over het wit-
ten (blanchissage) van het ziekenhuis.

1900 25/03/1811 335 - BG schrijft aan de prefect over de in 
te vullen namenlijst van arme wezen waar-
bij blijkt dat volgens het nieuwe prefectorale 
besluit alle gezonde mannelijke kinderen van 
11 jaar bestemd zijn voor militaire dienst. 
BG heeft bezwaren. BG heeft in geen enkel 
huis of godshuis in feite echte wezen. Er zijn 
slechts 3 scholen voor kinderen van arme 
ouders, Kulders, Blauwe en Rode Meisjes. 
Het gaat uitsluitend om kinderen geboren in 
deze stad uit wettelijke ouders. Ze zijn ten 
laste van de stad noch van het rijk. Het geld 
is afkomstig van stichtingen en schenkingen. 
… De stad heeft reeds een bepaald aantal 
soldaten te leveren, met deze kinderen erbij 
wordt de stad dus onbillijk zwaarder belast. 
Wil de prefect overwegen om zijn besluit aan 
te passen.(4 pp) 

1901 26/03/1811 336 - BG schrijft aan Robinet, commissaire 
des guerres de la 24e division militair te Brus-
sel dat de commissaire des guerres van Gent 
gevraagd heeft hoeveel geld voor 1809, 1810 
en 1811 de Administratie nog verschuldigd is 
aan BG.

1902 27/03/1811 337 - BG vraagt aan Triest, directeur Vrou-
wenzothuis, om Marie Rogiers op te nemen. 
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1903 28/03/1811 338 - BG stuurt aan de onderprefect de stuk-
ken over het verzoek van Eugene De Moor, 
handelaar, om bij wijze van ruil over een tuin 
van BG te kunnen beschikken; de plannen en 
waardeschattingen van de betrokken goede-
ren; het besluit van BG. 

1904 29/03/1811 339 - BG stuurt aan de prefect de namenlijst 
met de gezondheidsofficieren in de godshui-
zen. 

1905 30/03/1811 340 - BG beantwoordt de brief van Dhane 
Steenhuyse negatief en verzet zich formeel 
tegen de vervanging (..?) 

1906 01/04/1811 341 - BG stuurt aan de onderprefect de lijst 
met de rentes op de bank van Wenen, eigen-
dom van BG. 

1907 02/04/1811 342 - BG schrijft aan P.J. De Smet, secreta-
ris Weldadigheid, dat ze een besluit getrof-
fen hebben ter aanvaarding van de opvolger 
van Diemans, overleden, ontvanger van de 
armenbelasting op bals, redoutes en ander 
openbaar vertier. 

1908 03/04/1811 343 -BG stuurt aan de prefect de drie inge-
vulde overzichten. 

1909 03/04/1811 344 - BG stuurt aan E. Blanchard, commissai-
re des guerres dept Schelde te Gent: het le-
veringsbewijs van de gentiaan: het algemene 
verloop in het militair ziekenhuis 1 kwartaal: 
een overzicht van de bedragen die de Admin. 
aan BG verschuldigd is.

1910 03/04/1811 345 - BG stuurt aan de prefect, hoewel ze er 
niet mee akkoord gaan, de lijst van de elfjari-
gen bestemd voor militaire dienst.

1911 06/04/1811 346 - BG vraagt aan Dusard(?) directrice des 
lits militaires de la place de Gand, het besluit 
van de minister waarbij BG zou moeten op-
draaien voor de vervoerkosten van de 600 
geleende bedden.

1912 06/04/1811 347 - BG antwoordt aan de prefect dat alle 
overzichten van het verblijf van zieke militai-
ren in 1806, 1807, 1808, 1809 en 1810 regel-
matig zijn opgestuurd bekleed met de nodige 
formules samen met de bewijsstukken aan de 
commissaire des guerres. 
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1913 06/04/1811 348 - BG stuurt aan de prefect op zijn formeel 
verzoek de lijst (liste numérative) met de we-
zen in de godshuizen van BG.

1914 09/04/1811 349 - BG wenst van BG te Antwerpen te ver-
nemen of zij succes gehad hebben met hun 
bezwaren tegen de dienstplicht voor de 11 
jarige wezen in hun stad. 

1915 09/04/1811 350 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de kosten van lijkbezorging voor personen 
overleden in een godshuis. Oude regeling en 
de nieuwe afspraak met Kiekepoost. 

1916 10/04/1811 351 - BG schrijft aan Fourcault, économe 
regisseur de l’hopital militaire te Middelburg, 
dat de ontsmetting van alle “fournitures” die 
hij ontvangen heeft op 16/06/1810 volgens de 
minister op kosten van BG moet gebeuren. 
BG denkt dat hijzelf deze fumigation (ontsmet-
ten in rook) kan uitvoeren op een afdoende 
en goedkope manier. Wil hij dat doen, als de 
kosten niet meer dan 1500 fr bedragen.

1917 11/04/1811 352 - BG stuurt aan E. Blanchard, de lijst van 
de marinesoldaten die opgenomen waren in 
het eerste kwartaal.

1918 11/04/1811 353 - BG stuurt aan Ange Verlinden apotheke-
res in de Bijloke een verslag over het gebruik 
van druivensiroop (sirop de raisin) met enkele 
recepten voor de bereiding van deze siroop 
en honing die voordelig de rietsuiker (sucre 
des colonies) kan vervangen. Het besluit 
bepaalt ook dat alle rietsuiker vervangen moet 
worden door inlandse suiker. 

1919 11/04/1811 354 - BG schrijft aan Clavareau, directeur des 
droits réunis te Gent, dat het moeilijk hebben 
met de beslissing van de zijn mensen om de 
jenever die zo onontbeerlijk is voor de ouderl-
ingeninstellingen, nu ook te gaan belasten. 



BG 53: Briefkopieën

1920 11/04/1811 355 - BG schrijft aan de prefect dat ze ak-
koord kunnen gaan met het verzoek van De 
Meulenaere, directeur van de Blauwe meis-
jes, om de salesianenzusters die daar on-
derwijzen, een grotere vergoeding te geven. 
BG stelt 1000 fr voor. Een zevende zuster is 
eveneens nodig. Daarmee komt het aantal 
overeen in verhouding met het aantal Marol-
lenzusters in de Rodelijvekens.

1921 12/04/1811 356 - BG stuurt aan Le Tellier, commissaire 
de marine te Gent, in tweevoud de stukken in 
verband met het verblijf van de marinesolda-
ten in het eerste kwartaal.

1922 12/04/1811 357 - BG stuurt aan Layrle?, capitaine com-
mandant de la cIe de la réserve, het overzicht 
van het verblijf van de behandelde militairen.

1923 13/04/1811 358 - BG stuurt aan de onderprefect de 
lijst van de rentes ten laste van de Cham-
bre ... des Finances de sa M. L’empereur 
d’Allemagne. 

1924 16/04/1811 359 - BG vraagt aan de prefect om in het bezit 
gesteld worden van drie stukken gronden die 
aan het bisdom hebben toebehoord. 

1925 17/04/1811 360 - BG stelt aan de prefect vijf kandidaten 
voor ter vervanging van Van der Haeghen die 
burgemeester is geworden. (Benoit Papeleu, 
Charles Vaernewyk, Emanuel Elias, Charles 
Rodrigues de Rhodes, François Surmont)
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1926 18/04/1811 361 - BG meldt aan de prefect (3 blz.) dat 
er een kar is aangekomen met Abraham 
Aerstens? en zes van zijn dochters, allen 
besmet met de polderkoorts, teigne, schurft 
(gale) et rongés de vermines. De chirurg van 
Cadzand samen met de burgemeester van 
Eeklo heeft hen doorgestuurd naar de Bijloke. 
De vader werkte mee aan de verdedigings-
werken en heeft daar de ziekte opgelopen die 
hij doorgegeven heeft aan zijn gezin. Een van 
de dochters is de volgende nacht overleden. 
Een andere, Piere De Baere, eveneens daar 
tewerkgesteld, is om dezelfde redenen naar 
hier gestuurd. Als dit zo voortgaat, wie moet 
dat blijven betalen? Kan er niet bepaald wor-
den dat de werknemers ook gratis behande-
ling krijgen.

1927 19/04/1811 362 - BG maant Francies Careel, landsman 
tot Huysse, aan om het huys en de drooge 
catheylen op het gepachte land af te breken. 

1928 20/04/1811 363 - BG stuurt aan E. Blanchard, commissai-
re des guerres Schelde, het overzicht van de 
behandelde soldaten in het 4 kwartaal 1810 
evenals die van de behandelde gevangenen 
uit de Spaanse oorlogen. 

1929 22/04/1811 364 - BG meldt aan de burgemeester van Dik-
kelvenne dat ze geen spoor terugvinden van 
Jacques Allegoet in de registers van uitbe-
stede kinderen.

1930 22/04/1811 365 - BG stuurt aan de prefect de overzichten 
van de kas, van het verloop in de godshuizen, 
het aantal behandelde militairen.

1931 23/04/1811 366 - BG stuurt aan de prefect de werkover-
eenkomsten van 17 Kulders geboren tussen 
1791 en 1794 die ze niet hebben opgenomen 
in de lijst van de gezonde mannelijke Kulders 
geboren tussen 1791 en 1799.

1932 27/04/1811 367 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de behandelde militairen 
in het 1e kwartaal 1811 voor een bedrag van 
38198 frs.
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1933 27/04/1811 368 - BG stuurt aan de burgemeester het bud-
get voor 1812 en de namenlijst van de zwak-
zinnigen opgesloten in nr. 24 en 18.

1934 27/04/1811 369 - BG schrijft aan J. Van de Putte, di-
recteur du jury du 1er arr. du dept Schelde, 
dat J.B. Baguet, algemeen ontvanger van 
BG, opgeroepen is om te zetelen in de jury 
d’accusation. BG heeft bezwaren.

1935 01/05/1811 370 - BG meldt aan Blok, adjunct chirurg, om 
Kluyskens te vervangen tijdens zijn verblijf in 
Parijs. 

1936 01/05/1811 371 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van de school voor geneeskunde om een 
examen uit te schrijven om een vervanger te 
vinden voor L.B. Verschraeghen, intern, die 
zijn ontslag heeft gegeven.

1937 01/05/1811 372 - BG vraagt aan De Brucq prof. School 
voor Geneeskunde om de plaats van Kluy-
skens waar te nemen tijdens afwezigheid. 
De lessen hebben 3x per week plaats in het 
Pakhuys. De lessen behandelen scrofuleuse 
ontstekingen, witte tumoren (tumeurs blan-
ches) gewrichtsaandoeningen, beenderziek-
ten zoals necrosis, caries, spinna ventosa, 
exostose, rachitis, beenderzwakte en ostesar-
cose en tenslotte zweren.

1938 01/05/1811 373 - BG schrijft twee kantjes aan Ferdiand 
baron de Mutter, agent ... te Wenen over het 
beheer van de fondsen aldaar.

1939 02/05/1811 374 - BG schrijft aan Weldadigheid te Brugge 
dat Joseph Pottier naar de Bijloke mag ge-
stuurd om geopereerd te worden van “stenen” 
(être opérer de la pierre).

1940 03/05/1811 375 - BG meldt aan de prefect dat er in de 
Rodelijvekens 61 leerlingen zijn en 11 perso-
neelsleden met inbegrip van de econoom, een 
77 jarige invalide en twee novices.

1941 07/05/1811 376 - BG meldt aan E. Blanchard dat ze op 
het ogenblik geen behoefte hebben aan enig 
medicijn vermeld op het overzicht.
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1942 07/05/1811 377 - BG schrijft aan Z.E. Comte de Cessac, 
directeur de l’Administration de la guerre, over 
de nog uitstaande schulden voor de verzor-
ging van militairen. 

1943 08/05/1811 378 - BG stuurt aan E. Blanchard de lijst van 
de behandelde militairen van de reserve van 
de Schelde. (Op ACHTERKANT M. Mestdach 
est autorisé à délivrer sous récépissé détaillé 
les fournitures suivantes volgt opsomming per 
klasse (2/3/4), aantallen)

1944 09/05/1811 379 - BG stuurt aan Layrle, capitaine com-
mandant de la réserve de l’escaut het over-
zicht van de behandelde soldaten.

1945 14/05/1811 380 - BG schrijft aan de commissaris over 
het uitstaande saldo voor de behandeling van 
militairen.

1946 16/05/1811 381 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat ze de Cooman afvaardigen om 
de verkoop van de bezittingen van overleden 
militairen bij te wonen in naam van BG. 

1947 18/05/1811 382 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Saint Christophe, arr. de Domfront, Dépt de 
l’Orne, dat Guillaume Golodé in Gent is ver-
zorgd en op 6/12/1809 doorgestuurd naar het 
militair ziekenhuis van Rijsel. 

1948 27/05/1811 383 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
met de uitgaven voor onderhoud van verlaten 
kinderen en vondelingen.

1949 30/05/1811 384 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Eeklo dat hij de geboorteakte moet doorsturen 
in verband met het in de gevangenis geboren 
kind van Marie Françoise Guleyn.

1950 31/05/1811 385 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Sleidinge om een authentiek bewijsstuk te 
sturen in verband met de overtreding die JB. 
Martens begaan heeft. Hij heeft het op zijn 
pachtgrond gekapte hout laten liggen en niet 
ten gepaste tijde afgevoerd. 

1951 01/06/1811 386 - BG stuurt aan de burgemeester het ver-
beterde budget 1812. Volgt uitleg bij de toege-
voegde cq aangepaste posten. (2 pp)
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1952 04/06/1811 387 - BG bevestigt bij de onderprefect de 
ontvangst van het besluit met betrekking tot 
de benoeming van Benoit Papeleu als vervan-
gend lid van de Administratie.

1953 05/06/1811 388 - BG bevestigt aan Golsuet? commissaire 
de marine te Antwerpen dat ze zijn mandaat 
hebben ontvangen.

1954 06/06/1811 389 - BG schrijft aan de bewaker van het 
moederhuis te Parijs dat Fisco?, leerlinge 
vroedvrouw, dringend naar huis moet komen. 
Het geld (62 fr) voor de retourreis mag ze pas 
op de vooravond van haar vertrek ontvangen.

1955 06/06/1811 390 - BG schrijft aan Toinette Fisco leerlinge 
vroedvrouw te Parijs dat ze op haar verzoek 
40 fr sturen voor het wassen van haar linnen-
goed gedurende de jongste 12 maanden.

1956 08/06/1811 391 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Gignac, kanton Souillac, dept Lot, dat ze niets 
terugvinden in de registers over Charles Lerg, 
soldaat 63e regiment de Ligne, 5e bataillon, 
3e compagnie. In het overlijdensregister van 
Rijkegasthuis is er Charles Lerne, geboortig 
van Saint Bonninck, dept Ruhr opgenomen 
op 18/09/1809 en overleden op 28/10/1809. 
Mogelijk gaat het om dezelfde persoon.

1957 10/06/1811 392 - BG schrijft D’Aoust te Parijs aan over 
twee rentes. (2 pp)

1958 12/06/1811 393 - BG stuurt aan de prefect het bestek en 
voorwaarden voor de openbare verhuring van 
enkele BG eigendommen te Stekene. 

1959 14/06/1811 394 - BG schrijft aan C.F. Van Wambeke dat 
Antoine Everaert pachter te Hofstade 498,54 
fr achterstallige pacht heeft. BG doet twee 
voorstellen om het achterstal met de verkoop 
van de voorhanden gewassen te dekken.

1960 15/06/1811 395 - BG schrijft aan Van Wambeke dat vol-
gens deurwaarder Claessens te Dendermon-
de ook pachter D’Haeck te Impe zijn gewas-
sen te velde wil laten verkopen ter afdoening 
van zijn achterstallige pacht.
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1961 17/06/1811 396 - BG schrijft aan Hacquart, hoofdver-
pleegster in de Bijloke, dat leerlingen enkel 
als ze met wachtdienst zijn, mogen overnach-
ten in het hospitaal. 

1962 17/06/1811 397 - BG antwoordt aan P.F. Botte, pleitbe-
zorger, dat het kind wegens plaatsgebrek niet 
opgenomen kan worden in de jongensschool. 
Gelet op zijn bedroevende situatie kan hij mo-
gelijk een beroep doen op Weldadigheid.

1963 17/06/1811 398 - BG meldt aan E. Blanchard dat ze de 
transportkosten voor de 600 bedden slechts 
betalen als hen een besluit in de zin van de 
Minister overlegd kan worden.

1964 18/06/1811 399 - BG antwoordt aan E. Blanchard, com-
missaire des guerres dept Schelde, dat ze 
Kluyskens aangesteld hebben als opvolger 
van Gibassier? in het militair ziekenhuis.

1965 18/06/1811 400 - BG schrijft aan de onderprefect dat De 
Moor hen een stuk grond te Drongen in ruil wil 
geven.

1966 18/06/1811 401 - BG schrijft aan De Cooman dat Gibas-
sier, hoofdchirurg in het militair ziekenhuis, 
naar elders bevorderd is en dat Kluyskens 
hem opvolgt.

1967 18/06/1811 402 - BG vraagt aan Kluyskens, om Gibassier 
in het militair ziekenhuis op te volgen. Laatst-
genoemde is bevorderd naar het 4e regiment 
de l’infanterie légère. Hij kan dus zijn oude job 
van voor Gibassier aldus weer opnemen.
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1968 18/06/1811 403 - BG stelt aan Desroches, Inspectuer 
des eaux et forêts dept Schelde voor om de 
boswachters van Wachtebeke en Winkel te 
vervangen door een persoon. Pierre Slok 
de boswachter van Wachtebeke is onlangs 
verdronken. Zijn verloning is eigenlijk te laag 
om een gezin er mee te onderhouden. Boven-
dien woont hij zeer afgelegen. De boswachter 
Blok te Wachtebeke heeft weinig bos om te 
bewaken. Bovendien is het een alcoholicus, 
die nagenoeg permanent dronken is. Hij 
voldoet niet. Daarom stellen we voor de twee 
gemeenten door Jean François Bodaert, ge-
reformeerd militair, 53 jaar oud, en voormalig 
veldwachter van Wachtebeke te laten bewa-
ken.

1969 21/06/1811 404 - BG geeft aan J.A. Reynier te Zevene-
ken de toestemming om het weiderecht in de 
weiden te Spijk openbaar ten overstaan van 
notaris te verkopen. 

1970 21/06/1811 405 - BG schrijft aan de onderprefect van het 
4e arr. te Eeklo dat BG nog steeds niet het 
proces-verbaal van de verkoop van kaphout 
1811 heeft ontvangen. Hij moet ook aan de 
ontvanger vragen de wissels/traites van De 
Vriendt op te sturen.

1971 24/06/1811 406 - BG schrijft aan Weldadigheid dat Fran-
çois J. De la Txxie in vervanging van Henri 
Grimonprez die Weldadigheid geplaatst heeft 
bij de zuster van Liefde, volgens het rapport 
van de dokter niet enkel zwakzinnig is maar 
bovendien incontinent (urine/fecaliën) is. Dat 
maakt hem totaal ongeschikt voor opname in 
de school voor arme jongens. Gelieve hem te 
vervangen. 
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1972 27/06/1811 407 - BG schrijft aan de Cooman, econoom 
militair ziekenhuis dat de commissaire des 
guerres zich erover beklaagt dat hij zeer laat-
tijdig informatie ontvangt over de behandelde 
militairen die aangevoerd zijn na de inval van 
de Engelsen op Zeeland. Deze militairen zijn 
in het Rijkegasthuis opgenomen. De direc-
teur is vaak afwezig en zijn zoon tekent dan 
de registers. Wij stellen voor dat de registers 
centraal worden bewaard in de archieven van 
onze Commissie. 

1973 27/06/1811 408 - BG schrijft aan de Cooman, econoom 
militair hospitaal, dat er aanzienlijk aantal 
stukken kledij, uitrusting … afkomstig van 
militairen overleden in het Rijkegasthuis. De 
Comm des guerres wil dat deze stukken in het 
magazijn van het militair ziekenhuis Ekkergem 
worden ondergebracht en het voorbereidende 
inventariswerk te doen met het oog op de ver-
koop. De Cooman krijgt 200 fr voor dit uitzon-
derlijke werk. 

1974 29/06/1811 409 - BG stuurt aan de prefect een zegel van 
75ct op 

1975 29/06/1811 410 - BG stuurt aan Bazexxx, onderprefect 
4e arr. Schelde te Eeklo, een nieuwe zegel in 
verband met de openbare veiling van kap-
hout.

1976 29/06/1811 411 - BG schrijft aan Jean Adam Jacob, blik-
slager te Sint-Avold 4e arr. Sarreguemines 
(dept. Moselle) dat ze geen spoor vinden van 
het overlijden of opname van zijn zoon in de 
registers van de Gentse hospitalen.

1977 01/07/1811 412 - BG stuurt aan de prefect het lastenboek 
voor de openbare verhuring van enkele pan-
den van BG.

1978 03/07/1811 413 - BG vraagt aan Des Roches inspecteur 
van waters en bossen om aan Steurbaut, 
boswachter van Weldadigheid te Munte, de 
bewaking van onze boek te Munte en Schel-
dewindeke toe te vertrouwen.
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1979 03/07/1811 414 - BG vraagt aan de commissaire des 
guerres om kwijtschelding van 1683,50 fr voor 
het vervoer van 600 uitgeleende bedden. 
Vroeger gebeurde dat op kosten van de minis-
ter directeur. Volgen enkele voorbeelden van 
gratis vervoer.

1980 04/07/1811 415 - BG vraagt aan de Cooman, econoom 
militair ziekenhuis, en De Wilde, voormalig 
econoom Rijkegasthuis, om een namenlijst 
te sturen van alle geneesheren, leerlingen, 
apothekers op te sturen. 

1981 05/07/1811 416 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
mandaat van 354,50 fr om voor BG Gent deze 
te incasseren. 

1982 05/07/1811 417 - BG dankt D’Aoust te Parijs voor het toe-
gezonden pakje.

1983 08/07/1811 418 - BG stuurt aan de prefect een namenlijst 
van de wezen (m).

1984 11/07/1811 419 - BG schrijft aan de prefect dat zij nog 
niets vernomen hebben van Jeanne Colpaert, 
hoewel ze de prefect beloofd had haar kind 
terug te nemen. 

1985 11/07/1811 420 - BG stuurt aan E. Blanchard, commissai-
re des guerres dept Schelde, een ordonnance 
van 8000 fr terug 

1986 11/07/1811 421 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur, om ter plaatse inlichtingen in te winnen 
bij JB. De Mulde, pachter te Voorde, over het 
waardevermindering van het BG goed.

1987 11/07/1811 422 - BG schrijft aan de prefect dat ze een 
mandaat hebben moeten terugsturen.

1988 11/07/1811 423 - BG schrijft aan Marcé, directeur van de 
Keizerlijke Domeinen te Gent, dat BG nog 
steeds geen promesses hebben ontvangen 
hoewel al twee reeds vervallen.

1989 13/07/1811 424 - BG stuurt aan commissaire des guer-
res een namenlijst van de militairen behan-
deld in de Gentse godshuizen, de lijst van de 
Spaanse krijgsgevangenen, de namenlijst van 
de reservecompagnie, de namenlijst van de 
zeelui. 
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1990 13/07/1811 425 - BG schrijft aan Bodaert, chirurg en 
Roossens, apotheker in het militair ziekenhuis 
dat ze per 18/07 ontslagen zijn. 

1991 16/07/1811 426 - BG vraagt Haeck, econoom van het 
zwakzinnigengesticht, om tijdelijk François 
Herbaut (Lochristi) op te nemen. 

1992 17/07/1811 427 - BG schrijft aan de prefect dat de aange-
stelde notaris voor de openbare verhuring van 
enkele BG panden niet aanwezig kon zijn en 
een vervangend notaris is gestuurd.

1993 18/07/1811 428 - BG stuurt aan de prefect een lijst van de 
behandelde marinesoldaten van het 2e kwar-
taal. 

1994 18/07/1811 429 - BG schrijft aan de auditeur bij de Staats-
raad over de ruil van onroerende goederen 
met de Senaat.

1995 1907/1811 430 - BG stuurt aan de prefect voor goed-
keuring een proces-verbaal van verhuur van 
enkele goederen van BG.

1996 19/07/1811 431 - BG meldt aan de burgemeester van 
Nevele, dat hun pachter P. Van Crombrugge 
verplicht wordt om te betalen voor een brug 
die de gemeente heeft aangelegd. Dit kan niet 
en voortaan moet hij zich rechtstreeks richten 
tot BG.

1997 19/07/1811 432 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res een algemene lijst van de militairen be-
handeld te Ekkergem en in het Rijkegasthuis. 

1998 19/07/1811 433 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze zelfs niet tijdelijk het kind van Catherine 
Veeckmans kunnen opnemen. De prefect 
moet voorafgaandelijk een toelating geven.

1999 19/07/1811 434 - BG meldt aan De Wilde, econoom van 
het Rijkegasthuis, dat ze bij het overbrengen 
van de spullen van overleden militairen ze 
een aantal zaken zijn vergeten mee te ge-
ven zoals het register voor inschrijving van 
de persoonlijke bezittingen van de overleden 
soldaten …
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2000 20/07/1811 435 - BG stuurt aan de prefect de kassitu-
atie van het 2e kwartaal, het verloop in de 
godshuizen, het aantal dagen dat militairen in 
behandeling waren. 

2001 22/07/1811 436 - BG vraagt aan de prefect goedkeuring 
van de benoeming van Benoit Papeleu in ver-
vanging van Vander haeghen die burgemees-
ter is geworden. 

2002 22/07/1811 437 - BG vraagt aan Augustin Coolens, bij-
zondere te Gent, B. Moerloose idem en 
Druck, conciërge van het gesticht van de 
voormalige Alexianen, inlichtingen over de 
huizen van particulieren waar zwakzinnigen in 
de kost worden genomen. De burgemeester 
wenst het regime te kennen, welke soort per-
sonen, de behandeling en het aantal gevallen. 
(zie BG 53 nr. 2011)

2003 19/07/1811 438 - BG legt aan de prefect uit waarom BG 
een vergoeding wil voor het ontzeggen van 
een slaapruimte in het hospitaal. Leerling 
Charles Kluyskens had daarover een brief 
aan de prefect gestuurd (3 blz. met uitleg van 
BG)

2004 22/07/1811 439 - BG vraagt aan Triest, directeur zwak-
zinnigen en Haeck, econoom van Foux et 
Furieux, inlichtingen over 1) het huidig aantal 
personen in hun instelling en op wiens kosten 
(BG, ouders, gemeente) zij daar verblijven 
en 2) hoeveel personen de instelling nog kan 
opnemen. De burgemeester is een onderzoek 
hierover voerende.

2005 22/07/1811 440 - BG schrijft aan de prefect dat bij besluit 
dd 31/07/1807 van zijn voorganger de eerste 
maandag, dinsdag en woensdag van augus-
tus de jaarlijkse prijsuitreiking in de instellin-
gen van BG wordt gehouden waarop de com-
missie, de burgemeester worden uitgenodigd. 
Dit jaar kan de burgemeester pas half augus-
tus hieraan deelnemen. Krijgt BG toelating 
om het feest op 19, 20 en 21/08/1811 te laten 
plaats hebben. 
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2006 22/07/1811 441 - BG verwondert er zich bij De Cooman, 
econoom van het militair ziekenhuis, dat Cop-
pens zijn ontslag bij hem heeft ingediend en 
dat hij zich permitteert om in zijn vervanging 
te voorzien, wat het voorrecht van BG is! Cop-
pens blijft dus in functie tot hij ons daarover hij 
aangesproken en wij het ontslag aanvaarden. 
Wij zullen te zijner tijd en zo nodig een ver-
vanging aanstellen.

2007 29/07/1811 442 - BG antwoordt aan de onderprefect te 
Gent dat ze de goedgekeurde statuten van 
de zusters van de Bijloke hebben ontvangen. 
In het verlengde van het besluit om het aan-
tal zusters in de Bijloke te verminderen tot 
1 zuster per 8 zieken, verblijven er thans 27 
inclusief de overste. Drie zusters zijn invalide 
en leveren geen prestaties meer. Acht andere 
zijn al meer dan 70 jaar en werken niet zo 
veel meer. Drie zijn exclusief verbonden aan 
de apothekerei, die geneesmiddelen levert 
niet enkel aan de Bijloke maar aan alle ande-
re godshuizen en armenscholen van de stad. 
De overste telt niet mee als werkzuster. Als wij 
ons baseren op het maximum jaarlijkse aan-
tal zieken, t.w. 230, betekent dat 23 zusters, 
waaronder acht 70-jarigen en drie apotheke-
ressen. 

2008 27/07/1811 443 - BG schrijft aan de prefect van het dept 
Jemmappes te Bergen dat ze een rente 
domaniale ontdekt hebben die toegewezen 
was aan de regie der domeinen. BG heeft hier 
recht op.

2009 29/07/1811 444 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de behandelde soldaten 
van de reserve van de Schelde voor nazicht 
en goedkeuring.

2010 29/07/1811 445 - BG stuurt aan de onderscheiden bur-
gemeesters waar een vondeling/verlaten kind 
uitbesteed is, het verzoek om dat kind, dat 
geselecteerd om deel uit te maken van het 
Regiment des pupilles, door de veldwachter 
te laten brengen naar de Kulders achter Sint-
Baafs. Te behandelen als confidentieel tot op 
de dag van vertrek.
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2011 29/07/1811 446 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat er in de stad twee godshuizen zijn waar 
zwakzinnigen worden opgenomen : 1) het 
oud Rasphuis op de Nederschelde achter de 
prefectuur en tegenover de brievenpost, hier 
worden mannen opgenomen, thans 82 in aan-
tal met een maximum van 90. 2) het Zothuys 
nabij het kanaal Houtleie met ingang door de 
oude Zottepoort, hier worden vrouwen opge-
nomen, thans 87 met een maximum van 100.
Verder in de stad zijn nog drie huizen: 1) In de 
Alexianen onder leiding van directeur Druck, 
thans 2 pers. met een maximum van veertien. 
2) het huis van JB de Moerloose, gelegen in 
het Blendeken, dat uitgeeft op de rue du Bé-
lier (Ramen), thans 2 pers. met een maximum 
van vier, met de nodige aanpassingen maxi-
mum van acht. 3) bij Augustin Colens op de 
Beestenmarkt, thans slechts een vrouw, met 
maximum van twintig. Geen gegevens wat het 
regime betreft behalve in de bijgevoegde brief 
van de Moerloose (ontbreekt). (zie BG 53 nr. 
2002)

2012 30/07/1811 447 - BG vraagt aan D”Hane Steenhuyse om 
aanwezig te zijn bij de selectie en keuring van 
de 5 leerlingen die deel zullen uitmaken van 
het Regiment des Pupilles. In totaal worden 
jaarlijks 1700 kinderen van vijftien jaar uit de 
gasthuizen van het Keizerrijk gekozen. Wij 
hebben dit jaar vijf verlaten kinderen, vijf von-
delingen en twee kulders aangeduid, waaruit 
op het Stadhuis er vijf worden geselecteerd. 

2013 31/07/1811 448 - BG attendeert er Coppens, hoofdapo-
theker bij het militair ziekenhuis dat hij zijn 
ontslag niet moet geven bij de econoom, maar 
bij BG.

2014 01/08/1811 449 - BG wijst Cornelis, econoom Kulders, De 
Meulenaere directeur Blauwe Meisjes en L. 
Papeleu directeur Rodelijvekens erop dat de 
jaarlijkse prijsuitreiking plaats heeft op 19 tot 
21 augustus.
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2015 01/08/1811 450 - BG meldt aan J.P. Van Hove, handelaar 
te Gent, dat xxy la Roche, entrepreneur géné-
ral des Tabacs zijn huis, dat eigendom is van 
BG, zal komen inspecteren. 

2016 01/08/1811 451 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur des biens ruraux te Aalst om aanwezig 
te zijn bij de beëindiging van de pacht van 
D’Haese voor notaris.

2017 01/08/1811 452 - BG vraagt aan de prefect om hun vraag 
te steunen dat de boswachter van Weldadig-
heid ook het bos dat eertijds tot de pacht van 
Lievin de Backer te Munte behoorde, te laten 
bewaken dat er nu onbewaakt bij ligt.

2018 03/08/1811 453 - BG maakt enkele opmerkingen bij de 
onderprefect over de selectie van de vijf pupil-
len, onder andere over slaapgelegenheid, en 
over de begeleiding van deze jongeren door 
een militair konvooi dat desertie moet voor-
komen maar tevens vernederend is. Daarom 
stelt BG voor de selectie niet op het Stadhuis 
maar in de Kuldersschool te laten plaats heb-
ben. 

2019 06/08/1811 454 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
overzichten van uitbesteding … na te kijken 
en voor goedkeuring door te geven aan de 
prefect.

2020 06/08/1811 455 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
bestekken en voorwaarden voor openbare 
verhuring na te kijken en voor goedkeuring 
door te geven aan de prefect.

2021 07/08/1811 456 - BG dringt er bij De Wilde, econoom Rij-
kegasthuis, op aan om onverwijld de registers 
en ontvangstbewijzen over te dragen.

2022 07/08/1811 457 - BG stuurt aan de kapitein-commandant 
van de reserve van de Schelde de overzich-
ten voor de verzorging van zijn compagnie 
gedurende het 2e kwartaal 1811.

2023 07/08/1811 458 - BG meldt aan Des Roches, inspecteur 
van waters en bossen, dat de drie stukken 
bos al geruime tijd, en nog voor waters en 
bossen hiervoor bevoegd waren, omgezet zijn 
in landbouwgrond. (Ertvelde tussen plansoen 
en puybosch) 
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2024 08/08/1811 459 - BG stuurt aan de kapitein-commandant 
van de reserve van de Schelde de overzich-
ten voor de verzorging van zijn compagnie 
gedurende het 2e kwartaal 1811.

2025 09/08/1811 460 - BG stuurt aan de burgemeester een 
gedetailleerd overzicht van de kosten voor de 
Artsenschool. 

2026 10/08/1811 461 - BG schrijft aan de prefect dat het een 
misverstand is te denken dat BG de vondelin-
gen in de totaliteit van het budget inkomsten/
uitgaven zou zijn opgenomen, zodat de kos-
ten ons terugbetaald zouden worden. Volgt 
opsomming argumenten waarom ze tot een 
getal van 387 kinderen komen. (4 pagina’s)

2027 12/08/1811 462 - BG stuurt aan De Cooman 1) een regis-
ter genaamd Hôpital militaire de Gand, suc-
cursale dite Riche hopital, Registre des bijoux 
et monnaies, met 22 inschrijvingen 2) een 
bevelschrift van de commissaire des guerres 
om de bezittingen van Pierre Joseph Delplace 
aan de familie terug te bezorgen 3) een opna-
meformulier met opsomming van de bezittin-
gen van Louis Antoine garde national.

2028 13/08/1811 463 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat ze het register en stukken aan de 
econoom van het militair ziekenhuis hebben 
afgegeven. Volgt uitleg waarom een en ander 
niet klopt (onder andere te veel opnames om 
papieren op orde te hebben).

2029 14/08/1811 464 - BG vraagt aan C.F. Van Wambeke, 
inspect. des biens ruraux, om het stuk grond 
genaamd Appelterreveld voorheen eigendom 
van de Elisabethes de Bruxelles, te gaan 
bekijken en informatie in te winnen over de 
gebruikers, solvabiliteit, waarde enz.

2030 19/08/1811 465 - BG schrijft aan de prefect dat de jaar-
lijkse uitreiking van de prijzen in de scholen 
plaats heeft op vandaag 19/08 … en of hij 
zoals de prefect heeft bepaald, aanwezig zal 
zijn bij de uitreiking.
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2031 21/08/1811 466 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat Louis Mestdagh, controleur van 
BG, aanwezig zal bij de openbare verkoop 
van de bezittingen van overleden militairen.

2032 21/08/1811 467 - BG schrijft aan de prefect dat ze ver-
moedt dat er geen lottrekking nodig is voor de 
vervanging van bestuurders, naar aanleiding 
van de vervanging van Van der Haeghen, bur-
gemeester geworden, door Benoit Papeleu.

2033 22/08/1811 468 - BG vraagt aan D’Hane Steenhuyse om 
op de vergadering van de Algemene Raad 
van het Departement enkele punten onder de 
aandacht te brengen. 1) de achterstand in de 
terugbetaling van de vergoeding voor “mois 
de nourrice & layettes” 31.730,45 frs 2) de 
inbezitstelling van de goederen van de voor-
malige Alexianen (uitleg).

2034 23/08/1811 469 - BG meldt aan de econoom van de 
Bijloke dat de leerlingen volgens de prefect 
gratis logement moeten krijgen in de Bijloke. 
Volgen aantal regels na te leven door de (3#) 
leerlingen; ’s avonds thuis zijn om 21 uur en 
tussen 1 nov en 30 april om 20 uur, zich cor-
rect gedragen.

2035 27/08/1811 470 - BG schrijft aan D’Huyvetter, pleitbezor-
ger bij de burgerlijke rechtbank van het arr. 
Gent, dat het huis bewoond door PJ. Van 
Hove thans verhuurd is aan Orry La Roche 
en dat hij maatregelen moet nemen om hem 
toegang te geven tot het huis vanaf 15 sept.

2036 27/08/1811 471 - BG vraagt aan de onderprefect wat er 
moet gebeuren met de leerlingen die na de 
selectie van de kandidaten voor het Pupil-
lenregiment van de Keizerlijke wacht. Mogen 
ze teruggestuurd worden, want ze kosten ons 
geld.

2037 28/08/1811 472 - BG schrijft aan de onderprefect dat de 
prefect het fout voorheeft als hij stelt dat wij 
nog geen storting gedaan hebben voor de 
vergoeding van de boswachters. 



BG 53: Briefkopieën

2038 28/08/1811 473 - BG stelt aan de conservateur bossen en 
waters dept Schelde te Brussel voor om Joa-
chim de Fleurquin, 37 jaar, gehuwd en wonen-
de te Winkel, te benoemen als opvolger van 
Slok, overleden, boswachter te Wachtebeke.

2039 29/08/1811 474 - BG vraagt JB. de Cooman om zoveel 
mogelijk zieken op te nemen als het hospitaal 
kan herbergen.

2040 29/08/1811 475 - BG dankt Marcé, directeur de 
l’enregistrement & des domaines te Gent voor 
de vier wissels getekend door F. De Vriendt 
en vraagt naar de overige.

2041 31/08/1811 476 - BG schrijft aan de conservateur bossen 
en waters dept Dyle, Jemappes, Schelde, Lys, 
Deux Nethes, Bouches Schelde, Bouches 
Rhin te Brussel dat het proces-verbaal tegen 
Lievin Schepens onterecht is en dat er bomen 
gekapt zijn (3 pagina’s).

2042 02/09/1811 477 - BG nodigt JB. de Cooman uit op de 
buitengewone vergadering die in de namiddag 
plaats heeft.

2043 02/09/1811 478 - BG vraagt aan de burgemeester om 
François Joseph Diderickx, wees en gevlucht 
uit de Kulders, te laten terugvoeren naar de 
Kulders in Gent. Het gaat om een mauvais 
sujet.

2044 02/09/1811 479 - BG meldt aan de prefect dat ze in bui-
tengewone vergadering bij een zijn gekomen 
om de inrichting van een bijhuis te organise-
ren. Er ontbreekt een en ander en de leveran-
ciers zijn nog steeds niet betaald. Mocht hij de 
uitstaande 70.000 frs willen storten.

2045 02/09/1811 480 - BG schrijft aan de prefect dat uit de 
bijgevoegde brief blijkt dat Kluyskens voorstelt 
om de kerk van Ekkergem toe te voegen aan 
het hospitaal in plaats van de Kapucijnen in te 
richten. Daarnaast heeft de Cooman het voor-
stel afgewezen om zich ook bezig te houden 
met de aanneming van de Kapucijnen. 

2046 31/08/1811 481 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
prefect de openbare verhuring voor notaris 
Flore Dusong te laten goedkeuren.
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2047 03/09/1811 482 - BG schrijft aan BG te Sint Niklaas dat 
ze Em. Theilleman, niet-verkozen kandidaat 
pupil, terugsturen naar zijn voedstervader. 

2048 07/09/1811 483 - BG bericht aan Kluyskens dat er een 
bijhuis komt in de Kapucijnen op bevel van de 
prefect. Gelieve ons uw inzicht over het aantal 
geneesheren te willen geven. Het gaat om 
200 zieken. 

2049 07/09/1811 484 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat er voor de inrichting van de Kapu-
cijnen nog heel wat ontbreekt.

2050 12/09/1811 485 - BG schrijft aan de prefect dat ze een 
toereikende hoeveelheid strozakken en ma-
trassen hebben.

2051 12/09/1811 486 - BG schrijft aan Cooman dat hij voor stro 
moet zorgen om de matrassen en zakken te 
vullen.

2052 17/09/1811 487 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
notariële akte van de verhuring van de wonin-
gen voor te leggen aan de goedkeuring van 
de prefect.

2053 18/09/1811 488 - BG stuurt aan D’Hane Steenhuyse een 
jachtvergunning voor haar terrein te Drongen. 
BG veronderstelt dat ze die zelf kan geven.

2054 23/09/1811 490 - BG vraagt aan Andries Josephus Vis-
poel, landsman binnen Laeren, om 39 jaar 
pacht te komen betalen (848,98 fr) 

2055 24/09/1811 491 - BG meldt aan de onderprefect dat een 
eigendom in de Kortedagsteeg nr. 88 (let-
ter K) dringt herstellingen behoeft. Er wordt 
ondermeer voorgesteld om een kamer op de 
1e verdieping te bouwen boven de deur van 
de Wollewevers waardoor er meer huur kan 
gevraagd worden. 

2056 26/09/1811 492 - BG vraagt aan de onderprefect om 
goedkeuring te krijgen om een omzetting van 
rente verschuldigd door J.B Veldeman, land-
bouwer te Lede, toe te staan.

2057 28/09/1811 493 - BG meldt aan notaris Mys te Afsnee dat 
aan het door de prefect goedgekeurde pro-
ces-verbaal niets toegevoegd kan worden.
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2058 28/09/1811 494 - BG meldt aan de onderprefect dat C. J. 
Kervijn is uitgeloot als aftredend lid. Ze voegt 
een lijst met vijf kandidaten toe.

2059 30/09/1811 495 - BG stuurt aan BG te Antwerpen negen 
mandaten voor uitbetaling ten gunste van BG 
Gent.

2060 30/09/1811 496 - BG vraagt de onderprefect om het 
bestek en voorwaarden voor de openbare 
verhuring ten overstaan van notaris J. Van der 
Massen te Leeuwerghem te laten goedkeuren 
door de prefect

2061 03/10/1811 497 - BG bevestigt aan de commissaire des 
guerres dat ze een brief ontvangen hebben 
waarin ze voor 5000 frs zijn opgenomen.

2062 03/10/1811 498 - BG stuurt een brief de onderprefect in 
verband met een verhuring en veranderingen 
aan die woning.

2063 04/10/1811 499 - BG brengt Triest, Haeck, Hacquart, De 
Notter, Van der Straeten, Cooman op hoogte 
van het besluit dat toestaat dat de conciërges 
en portiers van de hospitalen en godshuizen 
voor intern gebruik aldaar tabak mogen ver-
kopen. Opsomming van de voorwaarden. (2 
pagina’s)

2064 09/10/1811 500 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
goedkeuring te vragen aan de prefect van het 
proces-verbaal van de openbare verhuring 
van enkele bezittingen te Nazareth. 

2065 09/10/1811 501 - BG doet melding aan de onderprefect 
van de twee inschrijvingen ad 5 % die BG 
bezit

2066 12/10/1811 502 - BG stuurt aan de onderprefect de vier 
naamlijsten van vondelingen, verlaten kinde-
ren opgevoed of geplaatst.

2067 14/10/1811 503 - BG schrijft aan P. Van de Velde, bijzon-
dere te Gent, dat hij afval gestort heeft in een 
weide van de Bijloke. Hij krijgt vierentwintig 
uur om het op te ruimen en een schadever-
goeding te komen betalen.

2068 14/10/1811 504 - BG bepleit bij de prefect de verbouwing 
van de Bijloke, die niet uit de gewone inkom-
sten moet gefinancierd worden. 
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2069 17/10/1811 505 - BG meldt aan J.A. De Graeve, hospita-
lière in het Catharinagodshuis, dat ze vervan-
gen wordt door Marie Joanne Schotte.

2070 17/10/1811 506 - BG dankt BG te Antwerpen voor de uit-
betaling van de mandaten. 

2071 21/10/1811 507 - BG antwoordt aan de commissaire des 
guerres dat het aanstellen en ontslaan van 
geneesheren tot haar bevoegdheid behoort. 
BG vraagt motivering van het ontslag van 
chirurg sous aide major d’Hamer.

2072 23/10/1811 508 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
hem de stukken sturen die bewijzen dat ze 
volkomen terecht en wettelijk de canon op 
de rente ontvangen. Weldadigheid te Nokere 
heeft hier geen recht op.

2073 23/10/1811 509 - BG schrijft aan de prefect over het 
besluit van commissaire ordonnateur de la 
division om de 200 bedden in de Kapucijnen 
te sluiten. 

2074 24/10/1811 510 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
het passend vinden dat er geen tabaksver-
koop komt in haar instellingen, behalve in het 
militair ziekenhuis waar Bauffry?, portier, een 
vergunning heeft gekregen.

2075 26/10/1811 511 - BG stuurt aan de onderprefect het kas-
overzicht en het verloop in de godshuizen.

2076 28/10/1811 512 - BG stuurt aan de commissaire des 
guerres een reeks overzichten en stukken in 
verband met het 3e kwartaal 1811.

2077 28/10/1811 513 - BG stuurt aan de prefect het resultaat 
van hun opzoekingen over de fonciere betalin-
gen voor BG goederen te Nazareth.

2078 29/10/1811 514 - BG stuurt aan de capitaine commandant 
de la compagnie de la réserve de l’Escaut een 
overzicht van het aantal behandelde soldaten 
van zijn compagnie.

2079 29/10/1811 515 - BG schrijft aan BG Antwerpen dat ze 
spoor vinden in de geboorteaktes van Pietro-
nille Meyvis. 

2080 29/10/1811 516 - BG nodigt De Cooman uit om weduwe 
Van Laere, naaister, te betalen voor het ge-
presteerde werk in het hospitaal.
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2081 30/10/1811 517 - BG bevestigt bij Des Roches, inspecteur 
des eaux & forêts dat ze de affiche en bestek 
en voorwaarden voor de verkoop en kap van 
hout hebben ontvangen.

2082 30/10/1811 518 - BG stuurt aan de onderprefect de aan-
gifte van hun rentes op de staat.

2083 30/10/1811 519 - BG meldt aan Pre Jean Van Landuyt 
landbouwer te Lede dat Pierre Jean Smitryns 
als expert aangeduid is om de waarde van de 
“engrais & droit de fermier” te komen waarde-
ren.

2084 31/10/1811 520 - BG schrijft aan Weldadigheid te Brugge 
dat Joseph Pottier in het hospitaal is geope-
reerd aan de milt (rathe ?) en ze de kosten 
hierbij voorleggen.

2085 04/11/1811 521 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
het besluit van de prefect van 26/08 hebben 
ontvangen om 21 godshuiskinderen te leve-
ren. Ze zullen het nodige doen.

2086 04/11/1811 522 - BG schrijft aan burgemeester dat ze lijst 
van de kinderen die 15 jaar zijn geworden, 
ontvangen hebben.

2087 05/11/1811 523 - BG stuurt aan de marinecommissaris de 
overzichten van de behandelde soldaten.

2088 05/11/1811 524 - BG stuurt aan een aantal burgemees-
ters de lijst van de kinderen die in aanmerking 
komen om te dienen in het pupillenregiment 
en in hun gemeente in de kost zijn.

2089 05/11/1811 525 - BG schrijft aan de professoren van de 
school voor geneeskunde in verband met de 
vraag van Piaget aan de burgemeester om 
een openbare cursus bandages et appareils 
te mogen inrichten. Er moet ook een open-
bare wedstrijd komen voor de invulling van 
de posten van de vertrekkende leerlingen 
geneeskunde Bruggeman, Kluyskens en Le 
Bacq.

2090 05/11/1811 526 - BG nodigt Du But ontvanger van de Kei-
zerlijke Domeinen te Dendermonde om reken-
schap af te leggen.
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2091 05/11/1811 527 - BG vraagt aan de onderprefect om het 
bestek en de voorwaarden voor de openbare 
verhuring aan de goedkeuring van de prefect 
voor te leggen.

2092 05/11/1811 528 - BG stuurt aan Jolly chef de bataillon 
commandant la compagnie de reserve de 
l’Escaut, président du conseil d’administration 
de overzichten van de behandelde soldaten.

2093 09/11/1811 529 - BG vraagt uitleg aan Boone, hoofd-
geneesheer in het militair ziekenhuis over 
D’hamer, leerling chirurgie, die de hem toever-
trouwde soldaten in 48 uur geen nieuw ver-
band heeft gegeven.

2094 07/11/1811 530 - BG schrijft aan de onderprefect dat zij 
die het godshuis vrijwillig of gedwongen heb-
ben verlaten, niet meer toegelaten worden. 
Dat blijft ook gelden voor François Hochstein, 
geboren te Ath op 19/02/1743 en opgenomen 
in het oudemannenhuis op 5/07/1806 en weg-
gegaan is op 6/02/1807.

2095 08/11/1811 531 - BG schrijft aan de prefect 5 kantjes over 
een zekere L. Schepens uit Mendonk die bo-
men zou gekapt hebben. De weringen zouden 
vals of overdreven zijn. 

2096 09/11/1811 532 - BG vraagt aan de onderprefect om het 
proces-verbaal van de openbare verhuring 
van enkele goederen te Leeuwergem aan de 
goedkeuring van de prefect voor te leggen.

2097 09/11/1811 533 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
goedkeuring van de prefect de plannen, be-
stek en voorwaarden voor de bouw van twee 
nieuwe zalen voor de behandeling van zowel 
mannen als vrouwen met een besmettelijke 
ziekte.

2098 12/11/1811 534 - BG schrijft aan de Cooman dat hem 
geen fondsen kunnen geven bij gebrek aan 
zelfde.

2099 12/11/1811 535 - BG stuurt aan de onderprefect de over-
zichten van “nourrice, layettes & habillemens” 
van de vondelingen en verlaten kinderen.
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2100 16/11/1811 536 - BG schrijft aan de prefect dat Isabelle 
Fierens niet kan opgenomen worden omdat 
ze nog geen 70 jaar is, hoe miserabel haar 
toestand ook is.

2101 18/11/1811 537 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget 1812 terug met toevoeging van de 
uitgaven en inkomsten voor vondelingen en 
verlaten kinderen. 

2102 18/11/1811 538 - BG vraagt aan de geneesheren en 
chirurgen van de Bijloke op verzoek van de 
prefect meer uitleg over de besmettelijke ziek-
ten die in de gevraagde twee nieuwe zalen 
zouden worden behandeld.

2103 19/11/1811 539 - BG schrijft aan François Moerman dat 
zijn onderhuurder die woont in een huis in 
het beluik van de Bijloke geiten en ganzen 
laat weiden op een weide van BG. Dat moet 
ophouden wegens schade aan gras en jonge 
bomen.

2104 21/11/1811 540 - BG blijft bij haar mening dat er geen 
tabaksverkoop in de godshuizen nodig is. Zij 
die leven op kosten van familie krijgen van 
hen tabak, de anderen die gewoon geen geld 
hebben om er te kopen krijgen er af en toe 
wat van de econoom. In het bejaardenhuis 
gaan de bejaarden op hun uitgangsdag zelf 
tabak kopen of vragen aan een bediende om 
er te gaan kopen.

2105 25/11/1811 541 - BG dankt de commissaire des guerres 
voor de toegezonden ordonnances.

2106 29/11/1811 542 - BG vraagt aan Van Wambeke onmiddel-
lijke storting van het geld voor de betaling van 
de boswachters.

2107 29/11/1811 543 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat het verzoek van Pioguet afgewezen moet 
worden. Om de twee jaar is er een cursus op 
de school voor geneeskunde en de betrok-
kene beschikt over geen enkele titel.

2108 30/11/1811 544 - BG stuurt 60 fr aan de ontvanger van 
Domeinen te Geraardsbergen ter betaling van 
François de Cooman boswachter te Dender-
houtem.
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2109 02/12/1811 545 - BG meldt aan de onderprefect dat ze de 
sommen gestort hebben voor de betaling van 
de boswachters te Gent, Geraardsbergen, 
Aalst en Eeklo. 

2110 03/12/1811 546 - BG schrijft aan de onderprefect dat er 
in de streek in de herfst steeds epidemie van 
fièvre putride ou typhoïde heerst. Daartoe 
zouden de twee nieuwe te bouwen zalen kun-
nen dienen. 

2111 03/12/1811 547 - BG schrijft aan de prefect dat ze de drie 
rentes ten laste van de Banque de Viennen bij 
Guillaume Haemlinck hebben weggehaald. 

2112 03/12/1811 548 - BG vraagt aan de Procureur bij de bur-
gerlijke rechtbank 1e arr. Schelde om Marie 
De Coster die in de Rodelijvekens werkt voor-
lopig te mogen laten opsluiten in het vrouwen-
zothuis.

2113 03/12/1811 549 - BG meldt aan de onderprefect dat door 
de dood van Beyts zijn leerstoel chymie, phar-
macie pratique, histoire naturelle des drogues 
usuelles et de botanique aan de school voor 
chirurgie vacant is. BG stelt voor de leerstoel 
te splitsen. Kandidaten kunnen zijn Bouchel 
en François Verbeek.

2114 04/12/1811 550 - BG schrijft aan Orry la Roche dat ze 
onmiddellijk het dak zullen laten herstellen 
aan het huis dat hij van BG huurt. De schade 
aan de deur is veroorzaakt door zijn schuld en 
wordt niet hersteld.

2115 06/12/1811 551 - BG schrijft aan de directeur van het 
zwakzinnige vrouwengesticht dat Marie De 
Coster opgenomen moet worden en blijven tot 
ze hersteld is.

2116 09/11/1811 552 - BG schrijft aan de prefect dat de open-
bare verhuring ondanks de afwezigheid op de 
dag van de notaris toch door moet gaan. Ze 
stellen een andere notaris voor.

2117 13/12/1811 553 - BG stuurt aan BG van Antwerpen, 
Brugge, Brussel en Rijsel 7 vragen over de 
dienst in het militair ziekenhuis. 

2118 14/12/1811 554 - BG meldt aan de burgemeester van 
Latem dat ze in zijn gemeente geen enkel 
goed bezitten.
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2119 13/12/1811 555 - BG stuurt aan N. Buck, courtier, make-
laar, de kosten voor het onderhoud en kleden 
van zijn neef en nicht Joseph Augustin & Adè-
le de Meyer sinds 1/07/1800 tot 30/09/1811.

2120 18/12/1811

18/12/1811

18/12/1811

556 - BG vraagt aan de Brucq, prof verloskun-
de, om les te geven in de plaats van Kluys-
kens die een 12tal dagen afwezig zal zijn. 
557 - BG vraagt aan de Block, prof chirurgie, 
om les te geven in de plaats van Kluyskens 
die een 12tal dagen afwezig zal zijn.
558 - BG vraagt aan Verbeek, prof chirurgie, 
om les te geven in de plaats van Kluyskens 
die een 12tal dagen afwezig zal zijn.

2121 21/12/1811 559 - BG meldt aan De Cooman, dat zijn aan-
nemerschap in het militair ziekenhuis te einde 
loopt op 1 jan. Van die datum af wordt het 
gevoerd in “en regie économique” (voor eigen 
rekening). Maandag 23/12 is er een schatting 
van het mobilier.

2122 23/12/1811 560 - BG schrijft aan de Cooman dat Jean 
Walger vervangen wordt door François Pae-
linck voor de schatting.

2123 23/12/1811 561 - BG schrijft aan Walger Jean dat zijn 
mandaat van schatter ingetrokken wordt 

2124 23/12/1811 562 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res de 12 schriften met de processen-verbaal 
met het oog op de verkoop van de bezittingen 
van overleden militairen in het Rijkegasthuis. 

2125 24/12/1811 563 - BG meldt aan de Cooman de ze Ber-
nard Calens als schatter hebben aangeduid.

2126 26/12/1811 564 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
doorsturing aan en goedkeuring van de pre-
fect de beraadslaging over de aanstelling van 
JB. Coppenaire? in vervanging van de eco-
noom van het militair ziekenhuis.

2127 26/11/1811 565 - BG antwoordt aan de prefect in verband 
met de brief gestuurd door De Cooman.

2128 29/11/1811 566 - BG stuurt aan de onderprefect twee 
processen-verbaal van openbare verhuring.

2129 31/12/1811 567 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat de Cooman zijn functie neerlegt.
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2130 29/12/1811 568 - BG schrijft aan de onderprefect over 
een eeuwigdurende rente verschuldigd door 
Pierre Antoine & Jean François Van Huffel, 
landbouwers te Nazareth. Ze willen die vol-
ledig terugbetalen. (Op ACHTERKANT in 
schabouwelijk Frans brief van een oude man, 
Brohon, die enkele kleine zaken vraagt)

2131 31/12/1811 569 - BG meldt aan J.B. Wallemacq dat zijn 
functie vanavond beëindigd is.

2132 31/12/1811 570 - BG schrijft aan commissaire des guer-
res dat er een ordonnance van 6000 frs op 
komst is.

2133 31/12/1811 571 - BG vraagt aan de Procureur om Pierre 
De pannemaeker wegens zwakzinnigheid te 
laten opsluiten. 

2134 03/01/1812 572 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
de kinderen vermeld op de lijst, laten verschij-
nen voor onderzoek, behalve Pierre Cassé 
die meerderjarig is geworden en niet meer 
onder de voogdij van BG valt.

2135 03/01/1812 573 - BG meldt aan de prefect dat ze geen 
enkele schuldbrief of rentebrief ten laste van 
buitenlandse grootmachten en instellingen 
heeft, behalve van de Duitse keizer.

2136 04/01/1812 574 - BG schrijft aan Haeck, econoom zwak-
zinnigengesticht, dat hij voorlopig op kosten 
van BG Pierre Pannemaecker, dement, moet 
opnemen.

2137 07/01/1812 575 - BG schrijft aan Lysbeth, kartonfabrikant 
te Gent, dat hij openingen heeft laten maken 
in de gemene muur die grenst aan de tuin van 
de Rodelijvekens. Hij wordt verzocht deze 
onwettelijke situatie recht te zetten. 

2138 07/01/1812 576 - BG schrijft aan de commandant van 
de stad Rowaan (Rouen). Volgt uitleg over 
de verplichting om hen 48 fr toe te kennen 
waarvan 24 bij vertrek en 24 fr die hen wordt 
uitbetaald wanneer zij onder de wapens zijn. 
BG vraagt hem om de resterende 24 fr uit te 
betalen.

2139 09/01/1812 577 - BG nodigt A. De Buck, makelaar/
courtier, uit op de vergadering van morgen 
vrijdag 10/01.
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2140 09/01/1812 578 - BG nodigt Kluyskens uit op de vergade-
ring van morgen vrijdag 10/01 om 17 uur.

2141 09/01/1812 579 - BG schrijft aan de Voorzitter en leden 
van de algemene raad van de administra-
tie van de godshuizen … Dyle, dat BG hen 
dankt, maar dat een aantal gegevens die ze 
via de prefect opgevraagd hebben, nog niet 
ontvangen zijn.

2142 11/01/1812 580 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde, het overzicht van de behan-
delde marinesoldaten tijdens 4 kwartaal 1811 
en die van de reservecompagnie.

2143 11/01/1812 581 - BG meldt aan Mouqué, hoofdapotheker 
van het militair hospitaal dat ze besloten heb-
ben hem vandaag te ontslaan. Hij gelieve dus 
vandaag zijn functie te beëindigen.

2144 11/01/1812 582 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
marine au port de Gand, het overzicht van de 
behandelingen van de militairen verbonden 
aan de Marine Impériale met betrekking tot 
het 4e kwartaal 1811. Na goedkeuring kunnen 
deze documenten dan doorgestuurd worden 
voor uitbetaling.

2145 15/01/1812 583 - BG vraagt aan Meys, notaris te Assen-
de, een expeditie van de huurakte verleden 
op het einde de vorige zomer.

2146 15/01/1812 584 - BG schrijft aan Cansiau burgemeester 
van Steenhuyse Wijnhuyse (nu Herzele) dat 
ze het uittreksel uit het landboek ontvangen 
hebben. BG wil de naam en voornaam ken-
nen van de persoon die het geüsurpeerde 
goed thans in bezit heeft. Voorts sturen ze 
hem het uittreksel uit het landboek van Sint-
Antelinckx en van de kadastrale legger terug.

2147 17/01/1812 585 - BG stuurt aan de onderprefect drie na-
men van kandidaten voor de leerstoel Chymie 
Pharmaceutique et Botanique aan het School 
voor Geneeskunde te Gent; Bouchel, genees-
heer, Verbeeck docteur en chrirurgie, Van de 
Casteele adjoint professeur de chymie.

2148 18/01/1812 586 - BG stuurt aan de Comm. des guerres 
de lijst van de behandelde militairen in het 4 
kwartaal 1811
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2149 20/01/1812 587 - BG antwoordt aan Coppeneur? eco-
noom militair hospitaal, dat hij slechts 400 
pond van elke pruimensoort neemt van De 
Cooman. 

2150 21/01/1812 588 - BG vraagt aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen Schelde, Gent, ver-
gunning tot kappen van hout in het Lange 
Wulfsbosch te Waarschoot. Het kleinhout zou 
ter plaatse moeten kunnen worden verkocht 
wegens te hoge transportkosten. Wat zijn de 
formaliteiten.

2151 21/01/1812 589 - BG stuurt aan de chef de bataillon 
commissaire de la compagnie de réserve het 
overzicht van de behandelde soldaten in het 
4e kwartaal 1811.

2152 24/01/1812 590 - BG schrijft aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen dept Schelde, Gent dat 
de bepalingen dat de koper van het kaphout 
het dubbele aantal jonge eiken van 25 à 30 
cm dik moet planten en gedurende vijf jaar 
onderhouden de kopers zal afschrikken of de 
prijs sterk doen verlagen. BG stelt voor het 
zelf te doen.

2153 25/01/1812 591 - BG schrijft aan de prefect dat ze hun 
rechten willen behouden op de 412 ha in de 
zeearm genaamd Hellegat en sturen hem de 
bewijsstukken.

2154 28/01/1812 592 - BG antwoordt aan De Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde, Gent, dat 
ze een kapvergunning vragen op naam van 
Louis Van den Berghe, inspecteur des biens 
ruraux van BG.

2155 28/12/1812 593 - BG stuurt aan Kluyskens, hoofdchirurg, 
een brief van Weldadigheid waarin uitleg 
wordt gevraagd over de wegzending van Sof-
fers.
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2156 28/01/1812 594 - BG vraagt aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen Schelde, Gent, om aan 
de Conservateur de toestemming te vragen 
voor 1) het uitdunnen (éclariassage) van een 
jong dennenbos van ca 1 ha te Rosteyne, 
Wachtebeke, en de opbrengst voor eigen BG 
gebruik te bestemmen; 2° kappen van 7 dode 
eiken in het kanton Vogelzang en 8 eiken op 
den doel.

2157 01/02/1812 595 - BG stuurt aan de onderprefect de situ-
atie van de kas in het 4E kwartaal 1811.

2158 03/02/1812 596 - BG schrijft aan JB Coppeneer? eco-
noom van het militair hospitaal dat ze de lijst 
met de geneesheren, ziekenverzorgers en 
bedienden van het militair hospitaal kritisch 
hebben bekeken; Het geringe aantal zieken 
noodzaakt niet het hoge aantal medewerkers. 
Descamps als magazijnbediende mag ver-
trekken en zijn werk kan tegen 100 fr extra 
per jaar door Vervorght erbij genomen wor-
den. 

2159 04/02/1812 597 - BG stuurt aan Étienne Alexandre Bar-
din (geboren op 31 mei 1774 te Parijs en 
overleden in zijn kasteel Châtelay, gemeente 
Corquilleroy (Loiret) op 27 oktober 1840 
zie wikipedia) colonel, président du conseil 
d’admin du régiment des pupilles de la garde 
impériale te Versailles, een mandaat voor 432 
fr bestemd voor uitbetaling aan de 18 pupillen 
die BG geleverd heeft. 

2160 04/02/1812 598 - BG vraagt aan de onderprefect de toe-
stemming tot toekenning van een leefpensi-
oen van 400 fr voor Hugues Beirens, katholiek 
priester en kapelaan in het vrouwenzothuis. 
De man oud, bij wijlen niet bij zijn verstand en 
totaal berooid. 

2161 04/02/1812 599 - BG meldt aan De Roches, inspecteur 
van waters en bossen dept Schelde, Gent, dat 
ze via hun pleitbezorger de Brander? uitstel 
van onbeperkte duur hebben aangevraagd in 
de zaak tegen L. Schepens.
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2162 04/02/1812 600 - BG vraagt De Roches, inspecteur van 
waters en bossen Schelde, Gent, om bij de 
Conservateur aan te dringen tot goedkeuring 
van BG’s vraag in verband met de bossen in 
Winkel en Wachtebeke. 

2163 07/02/1812 601 - BG schrijft aan de prefect dat ze Soffers 
te vergeefs hebben laten opsporen. Hij blijkt 
ondertussen overleden te zijn. Kluyskens is 
om uitleg gevraagd over het wegzenden van 
deze man en alles blijkt volgens het reglement 
te zijn verlopen.

2164 08/02/1812 602 - BG meldt aan de prefect dat de secreta-
ris van BG de ontsmetting van de matrassen 
en hoofdsteunen zal bijwonen.

2165 13/02/1812 603 - BG vraagt Des Roches, inspecteurs des 
eaux et forets, om de kaart met de houtkap-
gebieden te verbeteren, m.n. in verband met 
Helsbosch te Waarschoot.

2166 13/02/1812 604 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres de ontvangst van een ordonnantie 
van 6200.

2167 13/02/1812 605 - BG vraagt het advies van de Leden van 
het comité consultatif de la commission over 
een petitie van een opgeheven religieuze 
orde.

2168 14/02/1812 606 - BG verzoekt de onderprefect om positief 
te antwoorden op het verzoek van Monique 
De Baets, begijn in het Groot Begijnhof om 
in ruil voor haar gehele hebben en houden 
opgenomen te worden in de infirmerie van het 
voornoemde Begijnhof.

2169 15/02/1812 607 - BG meldt aan de burgemeester dat de 
orkaan die gisteren woedde heel wat schade 
heeft veroorzaakt aan het glaswerk in de 
ramen van het militair ziekenhuis en vraagt 
dringend ingrijpen.

2170 15/02/1812 608 - BG schrijft aan de burgemeester dat BG 
al enige tijd de levering van brood aan haar 
instellingen onderzoekt en denkt aan een 
vaste prijsafspraak (traiter à forfait avec les 
boulangers) met de bakkers. 
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2171 16/02/1812 609 - BG vraagt aan de prefect de opdracht 
om het speciale stel gewichten voorhanden 
sinds jaren in het militair ziekenhuis te laten 
ijken. 

2172 18/02/1812 610 - BG geeft aan C.F. Van Wambeke de 
opdracht om het jaarloon van de boswachters 
uit te betalen aangezien de ontvanger van 
domeinen moeilijk doet in dit verband.

2173 18/02/1812 611 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
een aantal maatregelen hebben getroffen in 
verband met de toepassing van vaccinatie 
van de kinderen van de drie scholen. 1) alle 
kinderen die geen uiterlijke tekenen van de 
kinderpokken (petite vérole) vertoonden wer-
den ingeënt. 2) ingeënt zijn is een vereiste om 
toegelaten te worden tot de school 3) vonde-
lingen krijgt BG meestal 2 à 3 dagen na de 
geboorte, hen dan al inenten is levensbedrei-
gend. Zij worden meteen uitbesteed op het 
platteland. Men kan moeilijk de voedsters ver-
plichten het kind naar de stad te brengen om 
het te laten inenten als dit 3 à 4 maanden oud 
is. Ze worden veel te weinig betaald. Daarom 
stellen we voor dat ze kind mee brengen als 
ze nieuwe kledij komen ophalen.

2174 20/02/1812 612 - BG vraagt aan A. De Buck om bij de 
burgemeester te komen om te confereren 
over de maanden uitbesteding van de kinde-
ren van Megard?

2175 20/02/1812 613 - BG komt bij de burgemeester nogmaals 
terug op de eis van BG om in het bezit gesteld 
te worden van de goederen van de voorma-
lige Alexianen.

2176 22/02/1812 614 - BG beklaagt zich bij de Conseil 
d’administration du régiment des pupilles de 
la garde impériale te Versailles dat de 24 fr 
die aan alle pupillen moest uitbetaald worden, 
gebruikt is voor linnen en schoeisel. Graag 
uitleg.

2177 22/02/1812 615 - BG meldt aan de onderprefect dat 
Beirens, kapelaan van het oudemannen- en 
oudevrouwengesticht in functie was van 1 
Prairial XI tot 20/05/1810.
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2178 22/02/1812 616 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
drie kandidaten aangeduid hebben voor de 
vacante plaats wegens het overlijden van 
Beyts?

2179 22/02/1812 617 - BG stuurt aan Des Roches de staat van 
de bossen voor kaphout voor 1813.

2180 22/02/1812 618 - BG schrijft aan Balasse, rentenier, rue 
de Sint-Paul nr 9 te Mons. BG gaat akkoord 
met zijn voorstel na goedkeuring door de Kei-
zer om bedden voor ongeneeslijke zieken te 
schenken in het hospice civil. Bedoelt hij met 
dat laatste vervangen het hopital civil dan kan 
dat niet. Misschien wil hij dat vervangen door 
het oudevrouwengesticht dat makkelijk uitge-
breid kan worden.

2181 26/02/1812 619 - BG schrijft aan de onderprefect dat ze 
een aantal maatregelen hebben genomen met 
het oog op een goede werking van het militair 
ziekenhuis. 1) collega Triest werd tot directeur 
ervan benoemd 2) om de drie maanden een 
(récolement) verificatie van het meubilair 3) 
verwerking en nazicht van de cahiers de visite 
en vergelijking met de consumptie van voe-
dingsmiddelen en geneesmiddelen 4) binnen-
kort komen er vaste prijsafspraken voor alle 
consumptiegoederen (etenswaren).

2182 26/02/1812 620 - BG meldt aan E.J. Dullaert de Rynck 
dat Judith Dericks, fa Martini, in het oude-
vrouwengesticht mag worden opgenomen 
in vervanging van de overleden Marie Anne 
Philippine Wittevrongel. 

2183 26/02/1812 621 - BG schrijft aan de onderprefect dat 
ze hem de registers van de kinderen opstu-
ren. Ze voegen er enkele opmerkingen bij in 
verband met het rekruteren van kinderen die 
in feite ten laste komen van een fondatie of 
zij die nog een vader en/of moeder hebben. 
Deze kunnen niet in aanmerking komen als 
kandidaat pupil. (4 blz.) 

2184 29/02/1812 622 - BG stuurt aan de onderprefect het 
overzicht van uitbestede kinderen voor het 4e 
kwartaal 1811.
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2185 29/02/1812 623 - BG stuurt aan de onderprefect het be-
sluit van BG in verband met het voorstel van 
Chs Van der Stichelen rond het onthullen van 
geüsurpeerd goed.

2186 29/02/1812 624 - BG schrijft aan Van noutte (Van Houtte) 
commissaire principal de marine, chargé de 
l’admin des höpitaux du port d’Anvers, dat ze 
zijn mandaat ontvangen hebben en sturen 
hem het overzicht voor het 4e kwartaal 1811.

2187 29/02/1812 625 - BG geeft aan P.E. Wauters, hoofdge-
neesheer, de toelating tot de aankoop van 1) 
hoeveelheid Mia.. 2) hoeveelheid zoethout 3) 
hoeveelheid rabarberwortel.

2188 29/02/1812 626 - BG stuurt aan de burgemeester van 
Antwerpen een bedanking voor de geleverde 
informatie, voorts een brief voor een van de 
bedienden van de marine, een mandaat van 
656 frs ter inning ten voordele van BG.

2189 02/03/1812 627 - BG stuurt aan de onderprefect de lijst 
van de geneesheren en chirurgen afhankelijk 
van BG .

2190 03/03/1812 628 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
des bois, de vergunning om twee omgewaai-
de bomen (orkaan van 24/02) te mogen ge-
bruiken 1) die van Nazareth is geschikt voor 
de bouw 2) de andere betreft slechts brab 

2191 06/03/1812 629 - BG stuurt aan de onderprefect een 
notarieel proces-verbaal in verband met de 
openbare verkoop van enkele BG goederen. 
(Op ACHTERKANT verzoek van De Cooman 
tot betaling van 7000 fr)

2192 09/03/1812 630 - BG stuurt aan de onderprefect het be-
stek en voorwaarden voor de openbare verhu-
ring van enkele BG goederen.
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2193 09/03/1812 631 - BG vraagt aan de onderprefect om bij 
de prefect de toestemming te bekomen voor 
de herstelling van de sedert 20 jaar niet meer 
onderhouden ramen van Wolleweverskapel in 
de Korte Dagsteeg. Door de geplande ver-
breding van de Brabantdam en de afbraak 
van het vleeshuis, zou de kapel als slagerij 
gebruikt worden. Dit plan is uitgesteld. De 
kapel was sedert 13 Floréal VI tot 14/09/1811 
verhuurd als magazijn en staat nu leeg. Dit 
gebouw zou nu openbaar verhuurd moeten 
worden, maar eerst hersteld. 

2194 10/03/1812 632 - BG stuurt aan de onderprefect 1) 8 re-
gisters gebruikt om de kinderen te vermelden 
die opgenomen zijn door zowel BG als door 
de Armenkamer, thans Weldadigheid sedert 
1/01/1788, aangeduid met de letters S, T & 
nrs 1 tot 6; 2) drie namenlijsten de namen van 
de kinderen die overleden zijn of teruggege-
ven aan hun ouders of door de Minister van 
Oorlog zijn ingezet. De Registers 1 tot 6 ge-
bruiken we dagelijks en we kunnen ze slechts 
enkele dagen missen. 

2195 11/03/1812 633 - BG vraagt aan Verlinde-Canoot te Gent 
om een expert aan te duiden voor de schat-
ting van de bomen op de veste achter BG’s 
tuin. 
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2196 11/03/1812 634 - BG schrijft aan de burgemeester over 
het bezit van een deel van de vestingsgracht 
vroeger eigendom van Sint-Laurens (Wene-
maers) en het bijbehorende visrecht. Met 
verwijzing naar het register van de fortifica-
ties liggende op het Stadhuis. Bij het graven 
van de vestgracht zijn allen vergoed behalve 
Wenemaers waardoor ze nog steeds het on-
verstoorde eigendom bezit. De stad verhuurt 
dit nu, waardoor onze huurder voor het niet-
genot van het gehuurde schadevergoeding 
eist. BG vraagt daarom in volle eigendom 
te worden gesteld en terugbetaling van de 
misgelopen inkomsten. (zie BG 104 deel 2, 
pp19-24 atlas nr 90 plan 6 en idem deel 3 nr 
10 beschrijving nr 14 waarin ook sprake van 
Joachim Braeckman als huurder.) Het plan 
waarnaar verwezen in deze brief ontbreekt.

2197 14/03/1812 635 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en voorwaarden voor de levering van 
brood aan het militair ziekenhuis.

2198 14/03/1812 636 – Brief van BG
2199 16/05/1812 637 - BG meldt aan E. Blanchard, commissai-

re des guerres dept Schelde, ontvangstbeves-
tiging van een ordonnancement van 3000 fr. 

2200 20/03/1812 638 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Mèze, dept Hérault (regio Languedoc-Rous-
sillon) om een vat druivenstroop van dezelfde 
kwaliteit als twee jaar geleden te zenden. 

2201 21/03/1812 639 - BG meldt aan François Papeleu, ge-
meenteontvanger Gent, dat in de begroting 
geen bedrag van 412,32 voor verschuldigde 
renten is voorzien en dat ze ze dus niet kun-
nen betalen.
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2202 23/03/1812 640 - BG schrijft aan de onderprefect dat BG 
twee cabarets bezit op de Coupure, het ene 
La Bonne Société, het andere la maison aux 
choux. Beide huizen steken een stuk uit op de 
trekweg en schenden de aanblik van de wan-
deling. Voor het bezoek van de keizer kregen 
we het bevel om ze af te breken. La Bonne 
Société kan zonder al te veel problemen ge-
deelte afgebroken en voorzien van een nieu-
we gevel. Het andere is zeer oud en daarom 
problematisch qua afbraak. Een particulier is 
nu bereid het afgebroken huis te kopen in ruil 
voor drie stukken landbouwgrond in Balegem.

2203 26/03/1812 1 - BG meldt aan E. Blanchard, commissaire 
des guerres dept Schelde, dat ze JB. Coppe-
neur, econoom militair ziekenhuis, aangesteld 
hebben om in naam van BG aanwezig te zijn 
bij de openbare verkoop van de achtergelaten 
bezittingen van de in het Rijke Klaren overle-
den militairen.

2204 26/03/1812 2 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
processen-verbaal van de openbare verhuring 
van enkele goederen aan de goedkeuring van 
de prefect voor te leggen. 

2205 27/03/1812 3 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Merelbeke dat ze geen goed verkocht heb-
ben in de gemeente en ze ook niet begrijpen 
waarom het netto-inkomen van BG’s eigen-
dom aldaar zou zijn gedaald. 

2206 27/03/1812 4 - BG schrijft aan EJ. Dullaert De Rynck 
dat ze Jossine Van Rysselberghe, weduwe 
Braekman opgenomen hebben in het Oude-
vrouwengesticht ter invulling van de plaats 
voorzien in de fondatie van weduwe Pijoulet, 
na het overlijden van Judith Dierickx.

2207 31/03/1812 5 - BG schrijft aan Des Roches, inspecteur 
des eaux et forets, dat ze een brief van de 
burgemeester ontvangen hebben waarin hij 
aandringt om de bomen te kappen op de 
veste tussen de poort van de Bijloke tot aan 
de molen. 
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2208 31/03/1812 6 - BG meldt aan de burgemeester dat ze zijn 
verzoek om 50 bomen op de veste te kappen 
doorgestuurd hebben naar de administratie 
van het bosbeheer voor toelating. 

2209 31/03/1812 7 - BG schrijft aan de onderprefect over 1) 
een “entreprise de fourniture de pain”. BG wil 
starten met brood voor het militaire ziekenhuis 
omdat het anders is dan dat voor particulieren 
en patiënten in de andere godshuizen. Het 
experiment zou enkele maanden duren om 
de problemen te leren kennen met dergelijke 
opzet. Dan kan het bestek en voorwaarden 
aangepast opgemaakt. 2) artikel 11 van het 
bestek gaat over pain bluté en huishoud-
brood. Het reglement van 2 Thermidor VIII 
bepaalt dat le pain doit être du poids de 15 
hectogrammes pour que la distribution puisse 
se faire en portion, trois quarts ?demie ?, 
quarts x ? de portion tous pesée, il en résulte 
que le pain doit toujours être sujet aux varia-
tions dans le prix suivant la hausse ou baisse 
du froment. Il convient donc que le fournisseur 
fasse autant de comptes de livraisons qu’il y 
a de variations dans les prix du grain. Un pain 
de ménage au contraire qui ne sert qu’aux in-
firmes à son poids fixé par les …, 851 son prix 
rest invariable, poids du pain de ménage …

2210 02/04/1812 8 - BG antwoordt aan de onderprefect dat 
Hugues Beirens geboren is te Brugge op 
6/02/1749 en dus 63 jaar is.

2211 11/04/1812 9 - BG stuurt aan de belastingsontvangers 
De La Croix, Walwein, Zaegemans, Luyck 
de répartition des contributions foncières. Ze 
moeten de belastingen gaan ontvangen bij de 
vermelde pachters.

2212 14/04/1812 10 - BG schrijft aan LB. Sibille dat ze geen bo-
men mogen knotten zonder de toestemming 
van de Inspecteur des eaux et forets.

2213 14/04/1812 11 - BG schrijft aan de prefect dat de te kap-
pen bomen vervangen moeten worden door 
jonge aanplanting. 
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2214 14/04/1812 12 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
toestemming nodig hebben om bomen te kap-
pen en dat Sibille zal moeten wachten tot BG 
de vergunning krijgt.

2215 15/04/1812 13 - BG vraagt aan de Minister directeur de 
l’admin (hopitaux) te Parijs om een aanzien-
lijk voorschot te krijgen op de achterstallige 
74588,81 fr.

2216 15/04/1812 14 - BG meldt aan de onderprefect dat de 
boekhouder hard werkt aan het jaarverslag 
1811. 

2217 17/04/1812 15 - BG schrijft aan Des Roches dat Sibille 
klaagt over de schade veroorzaakt door de 
takken van de 50 canada’s (peupliers) boven 
zijn pachtgoed 

2218 18/04/1812 16 - BG vraagt aan de commissaire des guer-
res dept Schelde om het overzicht van het 4e 
kwartaal 1811 terug te sturen. Terzelfder tijd 
sturen ze hem het overzicht van de behan-
delde marinesoldaten.

2219 18/04/1812 17 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res Schelde dat ze een bericht van ordon-
nantie van 1600 fr hebben ontvangen voor de 
behandelde zieke soldaten in 1811

2220 18/04/1812 18 - BG staat aan JB. Coppeneur econoom 
militair ziekenhuis dat hij voor een sol meer 
brood aan de verplegers uitdeelt tot dat de 
prijs van het graan opnieuw normaal is.

2221 18/04/1812 19 - BG stuurt een proces-verbaal aan de pre-
fect over de verlaten kinderen Spanhove.

2222 20/04/1812 20 - BG stuurt aan Jolly, chef de batail-
lon commandant de la Cie de réserve dept 
Schelde, het overzicht van de behandelde 
militairen. Ze beloven voortaan sneller deze 
documenten toe te sturen.

2223 20/04/1812 21 - BG schrijft aan de BG van Amiens dat 
de kosten van de praktische cursus Artse-
nij en Farmacie opgericht bij K. besluit van 
2/07/1806 en opgestart op 26/09/1806 jaar-
lijks 9800 fr bedragen. De kosten worden 
vergoed door de stad uit de opbrengst van het 
octrooi. 
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2224 27/04/1812 22 - BG schrijft aan de prefect dat Bouchel 
aangesteld is als geneesheer aan het militair 
ziekenhuis en hij daardoor betaald wordt door 
de regering ad 1000 fr per jaar. 

2225 01/05/1812 23 - BG schrijft aan J. Robin ontvanger ad 
interim van de domeinen te Eeklo dat ze zijn 
brief nooit ontvangen hebben. Albert Matthijs 
drager van deze brief zal hem 250 fr overhan-
digen als loon voor de boswachters van zijn 
regio.   

2226 01/05/1812 24 - BG schrijft aan Van Hoobrouck Mooreg-
hem dat ze akkoord kunnen gaan met zijn 
voorstel om een beluik (enclos) te huren in het 
Sint-Jan in d’Olie godshuis tegen volgende 
voorwaarden : duur 9 jaar, prijs 48 fr ’s jaars, 
bouw van de muur langs de grote poort op 
zijn kosten, bij vertrek alles in oorspronkelijke 
staat terugbrengen. Enkele jaren geleden 
heeft BG aan de regering gevraagd aldaar 
een moederhuis “maison d’accouchement” in 
te richten. Indien er toestemming wordt gege-
ven eindigt van rechtswege zijn contract. 

2227 05/05/1812 25 - BG stuurt aan C. Impens, burgemeester 
van Deurle, de lijst met de bezittingen van BG 
in zijn gemeente.

2228 05/05/1812 26 - BG stuurt aan de onderprefect drie regis-
ters opgemaakt volgens het model evenals 
een namenlijst van de overleden, uitgetreden, 
weggestuurde en als pupil opgenomen we-
zen.

2229 06/05/1812 27 - BG vraagt aan de raad van bestuur van 
de school voor geneeskunde om een examen 
uit te schrijven voor geneesheren 3e klasse 
wegens de grote toename van opgenomen 
militairen.

2230 06/05/1812 28 - BG stuurt aan de burgemeester het bud-
get 1813 evenals de namenlijst van de in de 
zwakzinnigengestichten opgesloten personen. 
Tenslotte nog een memorie met opmerkingen.
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2231 07/05/1812 29 - BG schrijft Du Bot, ontvanger der domei-
nen te Dendermonde, aan over het proces-
verbaal van de verkoop van houtkap. P. Van 
Petegem uit Lochristi heeft vier wissels afge-
geven voor het lot dat hij heeft gekocht. Deze 
stukken zouden moeten aangeboden worden 
voor inning.

2232 11/05/1812 30 - BG schrijft aan de burgemeester dat het 
regenwater in de Agterstraete in het Klein 
Begijnhof afgevoerd wordt via een greppel die 
loopt in een gracht gelegen tussen de eigen-
dommen van de heren de La Paulle (?) en 
Thienpont en de weide genaamd Ter Hooyen. 
De aangelanden hebben onlangs een stuk 
van de gracht dichtgegooid. Het water kan 
niet meer weg, blijft staan en gaat slecht 
ruiken. De burgemeester zou via de politie de 
betrokkenen te dwingen de gracht weer open 
te leggen.

2233 12/05/1812 31 - BG stuurt aan de commissaire van de 
marine te Gent het overzicht van de behan-
delde marinesoldaten.

2234 12/05/1812 32 - BG schrijft aan Van Houbroeck Morreg-
hem dat afgezien wordt van het plan om te 
huren.

2235 12/05/1812 33 - BG vraagt aan de prefect een kopie van 
de processen-verbaal van de houtverkoop 
1812.

2236 13/05/1812 34 - BG stuurt aan de burgemeester de schat-
ting voor 50 fournitures de lits voorde Bijloke 
en de gedetailleerde lijst van de kosten voor 
de school voor geneeskunde. 

2237 14/05/1812 35 - BG schrijft aan de prefect dat ze wei-
geren om de bewaking van hun beste ei-
gendommen (Wachtebeke en Winkel) toe te 
vertrouwen aan Blok.

2238 16/05/1812 36 - BG schrijft aan de ontvanger van domei-
nen te Lochristi dat ze niet op de hoogte zijn 
van enige klacht over 13 morgen 51 roeden te 
Zaffelare gepacht door Jean Celie (?).

2239 16/15/1812 37 - BG stuurt aan de onderprefect het over-
zicht van het patiëntenverloop in de godshui-
zen en de stand van de kassa.
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2240 19/05/1812 38 - BG vraagt aan de commissaire des guer-
res om een visum te plaatsen op het bericht 
van ordonnantie van 9500 fr voor de behan-
deling van de zieke militairen van het 5e regi-
ment van de garde impériale. 

2241 20/05/1812 39 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res twee plannen in verband met een aanpas-
sing in het militair ziekenhuis. 

2242 20/05/1812 40 - BG stuurt aan de onderprefect drie regis-
ters; namenlijst van de overleden, vertrokken, 
weggestuurde en als pupil van de Keizerlijke 
garde opgenomen wezen; mannelijke verlaten 
en onderhouden kinderen sedert 1788; arme 
wezen sedert 1791; de vondelingen sedert 
1788.

2243 20/05/1812 41 - BG stuurt aan generaal Statenratsch, 
commandant van het dept Schelde de onkos-
tennota voor de behandeling van zijn bedien-
de t.b.v. 42,10 fr.

2244 20/05/1812 42 - BG stuurt aan Mme Ange Verlinden, 
hoofdapothekeres van de Bijloke een alge-
meen overzicht van de gebruikte geneesmid-
delen.

2245 20/05/1812 43 - BG stuurt aan JB. Coppeneur, econoom 
militair ziekenhuis de lijst van de gebruikte 
geneesmiddelen. 

2246 21/05/1812 44 - BG schrijft aan Barbe Bijl, directrice van 
de Bijloke, dat ze tegen morgenmiddag een 
lijst moet sturen met de namen, leeftijd en 
beroep van de leden van haar gemeenschap. 

2247 21/05/1812 45 - BG stuurt aan de apothekers Van Hoore-
beke, Coppens, Van Lokeren, Van de Walle, 
Van der Maeren, de lijst en prijzen van de 
geneesmiddelen. De hoofdapotheker van de 
Bijloke en de econoom van het militair zieken-
huis mogen bij hen geneesmiddelen ophalen. 
In PS verzoek om maandelijks een lijst te be-
zorgen van de opgehaalde geneesmiddelen. 



BG 53: Briefkopieën

2248 25/05/1812 46 - BG schrijft aan de onderprefect over de 
twee huizen die ze bezit waarvan een op de 
Botermarkt letter L nr 290 gehuurd tot augus-
tus 1811 door Heyderickx. Na vijf openbare 
zittingen is het huis nog steeds niet verhuurd. 
Het andere huis staat in de Korte Dagsteeg 
letter K nr 85 en was verhuurd aan Amand 
Blauwe, die inmiddels overleden is. Zijn we-
duwe mag onderverhuren. De huur gaat bin-
nenkort verlopen, maar op de twee openbare 
zittingen zijn er geen kandidaten naar voren 
getreden. Nu is er een zekere Bernard Van 
Loo, met Guill. Poelman als borg, die het huis 
wil huren voor 9 jaar. Zou de prefect willen de 
toestemming geven.

2249 26/05/1812 47 - BG vraagt aan de onderprefect om er 
voor te zorgen dat twee jaar onterecht door 
de ontvanger van de domeinen geëiste belas-
ting, die overigens door de pachter van BG, 
Bernard d’Haese, landbouwer te Eeklo, zijn 
betaald, worden teruggegeven. 

2250 29/05/1812 48 - BG schrijft aan Steenput, ontvanger van 
Poelpolder, Sas van Gent, dat hij aan BG het 
bedrag moet terugstorten dat weduwe Josse 
Hamerlinck toekwam.

2251 30/05/1812 49 - BG stuurt aan Des Roches, inspec-
teur waters en bossen dept Schelde, de 5 
processen-verbaal terug in verband met de 
heropmeting en die van het recollement van 
de houtkap.

2252 30/05/1812 50 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
geen goederen in bezit hebben afkomstig van 
de instellingen waarrond er een geschil be-
staat. Voorts stuurt BG een lijst met de goede-
ren van de twee begijnhoven. 

2253 03/06/1812 51 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res de ontvangst van het bericht van ordon-
nantie tbv 8000 fr over 1811.

2254 03/06/1812 52 - BG vraagt aan Ongenae te Gent om 
morgen om voor de vergadering te verschij-
nen met uitleg over de geïnde grondrentes ten 
voordele van de Bijloke en de bedragen in de 
kassa van BG te storten. 
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2255 08/06/1812 53 - BG schrijft aan J.C. Lauwers, landbouwer 
te Wonterghem dat ze “avec la plus vive dou-
leur” kennis hebben gekregen van de zware 
hagelslag die zijn gewassen hebben verwoest 
op 28/05/1812. BG zal zo snel mogelijk de 
gebouwen laten herstellen. 

2256 06/06/1812 54 - BG vraagt dringend Des Roches inspec-
teur waters en bossen de toestemming om 
enkele sparren te kappen die nodig zijn om 
de schade te herstellen als gevolg van de 
zware hagel bui op 28/05/1812 in Wonterg-
hem, Sleidinge, Lovendegem enz. Voorts ook 
de toestemming om 1200 dennenstaken te 
mogen kappen nodig voor de bonenteelt in de 
groententuin van de Bijloke. 

2257 08/06/1812 55 - BG vraagt aan de onderprefect om bij 
de prefect aan te dringen dat hij hun verzoek 
bij Des Roches inspecteur waters en bossen 
steunt om toestemming te bekomen tot het 
kappen van sparren van ca 2 voet, en van 
1200 dennenstaken te Wachtebeke in het 
Polderbosch.

2258 16/06/1812 56 - BG stuurt aan de onderprefect de on-
kostennota voor de vondelingen en verlaten 
kinderen met het oog op een ordonnantie tbv 
6411 fr voor het 1 kwartaal.

2259 16/06/1812 57 - BG vraagt aan de onderprefect om bij de 
prefect te bepleiten dat BG de in de stad Gent 
gebruikelijk geldende huurtermijnen van 3, 6 
9 te mogen aanvaarden. De twee kandidaat 
huurders willen niet voor een termijn van 6 
jaar huren. 

2260 19/06/1812 58 - BG vraagt aan Marce, directeur van 
de domeinen te Gent om de ontvanger van 
domeinen te Lochristi aan te manen te ver-
volging van pachter Jean Celie te beëindi-
gen, aangemaand wordt 6000 fr achterstallig 
pachtgeld te betalen voor de pacht te Zaffela-
re afkomstig van de pastorij van Sint-Jacobs. 
BG argumenteert over 3 blz dat de eigendom 
afkomstig is van het godshuis van Sint-Jacob 
en niet de pastorij.
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2261 19/06/1812 59 - BG vraagt aan Mevr L. Van der Straeten, 
directeur Oude vrouwen, om geduld wegens 
geldgebrek. Ze zijn eveneens voorstander 
om de houten britsen geleidelijk te vervangen 
door bedden van ijzer.

2262 19/06/1812 60 - BG vraagt aan de onderprefect wie de 
aannemers zijn van de herstelling van de weg 
Deinze – Tielt en hoe BG schadevergoeding 
kan krijgen. Ze hebben bomen omgelegd en 
grond van onze velden gehaald. 

2263 22/06/1812 61 - BG stuurt het aangepaste budgetvoorstel 
terug aan de burgemeester.

2264 24/06/1812 62 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res een benaderend overzicht van de be-
dragen verschuldigd voor het behandelen 
van militairen in de godshuizen tijdens 1809, 
1810, 1811 en 1812.

2265 24/06/1812 63 - BG stuurt aan de onderprefect een 
overzicht van de goederen afkomstig van de 
Begijnhoven.

2266 27/06/1812 64 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en voorwaarden voor de openbare verhuring 
van enkele stadswoningen.

2267 27/06/1812 65 - BG dankt Wauters hoofdgeneesheer van 
de ziekenhuizen en godshuizen te Gent voor 
de aankoop van zoethout (reglisses) en ver-
zoekt hem twee vaten honig bij Van de Poele 
tegen “29 ct du %”

2268 30/06/1812 66 - BG vraagt aan de onderprefect de toe-
stemming voor de opname van Jacques de 
Latem in het ouderlingengesticht tegen be-
paalde voorwaarden.

2269 2/07/1812 67 - BG stuurt aan Jolly, chef de bataillon, 
capitaine, het overzicht van het dagaantal 
behandelde militairen van zijn onderdeel.

2270 04/07/1812 68 - BG vraagt aan de onderprefect of ze het 
voorstel mogen aanvaarden van een lid van 
een afgeschafte religieuze instelling die een 
vrij groot, geüsurpeerd goed wil verraden.

2271 08/07/1812 69 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en voorwaarden voor de openbare verhuring 
van enkele landeigendommen te Stekene.
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2272 09/07/1812 70 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en de voorwaarden voor de bouw van een 
kapel in het militair hospitaal. 

2273 09/07/1812 71 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen een verslag over een ille-
gale houtkap.

2274 11/07/1812 72 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
goedkeuring door de prefect van een besluit 
tot verhoging van de muur van het vrouwen-
zothuis.

2275 11/07/1812 73 - BG vraagt aan de hoofdverpleegster van 
de Bijloke om de gewonde en zieke François 
Trock toe te laten tot de Bijloke en goed te 
verzorgen.

2276 11/07/1812 74 - BG verwijt Bouchel, geneesheer belast 
met de kleine godshuizen dat hij nalatig is en 
zijn plicht verzuimt.

2277 13/07/1812 75 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, toelating om bomen te 
snoeien te Eeklo op goed van BG bewoond 
door weduwe Huysman en Pierre Van de 
Walle.

2278 13/07/1812 76 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, het geregistreerde proces-
verbaal van de afgewaaide takken “chablis” 
[Terme d'eaux et forêts. Le chablis est le bois 
que la force du vent ou quelque orage abat 
dans les forêts.] 

2279 14/07/1812 77 - BG bevestigt bij Chatel, commissaire de 
la marine Gent, de ontvangst van het man-
daat van 662.

2280 14/07/1812 78 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Dusseldorf met het verzoek om de geboorte-
akte van Marie Françoise fa François Poitiers 
en Bernardine Gerardi. Ze zou op 16/01/1797 
geboren zijn te Itter, gemeente die we niet op 
de kaart terugvinden. (1908 wurde Itter zur 
Bürgermeisterei Benrath eingemeindet, 1929 
dann zur Stadt Düsseldorf.)

2281 14/07/1812 79 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een man-
daat van 662  ter inning van BG Gent.
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2282 14/07/1812 80 - BG stuurt aan de onderprefect het bestek 
en voorwaarden voor de openbare verhuring 
van enkele goederen.

2283 15/07/1812 81 - BG legt aan de burgemeester de klacht 
van De Walsche uit in verband met een 
schenking onder levenden op 20/10/1670 
door Nicolas de Beudel aan het Groot Begijn-
hof. (3 blz)

2284 16/07/1812 82 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Vaulx (62390 Pas de Calais) dat ze geen 
spoor van Guislain Joseph Guerlet  terugvin-
den in de registers van de hospitalen 

2285 16/07/1812 83 - BG schrijft aan Duret, prefectuur be-
diende van Seine et Marne te Melun (77000) 
dat ze geen spoor terug vinden van Charles 
Germain Truchy in de registers.

2286 18/07/1812 84 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res te Gent het overzicht van het dagaantal 
behandelde militairen.

2287 20/07/1812 85 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
geen formeel besluit hebben genomen ten 
aanzien van de bouw van een kapel in het mi-
litair ziekenhuis. Ze zullen dit pas doen op het 
ogenblik dat de prefect hen de toestemming 
tot de bouw geeft.

2288 20/07/1812 86 - BG schrijft aan Le Preux te Gent dat hij 
dient te betalen voor het onderhoud in het zie-
kenhuis van de manschappen die hij in dienst 
had. 

2289 20/07/1812 87 - BG meldt de burgemeester dat de klacht 
van de lijkenvervoerder aan de centrale com-
missie van verenigde kosters onterecht is. 
Sedert 1/04/1811 heeft de prefect de betaling 
van 1 fr voor het vervoer van een lijk van een 
behoeftige afgeschaft. 

2290 20/07/1812 88 - BG schrijft aan Ongenae te Gent dat de 
prefect eist dat zijn verslag in Frans opgesteld 
moet worden, hij de titels documenten en 
stukken moet inleveren …

2291 21/07/1812 89 - BG schrijft aan de burgemeester dat ze 
niet kunnen ingaan het verzoek van de com-
missaris van de 5e wijk omdat de twee kinde-
ren buiten de huwelijksband geboren zijn. 
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2292 25/07/1812 90 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
marine te Gent, het overzicht van het dagaan-
tal behandelingen van marinesoldaten. 

2293 25/07/1812 91 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres te Gent de ontvangst van de ordon-
nantie tbv 3000 fr.

2294 25/07/1812 92 - BG stuurt aan de onderprefect de kastoe-
stand en het overzicht van het verloop in de 
godshuizen. 

2295 27/07/1812 93 - BG vraagt aan de prefect om paal en 
perk te stellen aan de pesterijen van Kluys-
kens. BG stuurt een proefexemplaar van de 
wijn die Kluyskens als ondrinkbaar bestem-
pelt. Alle andere geneesheren vinden wijn 
acceptabel voor de zieken.

2296 27/07/1812 94 - BG schrijft aan Mme Hacquaert, hoofd-
verpleegster Bijloke, dat ze Kiekepoost moet 
betalen voor het vervoer van de lijken van 
niet-behoeftigen. 

2297 27/07/1812 95 - BG stuurt aan de onderprefect het pro-
ces-verbaal van een openbare verhuring van 
enkele eigendommen van BG in Gent.

2298 28/07/1812 96 - BG stuurt aan Rouck, advocaat te Den-
dermonde een nota in verband met wat P.B. 
De Clercq te Bavegem verschuldigd is aan 
BG.

2299 28/07/1812 97 - BG vraagt aan notaris Mys te Assenede 
om het achterstallige pachtgeld van Pierre 
de Jonghe, van wie de erfgenamen de erfe-
nis verworpen hebben, te recupereren uit de 
liquidatie.

2300 29/07/1812 98 - BG vraagt uitleg aan J. De Hoon, archi-
tect, over de klachten in verband met de uit-
voering van zijn taken om een antwoord aan 
de prefect te kunnen geven.

2301 31/07/1812 99 - BG antwoordt aan de prefect dat de in-
ning van achterstallige renten en erfpachtca-
nons door Van Brakel is uitgevoerd. Deze taak 
wordt zwaar bemoeilijkt doordat vele schulde-
naars deze schulden als feodaal bestempelen 
en dus afgeschaft zijn. Baquet zal zich voort-
aan hiermee bezig houden.
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2302 31/07/1812 100 - BG vraagt aan De Coninck, griffier vre-
degerecht, de overhandiging van de registers 
en documenten die in het sterfhuis van Im-
schoot zijn aangetroffen. 

2303 01/08/1812 101 - BG meldt aan D’Hane Steenhuyse, 
directeur spécial van de Kulders, dat de jaar-
lijkse prijsuitreiking plaats heeft op dinsdag 11 
om 15 uur.

2304 01/08/1812

01/08/1812

102 - BG meldt aan Meulenaere, Papeleu, 
directeur spécial van de Kulders, dat de jaar-
lijkse prijsuitreiking plaats heeft op dinsdag 11 
om 15 uur.
103 - BG meldt aan Cornelis, directeur spécial 
van de Kulders, dat de jaarlijkse prijsuitreiking 
plaats heeft op dinsdag 11 om 15 uur.

2305 04/08/1812 104 - BG stuurt aan Mme Julien, rue de 
Bièvre 15, Place Maubert, te Parijs, de ge-
boorteakte van haar dochter. De aanvraag is 
gelopen via de burgemeester van Düsseldorf 
en de kosten bedragen 7,35 fr. De schrijfwijze 
van haar naam en die van de dochter en 
vader zijn verschillend wat zware problemen 
kan opleveren. De ouders van haar gewezen 
man zullen het kind niet willen erkennen en de 
erfenis opeisen voor henzelf.  

2306 04/08/1812 105 - BG schrijft aan de prefect (in 6 pagina’s) 
dat ze bezwaren hebben tegen zijn voorstel 
om alle BG bezittingen in de stad openbaar 
te verkopen. Te veel onderhoud en slechte 
reparaties, te vaak en te langdurige leeg-
stand, te lage opbrengst, het brandgevaar. 
Wat de landgoederen betreft en meer bepaald 
de strodaken en het dakgebinte, is het materi-
aal in de buurt aanwezig, moet de pachter ze 
leveren, en vooral de arbeiders te eten geven. 

2307 04/08/1812 106 - BG meldt aan de prefect dat ze scru-
puleus zullen toezien op nakomen van de te 
presteren diensturen. De “ecritures” (boekin-
gen?) die sedert 1809 uitgebleven zijn, be-
staan uit een dertigtal processen-verbaal van 
dagzittingen tijdens de landing van Engelsen 
op Walcheren. Alle stukken zijn beschikbaar 
en onze secretaris zal ze binnenkort afge-
werkt hebben. 
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2308 05/08/1812 107 - BG bepleit bij de prefect dat het inder-
daad in het verleden gebeurd is dat ze bouw-
werken of herstellingen die minder dan 300 
fr kostten, hebben laten uitvoering zonder de 
formaliteiten na te komen, maar dat ze, be-
wust van deze overtreding, daar komaf mee 
aan het maken waren.

2309 07/08/1812 108 - BG vraagt Van der Hofstad, notaris te 
Brugge, waarom hij zijn afrekening nog niet 
heeft voorgelegd met betrekking tot de roe-
rende goederen van de overleden Vedaste 
Misere? horlogemaker. De overledene had 
een kleinkind (petite fille?) Isabelle Speel-
mans opgenomen in het zwakzinnigenge-
sticht. BG wil haar erfdeel kennen. 

2310 07/08/1812 109 - BG vraagt aan de prefect de toestem-
ming om het aanbod van JB. Persyn te mo-
gen aanvaarden. Na 3 openbare verhuurzit-
tingen is het huis Tyckstraet litera M nr 140 
stilzwijgend na beëindiging van de huurceel 
verder bewoond door Lievin Dumortier, nog 
steeds niet verhuurd. 

2311 07/08/1812 110 - BG schrijft aan I.H. Dufort, rue Jean-
Pain-Mollet nr 10 te Parijs, dat ze het het 
mandaat ontvangen hebben voor het onder-
houd (pension) van Gaspard Jarach en stuurt 
de schuldbekentenis getekend op. 

2312 07/08/1812 111 - BG vraagt aan Daeveloose notaris te Ol-
sene en Donker burgemeester ibid., curatoren 
(sindics à la masse), van Athanase Van Haute 
uit Deinze om zo snel mogelijk de opbrengst 
van het weiderecht aan BG te storten. 

2313 08/08/1812 112 - BG stuurt aan de burgemeesters van 
Massemen, Zwijnaarde, Asper, Melsen, Dron-
gen, Wondelgem, Bambrugge, Wetteren, 
Merelbeke, Scheldewindeke, Destelbergen, 
Bottelare, Munte en Moorsele een brief met 
het verzoek om de jongen … uitbesteed bij .. 
door de veldwachter te laten ophalen en naar 
de Kulderschool te begeleiden. 
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2314 08/08/1812 113 - BG stuurt aan de prefect de brief van de 
Hoon, architect van BG, waarin hij de be-
schuldigingen weerlegt (d’une manière victori-
euse). BG bevestigt de waarachtigheid. 

2315 08/08/1812 114 - BG stuurt aan de onderprefect het 
proces-verbaal van de verhuring van enkele 
landgoederen ten overstaan van notaris Bru-
non Van Hecke te Stekene. 

2316 11/08/1812 115 - BG meldt aan Coupeneur, econoom mi-
litair ziekenhuis, dat de minister bevolen heeft 
dat de Spaanse krijgsgevangenen besmet 
met schurft (galle simple) evenals de andere 
troepen in de kazerne behandeld mogen 
worden en dat hij de geneesmiddelen aan de 
chirurg met dienst mag overhandigen.

2317 11/08/1812 116 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res te Gent dat ze het bericht over de wissel? 
(ordonnance) van 12000 fr hebben ontvan-
gen. 

2318 13/08/1812 117 - BG stuurt aan de onderprefect voor ver-
dere afdoening het bestek en de voorwaarden 
voor de openbare verhuring van enkele land-
goederen te Zelzate.

2319 17/08/1812 118 - BG stuurt aan de onderprefect de pro-
cessen-verbaal van de opnebare verhuring 
ten overstaan van notaris … te Sleidingen. 

2320 17/08/1812 119 - BG schrijft aan de prefect dat ze JJ. Du 
Brulle, weduwe Morel, 67 jaar en 6 maand, 
niet kunnen opnemen omdat zij niet voldoet 
aan de leeftijdsvereiste van minimum 70 jaar.

2321 17/08/1812 120 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
marine te Gent, de overzichtsstaat van het 
aantal behandelingsdagen van marinesolda-
ten.
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2322 18/08/1812 121 - BG stuurt aan de onderprefect de 
naamlijst van de 16 jarigen en jonger die 
ze opgevoed hebben en die niet op de lijst 
voorkomen. In de marge staat waarom het 
onderzoek hen heeft uitgesloten. Een aantal 
kinderen zijn verhuisd en zouden door de pre-
fect moeten aangeschreven worden. François 
Rombaut uitbesteed bij François Groothaert in 
Wondelgem is ondertussen ter beschikking in 
de Kulderschool. 

2323 19/08/1812 122 - BG maakt bij Gravier, ontvanger van do-
meinen, enkele opmerkingen bij de aanslag: 
1) Capotteschole, letter F, nr 62, gemeen-
schap van 4 à 5 devote vrouwen die gratis 
onderwijs verschaften aan jonge meisjes. Het 
huis en beluik is verlaten door deze intussen 
vertrokken en nu vermoedelijk overleden vrou-
wen. BG heeft er drie woningen van gemaakt 
en verhuurd.  2) houten loge ten behoeve van 
de armen letter E, nr 30 voormuyde behoort 
aan Weldadigheid 3) een huis Margrietstraat, 
de huurder heeft de belasting betaald. 4) een 
huis Vrouwenmattestraat eigendom van de 
brouwersgilde (corps des brasseurs)  4) nog 
een huis ibidem, idem 5) Alexianen nooit BG’s 
eigendom geweest en toegewezen uiteindelijk 
aan de stad. 

2324 21/08/1812 123 - BG meldt aan JB. Baguet, algemeen 
ontvanger van BG, dat de secretaris hem alle 
registers zullen toevertrouwen.

2325 22/08/1812 124 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en de voorwaarden voor de openbare 
verhuring van enkele eigendommen te Naza-
reth.

2326 22/08/1812 125 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Bambrugge een dubbel van het document in 
verband met het ophalen van een uitbesteed 
kind en begeleiden naar de Kulders.

2327 28/08/1812 126 - BG schrijft aan Kluyskens hoofdchirurg 
dat hij Boniface van de Sype uit Zonnegem 
heeft laten opnemen in de Bijloke. Hij gaat 
hiermee zijn boekje te buiten en de kosten 
zullen van zijn loon worden afgehouden. 
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2328 28/08/1812 127 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Destelbergen dat hij twee uitbestede kinderen 
door zijn veldwachter naar  de Kulders heeft 
laten brengen. Een ervan Leopold S’morgens 
uitbesteed bij Pierre De Jaeger is niet komen 
opdagen. 

2329 29/08/1812 128 - BG stuurt aan de prefect het verslag 
opgemaakt door de speciale commissie 
bestaande uit Vanderhaegen, burgemeester, 
D’Hane Steenhuyse, en B. Papeleu, die de 
klacht hebben onderzocht.

2330 29/08/1812 129 - BG schrijft aan de prefect dat ze het be-
drag hebben gestort voor een jaar verblijf van 
de leerlinge vroedvrouw Fisco te Parijs. 

2331 29/08/1812 130 - BG schrijft aan de commissaire des 
guerres dat de plannen het bestek voor de 
bouwwerken in het militair ziekenhuis zijn 
goedgekeurd door de prefect en dus niet 
meer veranderd kunnen worden. Voor het 
bouwen van een huiskapel (oratoire) zou het 
uitspringende deel (l’avancée) kunnen worden 
afgebroken en de stenen hergebruikt.  Het 
gebouw is echter eigendom van de stad. 

2332 29/08/1812 131 - BG geeft aan Coppeneur, econoom 
militair ziekenhuis, de toestemming om 20 
couvertures de galleux ten laste van het depot 
van de krijgsgevangen te leveren. 

2333 29/08/1812 132 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat er 20 dekens (couvertures des gal-
leux) zijn afgeleverd. 

2334 29/08/1812 133 - BG stuurt aan Borchel, geneesheer, het 
besluit van de prefect waarbij hij benoemd 
wordt tot leraar scheikunde en artsenijbereid-
kunde in de school voor geneeskunde.

2335 02/09/1812 134 - BG stuurt aan Bruno Ferdinand Van 
Hecke  te Stekene het door de prefect goed-
gekeurde proces-verbaal van de verhuurde 
goederen te Stekene.

2336 02/09/1812 135 - BG stuurt aan Flore Du Sorg notaris te 
Waarschoot het door de prefect goedgekeur-
de proces-verbaal van de verhuurde goede-
ren.
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2337 03/09/1812 136 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres de ontvangst van de ordonnantie van 
4500 fr.

2338 05/09/1812

05/09/1812

137 - BG schrijft aan L. Papeleu, econoom 
Rodelijvekens, dat er ’s avonds een lading 
gekookt vlees zal worden gebracht. Hij moet 
de slager een zelfde hoeveelheid in mindering 
laten leveren. 
138 - BG schrijft aan M. Hacqurt, hoofdver-
pleegster Bijloke, dat er ’s avonds een lading 
gekookt vlees zal worden gebracht. Hij moet 
de slager een zelfde hoeveelheid in mindering 
laten leveren.

2339 10/09/1812 139 - BG schrijft aan de prefect dat de negen 
stukken grond te Herlinckhove, Oultre, Voorde 
en Eychem afkomstig van de voormalige Eli-
sabethe de Bruxelles? ook voorkomen op de 
openbare verkoop die op 12 plaats heeft. 

2340 11/09/1812 140 - BG schrijft aan de procureur impérial 
près du tribunal de 1re instance de l’arr. de 
Gand dat de verpleegster Jossine Martens, 
weduwe van Jean Verschelde, dement is 
geworden en de orde en rust verstoort. Graag 
voorlopige opsluiting in zwakzinnigengesticht. 

2341 11/09/1812

11/09/1812

141 - BG schrijft aan Des Roches, inspec-
teur waters en bossen dept Schelde, dat 
ze akkoord gaan om te gelijkertijd met de 
staatsboswachters ook BG boswachters 
heruitgerust worden . Wij zullen voor de helft 
tegemoet komen in de kosten van de ge-
mengde sortering (triages mixtes). 
142 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen dept Schelde, twee docu-
menten evenals een brief van weduwe Slok. 
BG vraagt of er inderdaad een afhouding van 
zijn loon is gebeurd voor zijn wapenuitrusting.

2342 12/09/1812 143 - BG schrijft aan de econoom van het mi-
litair ziekenhuis dat ze de benoeming van De 
Cubber als chirurg hebben ingetrokken. 

2343 12/09/1812 144 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
om  een nieuw examen uit te schrijven, nu De 
Cubber als chirurg, aide-major in het militair 
ziekenhuis is geschrapt. 
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2344 12/09/1812 145 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en voorwaarden voor een openbare 
verhuring van enkele eigendommen te Leeu-
wergem door notaris JB. Van der Massen te 
Strijpen.

2345 14/09/1812 146 - BG stuurt aan de prefect toelichting 
bij de afwezigheid van 10 kinderen bestemd 
voor het onderzoek in verband met de Pupil-
lenwacht (3 bladen 4 pp) J.Bte Franck, Louis 
Dequique (bestede kinderen register nr 19), 
François Rombaut, Augustin van de voorden, 
Dominique Vermeulen, Josse van de Calcye, 
Marc Zulle, François Leopold S’morgens, 
Pierre Van Portael, Joseph Hilarion (met toe-
lichting over wat er gebeurd is).

2346 15/09/1812 147 - BG stuurt aan de onderprefect de lijst 
met de kandidaten voor de opvolging van de 
uittredende collega Triest in het kader van de 
verplichte hernieuwing.

2347 16/09/1812 148 - BG vraagt aan de prefect om aan de 
minister voor te stellen om het salaris van 
Bouchel, belast met de leerstoel scheikunde 
en artsenijbereidkunde aan de School voor 
Geneeskunde te verhogen tot 1200 fr. Thans 
krijgt hij slecht 500 fr als geneesheer aan de 
kleine godshuizen. Toegegeven daarnaast 
krijgt hij 1000 fr voor de behandeling van zie-
ke militairen. Zijn voorganger Beyets evenwel 
genoot van 1500 fr als lesgever Scheikunde 
en 3000 fr als Lyceumprovisor. 

2348 17/09/1812 149 - BG vraagt aan de onderprefect om te 
laten goedkeuren het voorstel van Pierre 
Jacobs landbouwer in Sint-Denijs-Westrem tot 
grondruil.

2349 17/09/1812 150 - BG eist dat JB Cooman onmiddellijk … 
weghaalt in een van de zalen van het militair 
ziekenhuis. 
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2350 18/09/1812 151 - BG antwoordt aan D’Hane Steenhuyse 
in verband met de misplaatste eis van Ascop 
om een formele akte voor de pachten, voorts 
de vraag van Ser… die vraagt om zijn kinde-
ren in de Kulders op te nemen. Ze zijn te oud 
en er worden nooit twee broers aangenomen. 
Triest wil enkele dringend  herstellingen aan 
het hof van De Clercq te Zomergem. 

2351 19/09/1812 152 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat Copeneur, econoom van het militair 
ziekenhuis, in naam van BG zal aanwezig zijn 
op de verkoop van de kledij afkomstig van 
overleden militairen. 

2352 21/09/1812 153 - BG vraagt aan de onderprefect om de 
processen-verbaal in verband met de verhu-
ring van enkele eigendommen aan de prefect 
voor visa over te leggen. 

2353 21/09/1812 154 - BG schrijft aan Coppeneur dat hij in 
naam van BG zal aanwezig zijn op de ver-
koop van de kledij afkomstig van overleden 
militairen.

2354 21/09/1812 155 - BG vraagt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, om toelating tot het kappen 
van enkele bomen nodig voor herstellingen. 

2355 22/09/1812 156 - BG geeft aan de prefect een aantal 
antwoorden 1) geen enkele vondeling wordt 
zonder een proces-verbaal van de wijkcom-
missaris opgenomen 2) dit is een zaak voor 
het openbaar ministerie 3) van geen enkele 
van de verlaten kinderen en vondelingen ken-
nen wij de ouders 4) De Potter is belast met 
de bestellingen bij de meest befaamde han-
delaren van de stof nodig voor kledij tegen de 
laagste prijs en in kleine hoeveelheden (i.e. 
1 à 2 stuks) 5,6,7) zie (ontbrekend) bijvoeg-
sel 8) de meeste befaamde lakenhandelaren 
zijn Van Beneden, … & …, voor de stoffen La 
Combe, Delebique, Bailleul, Gabriels, Maeter-
linck 9) de te volgen werkwijze 10) eenmaal 
hebben we een bijzondere weg gevolgd door 
tegen een bijzonder lage prijs te kopen bij een 
voorbijtrekkende handelaar uit Limburg ?Mor-
nard
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2356 24/09/1812 157 - BG stuurt aan de onderprefect een 
beraadslaging over een dringende herstelling 
aan een woning het Groot Begijnhof voor visa 
van de prefect.

2357 24/09/1812 158 - BG vraagt aan J.B Apers te Gent de 
uitslag van de verkoop van het weiderecht. 

2358 24/09/1812 159 - BG vraagt aan de onderprefect toestem-
ming om in te gaan op het voorstel van Van 
Peene die een geüsurpeerd goed wil aange-
ven in ruil voor de vervallen pacht. 

2359 24/09/1812 160 - BG stuurt aan Chatel commissaire de 
Marine te Gent, een triplicata van het over-
zicht van behandelde marinesoldaten.

2360 28/09/1812 161 - G stuurt aan J. Durieu notaris te Kortrijk 
een uittreksel uit de overdrachtsakte. 

2361 01/10/1812 162 - BG vraagt aan de onderprefect het no-
dige te doen om uitvoering te laten geven aan 
het besluit van BG om het voorstel van Bracq 
tot het bouwen op zijn kosten van een woning 
in het Groot Begijnhof.

2362 02/10/1812 163 - BG stuurt aan Joly kapitein comman-
dant van de reservecompagnie van de Schel-
de een overzicht van de behandelde soldaten.

2363 02/10/1812 164 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res te Gent het overzicht van de achterstal-
lige bedragen voor de behandeling van zieke 
militairen 

2364 03/10/1812 165 - BG meldt aan Van de Casteele, adjunct 
lesgever farmaceutische scheikunde, dat zijn 
functie per decreet is afgeschaft.

2365 03/10/1812 166 - BG stuurt aan de onderprefect de be-
dragen van de betrokken percelen die geruild 
worden met Jacobs.

2366 03/10/1812 167 - BG schrijft aan Bouchel, leerstoel far-
maceutische scheidkunde aan de school voor 
geneeskunde, dat bij decreet de salarissen 
zijn verminderd tot 1200 fr en de adjuncten 
zijn afgeschaft.

2367 05/10/1812 168 - BG stuurt aan BG te Antwerpen twee or-
donnanties die ze voor rekening van BG Gent 
zouden moeten innen.



BG 53: Briefkopieën

2368 05/10/1812 169 - BG stuurt aan de onderprefect de van 
zegels voorziene voorstel van Van Peene. 

2369 09/10/1812 170 - BG schrijft aan de directeur van de 
domeinen te Gent dat Pierre Boons onterecht 
aangemaand wordt om 17 jaar pachtgeld te 
betalen voor de gepachte grond te Sint-Pie-
ters Aaigem. Deze grond is bezit van BG en 
is afkomstig van het oud Hebberechtgodshuis 
en niet van Sint-Pieters. 

2370 10/10/1812 171 - BG stuurt aan de onderprefect de ont-
slagbrief van Bouchel, lesgever aan de school 
voor geneeskunde. Als kandidaten stelt BG 
voor F. Verbeeck, chirurg al jaren gratis wer-
kend adjunct chirurg, Van Hoorebeeck, apo-
theker, Van de Casteele voormalig adjunct 
van Bouchel.

2371 10/10/1812 172 - BG schrijft aan de Minister dat ze bij 
herhaling hem hebben gewezen op het uitblij-
ven van de terugbetalingen.

2372 15/10/1812 173 - BG meldt aan de onderprefect dat de 
het vertrek van Bouchel als lesgever zeer 
nadelig is voor het onderricht. F.H. Verbeeck 
biedt aan om dit voorlopig over te nemen tot 
hij definitief wordt aangesteld. 

2373 16/10/1812 174 - BG vraagt aan de onderprefect het visa 
van de prefect op de processen-verbaal van 
de openbare verhuring van enkele goederen.

2374 16/10/1812 175 - BG stuurt aan de onderprefect het voor-
stel van Van de Casteele lesgever scheikunde 
die hetzelfde loon als zijn voorganger Beyts 
eist. 

2375 17/10/1812 176 - BG meldt aan de prefect dat François 
Marie, sleuteldrager in het Rasphuis is opge-
nomen in het ouderlingengesticht. 

2376 17/10/1812 177 - BG stuurt aan de commissaire des guer-
res het overzicht van de behandelde soldaten. 

2377 17/10/1812 178 - BG vraagt De Meulenaere, vicaris ge-
neraal Bisdom Gent om de nieuwe huiskapel 
in het militair ziekenhuis te komen bezoeken. 
Voorts ontbreekt er een altaarsteen (pierre 
d’autel), die hij misschien op voorraad heeft.

2378 23/10/1812 179 - BG stuurt aan BG te Antwerpen de twee 
ordonnanties vanwege de marine.
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2379 23/10/1812 180 - BG schrijft aan de prefect dat Vereec-
ken, apotheker 1019 frs is komen storten. Het 
geld ligt ter beschikking. 

2380 26/10/1812 181 - BG stuurt aan Chatel, commissaire de 
Marine Gent, het overzicht van de behandelde 
marinesoldaten. 

2381 28/10/1812 182 - BG stuurt aan de onderprefect het ant-
woord op de vragen van de prefect in verband 
met de bouw van een woning door Bracq. de 
jaaropbrengst van het lokaal met twee wonin-
gen letter T nr 95 en het afgebroken letter 7 nr 
96. De kosten belopen 6000 fr. Na dood van 
de 2 vrouwen kan men het nieuwe huis verhu-
ren tegen 217,68. De oudste is 38 jaar, heeft 
een bochel en astma, de jongste is 32 jaar.

2382 31/10/1812 183 - BG stuurt aan de onderprefect het be-
stek en voorwaarden voor de openbare verhu-
ring van enkele eigendommen ten overstaan 
van Charles Apers, notaris.

2383 31/10/1812 184 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om JB. 
Baquet het geld ter beschikking te houden.

2384 07/11/1812 185 - BG stuurt aan de onderprefect de staat 
van de kas en het overzicht van het verloop in 
de godshuizen. 

2385 13/11/1812 186 - BG stuurt aan de leden van de Admin. 
van het Regiment der pupillen te Versailles 
een mandaat op de bankiers Rodriguez & 
Patto te Parijs. Het geld is bestemd voor het 
linnen en de schoenen van Hypolite Charles 
van den Berghe en Emanuel Peleman. 

2386 16/10/1812 187 - BG bevestigt aan de prefect het besluit 
om juffr. Sorit? naar de vroedvrouwenschool 
te Parijs te sturen op kosten van BG.

2387 16/11/1812 188 - BG stuurt aan Des Roches het overzicht 
van houtkap voor 1814.

2388 16/11/1812 189 - BG bevestigt bij de onderprefect de 
ontvangst van het decreet in verband met het 
aanvaarden van de gehele afstand van goe-
deren door Monique Ba(e)ts in ruil voor op-
name in de infirmerie van het Groot Begijnhof.
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2389 16/11/1812 190 - BG schrijft aan de Minister van Oorlog 
dat ze maandelijkse staten niet hebben opge-
maakt omdat ze de modellen niet toegestuurd 
hebben gekregen. Opnieuw vraagt BG een 
ruime terugbetaling van haar voorschotten. 

2390 21/11/1812 191 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis de toelating om op zon- en 
feestdagen voor de Spaanse priester die de 
mis doet, … te betalen. 

2391 27/11/1812 192 - BG stuurt aan de onderprefect voor visa 
van de prefect een huurcontract voor een 
woning.

2392 05/12/1812 193 - BG schrijft aan Marie Barbe Sorit te 
Ronse dat ze naar vroedvrouwenschool in 
Parijs mag gaan. Ze moet bij de burgemees-
ter in Ronse een paspoort aanvragen en bij 
aankomst (?) naar het secretariaat van de 
commissie nabij de Sint-Jakobskerk aan de 
vlasmarkt gaan. 

2393 08/12/1812 194 - BG schrijft aan Duvoir en Baruchweil 
Rue Boucherat (nu rue Turenne) nr. 23 te 
Parijs dat ze aanbevolen zijn als leveranciers 
van verbanden en zwachtels voor zowel de 
militaire als burgerlijke ziekenhuizen. Ze vra-
gen een model aan. (zie BG 6, 28/11/1812, 
préfet d’Houdetot)

2394 12/12/1812 195 - BG bevestigt bij de commissaire des 
guerres de ontvangst van de ordonnantie van 
17.000 fr.

2395 16/12/1812 196 - BG zendt aan de Ontvanger van Domei-
nen het bedrag van 60 fr bestemd voor Fran-
çois de Cooman boswachter. 

2396 23/12/1812 197 - BG stuurt aan de onderprefect voor visa 
van de prefect een notarisakte voor de verhu-
ring van enkele eigendommen. 

2397 24/12/1812 198 - BG stuurt aan de burgemeester ant-
woorden op zijn vragen over de zwakzinnigen. 
(2 blz.)
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2398 28/12/1812 199 - BG meldt aan de commissaire des guer-
res dat ze de econoom van het militair zie-
kenhuis de toestemming hebben gegeven om 
voeding aan François Louange, rijkswachter, 
te geven in de vorm van af en toe een stuk vis 
of ….

2399 28/12/1812 200 - BG zendt aan La Fargue, burgemeester 
van Duraval de overlijdensakte van Etienne 
Baldés, overleden op 26/04/1810.

2400 30/012/1812 201 - BG schrijft aan de prefect dat juffr; Soret 
(Sorit) leerlinge vroedvrouw te Parijs, om 
gezondheidsredenen niet in staat is om te 
vertrekken. 

2401 04/01/1813 202/17 - BG stuurt op vraag van de Com-
missaire des Guerre Dept. een overzicht per 
boekjaar van de verzorging van militairen.

2402 06/01/1813 203/17 - BG vraagt aan Jolly, chef de ba-
taillon, commandant la compagnie de ré-
serve de l’Escaut, président du conseil de 
l'administration, om de nodige formaliteiten te 
vervullen voor het toegezonden overzicht van 
het aantal dagen verzorging van militairen. 

2403 08/01/1813 204/17 - BG dankt de ministre directeur de 
l’administration de la guerre voor de 17.000 
fr die ze ontvangen hebben voor 1812, maar 
wijst hem op het nog uitstaande bedrag van 
103575,05 (1809-1812).

2404 09/01/1813 205/17 - BG meldt aan de burgemeester 
dat ze akkoord gaan met het dumpen van 
de modder uit de Oude Houtlei op de weide 
achter de Bijloke op voorwaarde dat de on-
dernemer dumpt op de door BG aangeduide 
plaatsen.

2405 11/01/1813 216/17 - BG vraagt aan de burgemeester om 
het nodige te doen dat weduwe Pernette(s), 
cabaretière in de Gouden Pluim tegenover de 
oude stadsvesting, de kosten betaalt voor de 
24 dagen verzorging in de Bijloke van Euge-
nie Lauwers, prostituee in de GPluim, wegens 
geslachtsziekte. 
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2406 13/01/1813 217/17 - BG schrijft aan Duvoir en Baruchweil 
Rue Boucherat (nu rue Turenne) nr. 23 te Pa-
rijs dat ze de kleine kist met drie zwachtels en 
verbanden, geleverd per diligence, ontvangen 
hebben.

2407 12/01/1813 218/17 - BG stuurt aan de onderprefect van 
Gent de drie registers terug waarin de man-
nelijke kinderen die 11 jaar zijn geworden 
vermeld worden. 

2408 16/01/1813 219/17 - BG meldt aan de Comm. des Guer-
res de ontvangst van het bericht dat 16000 fr 
voor zieke militairen zal uitbetaald worden.

2409 18/01/1813 220/17 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor Geneeskunde 
om de tabel in te vullen en de inlichtingen te 
verstrekken die de Minister heeft gevraagd.

2410 21/01/1813 221/17 - BG schrijft aan L. Papeleu, Rode 
Lijvekens, dat de weduwe van Triest 1369 fr 
heeft gelegateerd aan BG op voorwaarde dat 
de kinderen van de armenscholen aanwezig 
zijn op haar begrafenis. Hij moet er voor zor-
gen dat de kinderen op vrijdag 22 om 10 uur 
in de St Martinus kerk aanwezig zijn. 

2411 23/01/1813 222/17 - BG stuurt aan de Comm. des guer-
res een zestal lijsten in verband met de ver-
zorging van zieke militairen, krijgsgevangen 
(Spaanse, Engelse, ...).

2412 26/01/1813 223/17 - BG stuurt aan Des Roches, inspec-
teur waters en bossen dept Schelde, het 
proces-verbaal in verband met 59 eiken te 
Wachtebeke, voorzien van de nodige zegels 
(timbres).

2413 26/01/1813 224/17 - BG gaat akkoord met L. Papeleu, 
Rodelijvekens, dat Marie Ni??? vroegtijdig de 
school verlaat en dat ze haar uittredingsver-
goeding mag krijgen.

2414 29/01/1813 226/17 - BG aan de burgemeester van Ertvel-
de voorzitter van Weldadigheid (doorstreepte 
brief) over Bernard De Baets en zijn opname 
in het ouderlingengesticht.

2415 01/02/1813 227/17 - BG stuurt aan Des Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde Dept, 
kopie van twee visrechtverhuringen. 
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2416 02/02/1813 228/17 - BG brengt verslag uit aan de burge-
meester over de vaccinaties sinds zijn brief 
van 15/02/1812. Alle kinderen van Kulders, 
Blauwe Meisjes en Rodelijvekens zijn ingeënt 
die niet op natuurlijk wijze de pokken had-
den gehad. Bijkomend is toen besloten om 
geen kinderen meer toe te laten die niet geënt 
waren of de pokken niet op natuurlijke wijze 
hadden gekregen. In 1812 zijn 167 (187?) 
vondelingen ingeënt (doorstreept en 42 ver-
laten kinderen) Elf zijn overleden waarvan vijf 
enkele dagen na de inenting. BG heeft dat 
besproken met het centrale inentingscomité 
en er is voorgesteld om enkel in het goede 
seizoen of midden in de zomer in te enten. 
Verzwakte personen verdragen deze behan-
deling minder goed. 

2417 03/02/1813 228/17 - BG schrijft aan de ministre du trésor 
impérial te Parijs over het feit dat er 16.000 
fr beloofd was voor de verzorging van zieke 
militairen, maar tot op heden geen uitbetaling 
is gevolgd. (tweemaal een nr. 228)

2418 08/02/1813 229/17 - BG vraagt aan des Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde Dept, de 
levering ten behoeve van de godshuizen van 
de nrs. 4,9,10,11 en 12 van de affiche, die 
onverkocht zijn gebleven.

2419 15/02/1813 230/17 - BG vraagt aan Wauters hoofdge-
neesheer van de godshuizen om een ton 
honing te kopen (baril).

2420 15/02/1813 231/17 - BG stuurt aan de Onderprefect de 
gevraagde lijst met de geneesheren, chirur-
gen en apothekers verbonden aan BG en 
door haar betaald.

2421 18/02/1813 232/17 - BG herhaalt haar vraag aan de leden 
van raad van bestuur van de gratis school 
voor geneeskunde in verband met een aantal 
inlichtingen over de staat van de instelling. 

2422 20/02/1813 233/17 - BG stuurt aan de Onderprefect het 
overzicht van de kastoestand in het 4e kwar-
taal 1812 en het verloop in de godshuizen.



BG 53: Briefkopieën

2423 23/02/1813 234/17 - BG bevestigt aan de Comm. des 
Guerres Schelde Dept de ontvangst van een 
ordonnantie van 4200 fr voor de verzorging 
van zieke militairen en een soortgelijke van 
7000 fr voor achterstallige bedragen.

2424 23/02/1813 235/17 - BG stuurt aan Boinin, comm. des ho-
pitaux de la marine van de haven van Antwer-
pen, de lijst met het aantal dagen verzorging 
van zieke zeemachters. 

2425 10/03/1813 236/17 - BG schrijft aan de prefect dat de 
burgemeester van Ijzendijke sinds enige tijd 
zieke gemeente-inwoners naar Gent stuurt 
voor verzorging, onder andere Joseph Huyg-
he en Josse de Grave. Gelieve deze handels-
wijze te verbieden.

2426 15/05/1813 237/17 - BG stuurt aan de Prefect een verslag 
over de werking van de medische opleiding in 
Gent.

2427 18/03/1813 238/17 - BG nodigt P. Blommaert, brouwer, uit 
op haar vergadering van vrijdag 19 om 16.30 
uur.

2428 18/03/1813 239/17 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Kortrijk, voorzitter van Weldadigheid aldaar 
dat Isabelle Gillard, vrouw van François 
Dondeyne, die als vrijwilliger met het leger is 
vertrokken, overleden is. Hun tweejarig doch-
tertje kan hier niet verder verblijven en heeft 
recht op opvang in Kortrijk waar ze geboren 
is.

2429 22/03/1813 240/17 - BG stuurt aan Verbeeck, professeur 
de chemie au cours d’instruction médicale te 
Gent, het besluit van ze benoeming als opvol-
ger van de demissionaire Bonchel (Bouchel?)

2430 23/03/1813 241/17 - BG stuurt aan I. Motos, s.comm. de 
marine chargé du service des hopitaux in de 
haven van Antwerpen, het overzicht van de 
verzorging in het 2e kwartaal 1812.

2431 24/03/1813 244/17 - BG legt aan de Onderprefect uit dat 
ze hout nodig hebben voor de godshuizen 
en ziekenhuizen en ze daarom bij voorkeur 
onverkochte houtpartijen opvragen.
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2432 24/03/1813 242/17 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
een vervanger voor de vacante plaats van 
voorsnijder (prosecteur).

2433 29/03/1813 243/17 - BG bevestigt aan de Comm. des 
guerres Dept Schelde, de ontvangst van de 
ordonnatie van 5500 fr.

2434 29/03/1813 245/17 - BG stuurt aan Pre Blommaert, Pre 
De Meyer, Charles de Reu, Schauwenberghe, 
brouwers te Gent, het ontwerp van de leve-
ringsvoorwaarden voor het bier.

2435 30/03/1813 246/17 - BG stuurt aan Des Roches inspec-
teur van waters en bossen een schatting van 
de kosten verbonden aan de houtkap.

2436 31/03/1813 247/17 - BG vraagt aan de onderprefect een 
uittreksel uit het proces-verbaal van de hout-
verkoop.

2437 31/03/1813 248/17 - BG vraagt aan de ontvanger van 
de domeinen te Eeklo dat hij de wissels met 
betrekking tot de verkoop van hout afkomstig 
van BG goederen zou overhandigen aan Al-
bert Mattthijs, drager van deze brief.

2438 01/04/1813 249/17 - BG schrijft aan baron de Varrughe?? 
(? Baron Muguet de Varange?), receveur gé-
néral Dept Schelde dat de wissel van Theo-
dore Bonenkant? te Waarschoot vervallen zijn 
en dat BG graag het bedrag van 1823,60 wil 
ontvangen.

2439 02/04/1813 250/17 - BG stuurt aan de comm. des Gue-
reres te Gent een overzicht van de bedragen 
bij benadering die het Min. des Guerres nog 
verschuldigd is. 

2440 05/04/1813 251/17 - BG stuurt aan Joly, commandant la 
compagnie de réserve de l’Escaut het over-
zicht van het aantal verzorging van zieke 
militairen. 

2441 06/04/1813 252/17 - BG schrijft aan de Prefect dat ze 
nog geen inlichtingen kunnen verstrekken 
over de bedragen ontvangen in 1812 voor de 
inschrijving van leerlingen aan de school voor 
geneeskunde en hun besteding wegens de 
ziekte van Verbeeck. 
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2442 06/04/1813 253/17 - BG schrijft aan de Prefect dat ze en-
kel de opnamedatum van Philibert Brat? ken-
nen (23/9/1809). Hij is vermoedelijk afgevoerd 
naar Rijssel. In de grote verwarring die toen 
heerste zijn de registers niet correct kunnen 
worden bijgehouden. 

2443 13/04/1813 254/17 - BG schrijft aan de Prefect dat de 
inschrijvingen van de leerlingen van de cours 
d’instruction médicale in 1812 1670 fr belo-
pen. Dat bedrag bevindt zich in de kassa van 
de administratie. 

2444 16/04/1813 255/17 - BG schrijft aan Des Roches, inspec-
teur van waters en bossen Schelde, dat hij de 
kapvergunningen mag afleveren voor nr 4 aan 
Albert matthijs en voor nrs. 7, 9, 10 en 11 aa, 
J. Bte Beekaert, notaris te Zwijnaarde.

2445 17/04/1813 256/17 - BG vraagt aan Du Bat? (Best?), 
ontvanger van de domeinen te Dendermonde, 
om rekenschap af te leggen van de bedragen 
van de intresten op de nationale renten. 

2446 20/04/1813 257/17 - BG schrijft aan Lion (Lior?) ontvan-
ger van de domeinen te Kruishoutem, dat 
ze inderdaad eigenaar zijn van de goederen 
vermeld in zijn brief als nrs. 1, 2 , 3 ,4 en 5 
die toebehoorden aan de begijnhoven St 
Elisabeth en Groene Hoeye (Klein). Artikel 6 
in verband met grond te Eke en toebehorend 
hebbend aan St Esprit de St Pierre is onbe-
kend aan BG. Artikel 7 komt van de Bijloke, 
“dénomination vulgairement donnée à l’hopital 
civil.“ Tot slot vraagt BG dat als hij nog schrijft 
hij zijn brieven zou frankeren (affranchir) [twee 
vellen ]

2447 24/04/1813 258/17 - BG stuurt aan de Commissaire des 
Guerres zeven overzichten met betrekking tot 
de verzorging van zieke militairen.

2448 27/04/1813 259/17 - BG vraagt aan P.L. Wauters hoofd-
geneesheer, om een ton honing en een baal 
zoethout aan te kopen.
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2449 22/04/1813 260/17 - BG schrijft aan Bertou, inspecteur 
général des hopitaux, over de deficitaire 
situatie. Het militair ziekenhuis kan 700 man 
huisvesten, maar daar zijn de middelen niet 
voor beschikbaar. De regering heeft nog een 
schuld van 160.991,07. BG zelf heeft mas-
sale schulden bij haar leveranciers J.L. Van 
Melle, slager, 39.000 fr, Bernard Heuybrechs, 
wijnhandelaar 13679,80, C. Ni?land, bakker, 
14466,75 fr enkel voor leveringen aan het 
militair ziekenhuis. 

2450 01/05/1813 261/17 - BG meldt aan de Onderprefect dat 
het militair ziekenhuis 700 bedden beschik-
baar heeft. Ze bevestigt de ontvangst van de 
ordonnantie van 11.000 fr.

2451 03/05/1813 262/17 - BG stuurt aan Moto, comm. de mari-
ne te Antwerpen, het overzicht van het aantal 
verzorgde zieken in het 3e kwartaal 1812. 

2452 06/05/1813 263/17 - BG stuurt aan de Onderprefect vijf 
kostenstaten in verband met de verhuring en 
verpachting van BG eigendom. 

2453 07/05/1813 264/17 - BG meldt aan de Ministre Directeur 
de l’administration de la guerre dat de bere-
kening van het beloofde bedrag niet overeen-
stemt met de berekening van BG.

2454 08/05/1813 265/17 - BG schrijft aan Kluyskens, hoofd-
chirurg, dat een examen nodig is om nieuw 
personeel aan te werven. Er moet dus een 
examen komen. Intussen benoemen ze tijde-
lijk Pierache als enige sous-aide wegens de 
tijdelijke daling van het aantal patiënten.

2455 08/05/1813 266/17 - BG meldt aan de onderprefect dat 
ze de professoren van de school voor ge-
neeskunde hebben geraadpleegd. Ze zijn 
voorstander van een jonge voorsnijder (pro-
secteur) die voldoende handigheid bezit. Na 
zes jaar zou de plaats weer vacant worden 
verklaard en zou bij middel van een wedstrijd 
een nieuwe geselecteerd worden. Het ging 
hier om de opvolging van de heer Verbeeck. 

2456 08/05/1813 267/17 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget voor 1814.
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2457 11/05/1813 268/17 - BG schrijft aan de Ministre du Trésor 
Impérial dat de uitbetaling van 12.000 fr ge-
weigerd wordt.

2458 12/05/1813 269/17 - BG verbiedt Guillelmus de Meyer ho-
venier binnen Gend om de hagen te scheren 
in de tuin (…Pre Spae) en takken te kappen. 

2459 15/05/1813 270/17 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze in 1810 een plan hadden om in de Bijloke 
de sexen te scheiden en twee zalen bij te 
maken. Wegens geldgebrek is dat niet door-
gegaan. Nu is de nood zo hoog dat BG wil dat 
de kosten voor dit project opgenomen worden 
in het budget van de stad en toestemming 
wordt gegeven voor de uitvoering.

2460 17/05/1813 271/17 - BG schrijft aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor elementaire 
geneeskunde en chirurgie dat ze accoord 
gaan met het plan om een examen uit te 
schrijven voor voorsnijder en een termijn van 
max. zes jaar in te voeren. BG heeft dit plan 
aan de onderprefect voorgelegd. 

2461 22/05/1813 272/17 - BG stuurt vijf processen-verbaal van 
verhuring aan de onderprefect.

2462 22/05/1813 273/17 - BG stuurt aan de onderprefect de ge-
vraagde stukken in verband met de financiële 
situatie en het verloop in de godshuizen.

2463 22/05/1813 274/17 - BG stuurt aan de onderprefect de ge-
vraagde stukken in verband met de financiële 
situatie en het verloop in de godshuizen.

2464 22/05/1813 275/17 - BG schrijft aan Marie Hacquart eco-
nome van de Bijloke (sic) dat Wauters hoofd-
geneesheer zich erover beklaagt dat hij de 
journaals en rondeboeken van de geneeshe-
ren niet heeft gekregen. Voorts stuurt BG een 
brief bestemd voor de leerlingen in verband 
met de schriften (cahiers) die ze nalaten in te 
sturen.

2465 22/05/1813 276/17 - BG schrijft aan de internen van de 
Bijloke dat ze nagelaten hebben de ronde-
boeken (journaux de visite du medecin) in te 
dienen. 
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2466 26/05/1813 277/17 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze een brief via de prefect ontvangen hebben 
van de Directeur général de la comptablité 
des communes die ingaat op BG’s voorstel 
van budget. Ze klagen over 1) uitgaven voor 
zieken, 2) wezen en kinderen van onvermo-
gende ouders 3) overschatting van de pacht-
inkomsten 

2467 29/05/1813 278/17 - BG vraagt aan BG te Antwerpen dat 
ze voor BG Gent vier wissels zouden innen.

2468 26/05/1813 279/17 - BG stuurt aan de onderpefect de 
overzichten van de uitgaven voor uitbesteding 
(nourrice) voor vondelingen en verlaten kinde-
ren. 

2469 29/05/1813 280/17 - BG schrijft aan de prefect dat ze zijn 
brief ontvangen hebben over de karren die het 
vervoer verzorgen in dhet militair ziekenhuis 
en het gedrag van de ziekenverzorgers ten 
aanzien van de patiënten;

2470 29/05/1813 281/17 - BG schrijft aan Wauters; hoofdge-
neesheer dat hij voor rekening van BG een 
vat honing mag kopen.

2471 31/05/1813 282/17 - BG meldt aan de onderprefect dat 
het nog enkele dagen zal duren voor ze 
financiële overzichten kunnen voorleggen. 
BG stuurt aan de onderprefect de gevraagde 
stukken over de financiële situatie en het 
verloop in de godshuizen. BG stuurt aan de 
onderprefect de gevraagde stukken over de 
financiële situatie en het verloop in de gods-
huizen. BG stuurt aan de onderprefect de 
gevraagde stukken over de financiële situatie 
en het verloop in de godshuizen. BG stuurt 
aan de onderprefect de gevraagde stukken 
over de financiële situatie en het verloop in de 
godshuizen.

2472 31/05/1813 283/17 - BG antwoordt aan de Onderprefect 
dat ze het nodige zullen doen om alle man-
nelijke kinderen door BG opgevoed en ouder 
dan 16 jaar in de Kulderschool zullen bijeen 
gebracht worden.
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2473 03/06/1813 285/17 - BG stuurt aan de onderprefect de na-
menlijst van de jongens, vondelingen, achter-
gelaten of arme wezen, ouder dan 16 jaar 

2474 04/06/1813 286/17 - BG schrijft aan Dom. Mijs, notaris te 
Assenede, over het geschil met Jacqes Gys-
selinck, oud-pachter, Pieters Jean nieuwe 
pachter. 

2475 05/06/1813 287/17 - BG stuurt aan Haeck, econome de 
l’hospice des foux et furieux, een modeldocu-
ment dat hij zorvuldig moet invullen en met-
een terugsturen.

2476 05/06/1813 288/17 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Kortrijk, voorzitter van Weldadigheid aldaar, 
dat Fran.. de Rijcke het kind Marie Dondaine, 
fa François en Catherine Gilard, overleden in 
Gent, naar Kortrijk brengt. 

2477 07/06/1813 289/17 - BG stuurt aan de Onderprefect het 
bestek en de voorwaarden voor de openbare 
verhuring van enkele goederen. 

2478 08/06/1813 290/17 - BG vraagt aan de procureur van de 
burgerlijke rechtbank te Gent om Jean Marc-
bah, fuselier van het 2e Zwitserse regiment, 
thans verblijvend in het militair hospitaal, te 
mogen opsluiten in een zwakzinnigengesticht. 
De man heeft zich opgesloten in de politie-
kamer en de deur gebaricadeerd. Heeft de 
gehele tijd niet meer gegeten en krijgt de deur 
niet meer open. 

2479 08/06/1813 291/17 - BG bevestigt de ontvangst van een 
bericht van ordonnantie van 7500 fr voor de 
verzorging van zieke militairen. 

2480 08/06/1813 292/17 - BG schrijft aan BG te Antwerpen 
over de inning van 2881,43 fr. 
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2481 08/06/1813 293/17 - BG meldt aan F. Verhegghen, ad-
junct van de burgemeester, officier van de 
burgerlijke stand, dat een besluit van de Pre-
fect handelt over bepaalde na te komen voor-
schriften in verband met met gevonden kinde-
ren: geen enkele vondeling mag opgenomen 
worden tenzij voorzien van een gedetaillerd 
proces-verbaal opgesteld door de gemeente. 
Vermeld moet worden: de aard van de kle-
dij en andere voorwerpen die het bij had, de 
omstandigheden en het weer, de kenmerken 
(marques naturelles), zijn vermoede leeftijd in 
dagen, de namen die eventueel door de off. 
burg. stand zijn gegeven enz.

2482 08/06/1813 294/17 - BG schrijft aan Françoise Henau te 
Brussel? dat haar oom Martin Henau van wie 
ze erft heeft, solidaire borg was voor Severin 
Rabonez die een huis huurde van BG. Deze 
man is insolvabel en hij moet nog 378,35 huur 
aan BG

2483 03/06/1813 295/17 - BG schrijft aan de Prefect over 
BGs verzet tegen een verkoop van enkele 
goederen aangetekend bij zijn voorganger 
d’Houdetot. De identiteit moest vastgesteld 
worden en over de afmetingen bestaan vra-
gen. 

2484 09/06/1813 296/17 - BG vraagt aan de burgemeester dat 
hij ingrijpt bij de begrafenisondernemer, zodat 
die zich conformeert aan het besluit van 24 
thermidor jaar VIII om de lijken van overleden 
militairen te begraven bij dageraad.

2485 10/06/1813 297/17 - BG schrijft aan J. Haeck, econoom 
van het zwakzinnigengesticht, dat hij Jean 
Marcbah, fuselier van het 2E Zwitserse regi-
ment moet opnemen.

2486 11/06/1813 298/17 - BG beklaagt zich bij de comm. or-
donnateur de la 24 division militaire te Brussel 
over de grote achterstand in de terugbetaling 
van de voorschotten, die nu 110.904,67 fr 
bedragen. 
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2487 11/06/1813 299/17 - BG vraagt aan de ontvanger van 
domeinen te Loochristi dat ze Jacques Fran-
çois Geirnaert en Guille. Kerkhove zou gerust 
laten. De belastingen zijn door deze pachter 
steeds betaald aan BG die eigenaar is van de 
gewezen goederen van Bijloke abdij. 

2488 15/06/1813 300/17 - BG schrijft aan BG te Dendermonde 
dat de drie leerlingen uitgesteld (ajourner) 
zijn voor een jaar? BG zou hen graag zonder 
terugbetaling de 4 couronnes de franc hebben 
gegeven indien ze aangeduid (verkozen?) 
waren. BG stuurt de zegel voor kwijting terug. 

2489 15/06/1813 301/17 - BG schrijft aan Du But, ontvanger 
van de domeinen te Dendermonde dat hij nog 
steeds niet ingegaan is op BG’s uitnodiging 
om rekenschap te komen geven van zijn in-
ningen voor BG.

2490 19/06/1813 302/17 - BG stuurt aan de onderprefect de 
overzichten met betrekking tot vondelingen en 
verlaten kinderen. 

2491 19/06/1813 303/17 - BG vraagt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
een kopie van het proces-verbaal waarbij Van 
de Plat en Pierache aangeduid werden als 
chirurg sous-aide. Er is een nieuw examen 
nodig voor de vacante plaats van interne na 
het ontslag van Boddaert.

2492 21/06/1813 304/17 - BG schrijft aan Dellafaille, comman-
dant de la légion des gardes nationales du 
Dept Escaut, dat een van hun pachters te Ma-
ria Lierde, Louis de Vulder, op de lijst staat om 
deel uit te maken van het legioen. BG steunt 
zijn verzoek tot schrapping van zijn naam op 
de lijst.

2493 21/06/1813 305/17 - BG schrijft aan de prefect in verband 
met brief nr. 25478.

2494 23/06/1813 306/17 - BG vraagt aan de onderprefect om 
de goedkeuring van de prefect tot benoeming 
van Ghéquière als voorsnijder.

2495 22/06/1813 307/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
beraadslaging over de vergoeding van de 
voedstervaders van vondelingen en verlaten 
kinderen. 



BG 53: Briefkopieën

2496 24/06/1813 308/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
financiële overzicht van de Ontvanger met 
betrekking tot de jaren 1806 tot 1811.

2497 25/06/1813 309/17 - BG stuurt aan de Prefect een klaag-
brief over de moeilijke situatie waarin BG zich 
bevindt naar aanleiding van de nog niet terug-
betaalde voorschotten voor zieke militairen 
die 110.904,67 bedragen (1810-1813).

2498 26/06/1813 310/17 - BG vraagt aan Van Wambeke te 
Aalst om 180 fr te storten in de kas van de 
ontvanger van Domeinen ter verloning van de 
boswachters. 

2499 26/06/1813 311/17 - BG schrijft aan de onderprefect over 
de uitbetaling van de lonen van de boswach-
ters (Eeklo, Geraardsbergen en Aalst).

2500 26/06/1813 312/17 - BG vraagt aan JB Baguet, ontvanger, 
Van Brakel, hoofd boekhouding ziekenhuizen, 
Fr. Couvreur expéditionnaire au bureau des 
enfants trouvés, J.B Coorman, expédition-
naire, om nadere gegevens (welke staat er 
niet in).

2501 29/06/1813 313/17 - BG schrijft aan Dom. Mys, notaris te 
Assenede, in verband met vergetelheden rond 
huurovereenkomsten.

2502 03/07/1813 314/17 - BG vraagt aan Limnander, conseil-
ler faisant fonction de comm. des guerres par 
interim, om het kostenoverzicht voor de ver-
zorging van pupillen van de keizerlijke wacht 
aan de ordonnateur door te sturen.

2503 05/07/1813 315/17 - BG vraagt aan de onderprefect om 
toezending van de gedetailleerde inventaris 
van de papieren met betrekking tot Hebbe-
rechtsgodshuis, die in beslag zijn genomen bij 
de ex-monnik van St Pieters, Alison
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2504 06/07/1813 316/17 - BG vraagt aan de ontvanger van 
de domeinen te Geraardsbergen om 60 fr in 
ontvangst te nemen als jaarloon voor Nico-
las de Cooman, boswachter Denderhautem. 
Als hij zich aanbiedt mag hem de eerste zes 
maand van jaar uitbetaald worden en vervol-
gens telkens op het einde van het kwartaal. 
(Op ACHTERKANT kosten voor glaswerk aan 
Cammaert, Wayenberghe, bakker, cauwer en 
voor timmerwerken aan Velleman, Naeyer, 
Dehoon. )

2505 06/07/1813 317/17 - BG stuurt aan de burgemeester de 
gevraagde inlichtingen met vermelding van de 
bedragen van kosten voor voeding en luiers 
van vondelingen, voor drukkosten, aankoop 
registers, kleine uitgaven, opbrengst loon van 
kinderen uit de godshuizen. 

2506 06/07/1813 318/17 - BG stuurt aan Joly, comm. van de 
reservecompagnie van de Schelde, een kos-
tenoverzicht voor visa.

2507 08/07/1813 319/17 - BG meldt aan de onderprefect dat ze 
de 419 fr die overbleef van “des receptxxxx 
d’officiers de santé” in de kas van de ontvan-
ger hebben gestort. (Op ACHTERKANT de 
vergissingen van notaris Mys art 7 en art 14)

2508 13/07/1813 320/17 - BG stuurt aan de comm. van de 
zeemacht van de Gentse haven het overzich-
ten van de kosten voor verzorging van zieke 
zeemachters.

2509 13/07/1813 321/17 - BG vraagt aan François De Rouck, 
advocaat te Dendermonde, om niets meer te 
doen, nu Dubut van plan is om rekenschap te 
komen geven. 

2510 13/07/1813 322/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
proces-verbaal van een openbare verhuring 
voor notaris Charles Apers voor goedkeuring 
en eventueel visa van de prefect.

2511 15/07/1813 323/17 - BG verbiedt de econome van de Bij-
loke, militair ziekenhuis, ouderlingen, Kulders, 
Blauwe meisjes, Rodelijvekens om nog bier 
te schenken aan de arbeiders die er herstel-
lingen uitvoeren.
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2512 15/07/1813 324/17 - BG schrijft aan Olivier, politiecom-
missaris, dat een zekere Lanschoot, huurder 
van een woning in het beluik van de Bijloke, 
een geit laat weiden in de weide van het ge-
noemde beluik. Het beest richt schade aan de 
jonge planten en aan de bomen. Als dat zich 
nog voordoet moet een van zijn sergeanten 
de geit aanhouden. 

2513 16/07/1813 325/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
gevraagde overzicht van de vondelingen en 
verlaten kinderen. 

2514 17/07/1813 326/17 - BG stuurt aan de Prefect een zegel 
van 75 ct.

2515 17/07/1813 327/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
financieel overzicht. 

2516 20/07/1813 328/17 - BG vraagt aan D’Hane Steenhuyse 
en De Potter om aanwezig te zijn samen met 
al de leden van de administratie van BG en 
Weldadigheid in het kantoor van de burge-
meester om voorgesteld te worden aan de 
nieuwe bisschop.

2517 20/07/1813 329/17 - BG schrijft aan De Meulenaere, 
Blauwe Meisjes, dat op vraag van Triest, BG 
heeft besloten de opname van Marie Antoi-
nette Staessens uit te stellen en in vervanging 
Josephine Engelbeen toe te laten. 

2518 20/07/1813 330/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
kopie van het besluit om Ghéquière als voor-
snijder te benoemen. 

2519 21/07/1813 331/17 - BG meldt aan de leden van de raad 
van bestuur van de school voor geneeskunde 
dat ze voor de vacante plaatsen als interne 
Van der Haeghen hebben benoemd en Van 
der Plat, deze laatste in de plaats van Ghequi-
ere, die nu voorsnijder wordt. 

2520 21/07/1813 332/17 - BG bevestigt aan J.Bte Baquet, alg. 
ontvanger, dat ze vier overzichten hebben 
ontvangen. 
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2521 21/07/1813 333/17 - BG vraagt aan de comm. des guer-
res du Dept Escaut wat ze moeten doen met 
de weigering van de ‘comm. de marine’ van 
de haven van Gent om de opgeroepen dienst-
plichtigen die nog niet ingelijfd zijn, te laten 
meetellen in de terug te betalen verzorgings-
kosten. 

2522 22/07/1813 334/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
kopie van het keizerlijke besluit dat de statu-
ten van de zusters marollen goedkeurt. 

2523 23/07/1813 335/17 - BG schrijft aan de Prefect over de 
nieuwe klachten die de Cooman ten aanzien 
van BG heeft geuit. (3 blz)

2524 24/07/1813 336/17 - BG meldt aan de onderprefect dat 
het gevraagde hout, geen specifieke be-
stemming heeft. Het snoeihout is voor intern 
gebruik van de instellingen van BG, de stam-
men, gebruikt voor kleine herstellingen als die 
nodig zijn, liggen opgeslagen in een magazijn. 

2525 26/07/1813 337/17 - BG vraagt aan de Zutter, koster van 
de OLV kerk te brugge, de fondsen die hij al 
enkele jaren in handen heeft, onmiddellijk te 
storten. 

2526 27/07/1813 338/17 - BG antwoordt aan BG Antwerpen op 
hun vraag over het beleid ten aanzien van de 
vondelingen en verlaten kinderen door hen 
een kopie te sturen van de Prefectorale be-
sluit in dat verband. Voorts beantwoordt BG 
de vraag (6e) over de ouderlingenbeleid.  

2527 27/07/1813 339/17 - BG nodigt de burgemeester uit om 
aanwezig te zijn op de prijsuitreiking op 2 
oogst bij de Kulders, 3 oogst bij de Blauwe 
meisjes en op 4 bij de Rodelijvekens

2528 28/07/1813 340/17 - BG brengt De Meulenaere Blauwe 
Meisjes en Papeleu, Rodelijvekens op de 
hoogte van de prijsuitreiking. 

2529 31/07/1813 341/17 - BG meldt aan Papeleu Rodelijve-
kens dat ze de uitreiking uitstellen tot midden 
augustus.
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2530 31/07/1813 342/17 - BG schrijft aan de Onderprefect dat 
Pierre Dupuits een kreupel rechterhand heeft, 
Louis Deques is zwaar astmatisch en gebo-
cheld, en Marie Van Aelbroeck heeft een ver-
lamde linkerarm. Dergelijke kinderen blijven 
bij de voedstervader voor zover nog van enig 
nut kunnen zijn voor de voedstervader. Er 
wordt een taks (taxe) toegekend aan deze ca-
tegorie kinderen op grond van hun restwaarde 
voor voedstervader. 

2531 02/08/1813

02/08/1813

02/08/1813

343/17 - BG bevestigt aan Piette de ontvangst 
van de ordonnantie van 6000 fr. 
344/17 - BG stuurt aan Piette de stukken in 
verband met de verzorging van zieke militai-
ren
345/17 - BG vraagt aan Piette om een oplos-
sing voor het probleem van de nog niet inge-
lijfde marinesoldaten die verzorgd worden in 
het militair ziekenhuis.

2532 03/08/1813 346/17 - BG bevestigt aan Piette de ontvangst 
van twee ordonnantie tbv 100 fr en 542 fr.

2533 06/08/1813 347/17 - BG bevestigt aan de Comm. des 
guerres de ontvangst van een ordonnantie 
van 14963,55 fr en een tweede van 5000 fr.

2534 06/08/1813 348/17 - BG stuurt aan de Onderprefect een 
overzicht in verband met de vondelingen en 
verlaten kinderen.

2535 10/08/1813 349/17 - BG vraagt aan BG Antwerpen een 
ordonnantie te willen innen voor BG Gent

2536 10/08/1813 350/17 - BG stuurt aan de onderprefect voor 
goedkeuring door de Prefect een overzicht 
van de kosten van een openbare verhuring. 

2537 18/09/1813 351/17 - BG schrijft aan Kervijn burgemeester 
van Melle dat Pietronelle Bockaert fa Fer-
dinand & Jeanne de Koker, geboortig van 
Melle, een tijdje gewerkt heeft in Oordegem. 
Naar aanleiding van een beenprobleem is ze 
in de Bijloke beland waar men haar been zal 
moeten afzetten. Het is billijk dat Melle deze 
kosten terugbetaald. 
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2538 21/08/1813 352/17 - BG vraagt aan de Prefect richtlijnen 
voor het volgende probleem. Twee meisjes 
van Therese Nonkels zijn verlaten door hun 
moeder en verzorgd door BG. De moeder 
komt de kinderen nu claimen voorzien van 
een brief van de burgemeester van Kortrijk. 
Het oudste meisjes heeft een kreupele rech-
terarm en zal altijd ten laste blijven van een 
instelling. 

2539 21/08/1813 353/17 - BG schrijft aan de comm. des guer-
res dat J. BTe Coppeneure voor BG zal aan-
wezig zijn op de verkoop van de bezittingen 
van overleden militairen. 

2540 23/08/1813 354/17 - BG schrijft aan Mr Le Sucommissaire 
de marine au port de Gand dat besloten is dat 
de niet ingeschreven zeemachters behandeld 
worden voor rekening van de administratie 
van de Zeemacht.

2541 27/08/1813 355/17 - BG vraagt aan de ontvanger van de 
Domeinen te Eeklo om het loon van de bos-
wachters uit te betalen. 

2542 01/09/1813 356/17 - BG vraagt aan de onderprefect om 
niet in te gaan op de klacht van de Kosters 
van Oost-Eeklo die betrekking op rentes die 
door de eerste Consul in het jaar 10 aan BG 
zijn geschonken. Dergelijke rentes mogen niet 
belast zijn met enige verzwarende voorwaar-
de die hun waarde verminderd. In dat geval 
zou de beloofde 85.000 fr niet behaald zijn. 

2543 30/08/1813 357/17 - BG vraagt aan de Prefect om richt-
lijnen in verband met de 81963, 55 fr die 
hun toekomt voor de verzorging van zieke 
militairen. Dit bedrag zal hen toegekend 
worden in de vorm van bons de la caisse 
d’amortissement pour biens communaux. De 
algemene ontvanger van dit Dept wacht nog 
op instructies van de Ministre du Trésor Natio-
nal. BG heeft nu vernomen dat de waarde van 
deze bons 25 % lager is in speciën. Op die 
manier kunnen ze hun leveranciers niet meer 
betalen, die zullen weigeren verder te leveren 
en zal BG haar activiteit moeten stopzetten. 



BG 53: Briefkopieën

2544 01/09/1813 358/17 - BG schrijft aan de adjunct van de 
commissaire des guerres dat de 81963,55 
fr uitbetaald wordt in bons de la caisse 
d’amortissmenet pour biens communaux die 
op de beurs 15 à 20 % verlies opleveren. 

2545 02/09/1813 359/17 - BG stuurt aan de Onderprefect het 
overzicht met betrekking tot de vondelingen 
en verlaten kinderen. 

2546 02/09/1813 360/17 - BG stuurt aan de commissaire van 
de Zeemacht in de haven van Gent het ver-
slag met betrekking tot het aantal dagen 
verzorging van zeemachters. 

2547 04/09/1813 361/17 - BG vraagt aan de Onderprefect om 
het bestek en voorwaarden voor de verhuur 
van enkele eigendommen voor te leggen aan 
de Prefect voor visa.

2548 04/09/1813 362/17 - BG vraagt aan Papeleu L. directeur 
Rodelijvekens om het nodige te doen voor de 
prijsuitreiking op 13/09.

2549 06/09/1813 363/17 - BG vraagt aan L. Papeleu directeur 
van de Rodelijvekens om de bijgevoegde 
staat te laten invullen door de econome. 

2550 06/09/1813 364/17 - BG stuurt aan de econome van de 
Kulders, Militair ziekenhuis, Bijloke, Oude-
mannen, Oudevrouwen en Blauwe Meisjes 
om de bijgevoegde staat meteen in te vullen 
en terug te sturen. 

2551 08/09/1813 365/17 - BG schrijft aan Bernard Dobbelaere 
en Josse Bourgonjon te Waarschoot dat BG 
nooit gerechtigd was om een erfpacht te ge-
ven op de weide. 

2552 10/09/1813 366/17 - BG meldt aan Piette, adjunct comm. 
des Guerres dat ze drie ordonnanties hebben 
ontvangen. 

2553 10/09/1813 367/17 - BG schrijft aan J.F. Durieu notaris 
te Kortrijk over de verkoop van Naessens en 
de voorwaarden ervan. De erfpachtverwerver 
moet zeer solvabel zijn, op zijn kosten een 
nieuwe rechtstitel verwerft, de kosten met be-
trekking tot de vervolging van de erven Naes-
sens op zich neemt.
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2554 10/09/1813 368/17 - BG schrijft aan de opkweekelingen 
der aerme schoole  gezegd Kulders in de 
zelve stad. Wij hebben met pijne vernomen 
dat er sinds enigen tijd en wel momentlijk les-
tleden woensdag groote buytenspoorigheden 
in de schoole hebben plaetse gehad. Alhoe-
wel alle de gonne die zig aan deze wanorders 
hebben pligtig gemaekt zouden behooren 
zonder uytzondering gestraft te worden heb-
ben wij wel willen gelooven dat er veele onder 
de nomber door hun medegezellen zijn mis-
leid geworden. BG zal zachtmoedig zijn en 
de belhamels uit bijgevoegde (ontbrekende) 
lijst te straffen met verplichte aanwezigheid op 
school op de speeldagen. 

2555 15/09/1813 369/17 - BG schrijft aan J. Bte Baguet alg. 
ontvanger van BG dat ze hem uitstel verlenen 
voor het indienen van zijn financiëel verslag. 

2556 15/09/1813 370/17 - BG schrijft aan J.B. de Cooman over 
de korting op de intresten pro rata de ontvan-
gen bonnen. 

2557 16/09/1813 371/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Jean 
de Graeve uit Oordegem geöpereerd is (lou-
pe? à la joue) en na 33 dagen verblijf in het 
ziekenhuis hersteld naar huis is gestuurd. De 
kosten bedragen 41,38 fr 

2558 21/09/1813 372/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Marie 
Josephe van Hoorebeke geboortig van Aalst 
4 jaar in de Bijloke heeft verbleven en enorm 
veel geld gekost heeft. Haar gewone voor-
geschreven voeding bestond uit rijstpap, een 
halve liter wijn per dag, ze verbruikte veel qui-
nine en opium. Haar kwaal bleef hardnekkig 
bestand tegen de remedies. Aalst was op de 
hoogte via de verpleegsters van haar slecht 
gedrag en verkozen ze hier te laten. Ze is dan 
overgebracht naar de zusters van liefde. Kort 
daarna heeft ze zichzelf miraculeus genezen 
verklaard. BG van Aalst heeft haar terug-
gehaald, maar ze vertrok meteen weer naar 
Gent en ging zwerven in Kortrijk, Oostende 
enz. Terug te Gent bood ze zich aan in de 
Bijloke waar dr Kluyskens haar na onderzoek 
heeft weggezonden. 
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2559 24/09/1813 373/17 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Wetteren en aan Weldadigheid aldaar ze ak-
koord gaan met de opname van de vrouw van 
Lievin Rottiers en haar zullen laten opereren 
van cataract. Tegen betaling!

2560 24/09/1813 374/17 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
een ordonnantie voor hen te innen. 

2561 24/09/1813 375/17 - BG stuurt aan de burgemeester een 
lijst met de vernielingen aan de gebouwen 
van de Kulders en aan het meubilaire als ge-
volg van de weerspanningheid daar. 

2562 24/09/1813

24/09/1813

376/17 - BG stuurt aan de Onderprefect een 
notariële akte in verband met een openbare 
verhuring te Sleidinge.
377/17 - BG schrijft aan de Onderprefect over 
een gestolen goed dat iemand hen wil melden 
in ruil voor de vervallen intresten.

2563 25/09/1813 378/17 - BG vraagt aan Triest, Zwakzinnige 
vrouwen en Haeck zwakzinnige mannen om 
de bijgevoegde staat in te vullen en meteen 
terug te sturen. 

2564 28/09/1813 379/17 - BG stuurt aan de burgemeester 
een namenlijst van de Kuldersleerlingen met 
vermelding van hun leeftijd en enkele inlichtin-
gen over hun fysiek. Voorts een notitie met de 
gevolgen voor BG door de werkonderbreking 
gedurende een week en de weerspannigheid 
van de in de stad werkende leerlingen even-
als van die die in het gesticht spinnen.

2565 29/09/1813 380/17 - BG schrijft aan BG te Antwerpen 
over de noodzaak van een speciale onder-
handse gelegaliseerde en geregistreerde 
volmacht met zegel van 20 ct. ten gunste van 
Lammens. 

2566 01/10/1813 381/17 - BG nodigt J.L. De Pauw, ontvanger 
te Poelpolder in Sas van Gent om geld te 
komen ophalen.

2567 06/10/1813 382/17 - BG bevestigt bij de Comm. des guer-
res dat ze de ordonnantie van 300 fr hebben 
ontvangen. 

2568 06/10/1813 383/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
notariële akte in verband met de openabre 
verhuring van enkele goederen te Nazareth. 
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2569 06/10/1813 384/17 - BG bevestigt bij de Comm. des guer-
res de ontvangst van een ordonnantie tbv 
1000 fr.

2570 06/10/1813 385/17 - BG stuurt aan Montazet, comman-
dant de la compagnie de réserve du dept 
Escaut een overzicht vanhet aantal dagen 
verzorging van de manschappen van zijn 
compagnie.

2571 07/10/1813 386/17 - BG schrijft aan de prefect over de 
vraag van de vader van Soret, kandidaat leer-
linge vroedvrouw te Parijs, of zijn dochter nu 
ze hersteld is eind december naar Parijs mag 
vertrekken. 

2572 07/10/1813 387/17 - BG schrijft aan de onderprefect dat 
Louis de Potter dit jaar als ontslagnemend 
moet worden beschouwd. Als vervangers 
stellen ze voor: Louis de Potter, Rodriquez 
de Rhodes, Emanuel Elias, rentenier, Francis 
Surmont de Potter, rentenier, Pierre de Loose 
de Potter, rentenier.

2573 07/10/1813 388/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Fer-
nande Bleville nog geen 70 jaar is en dus niet 
kan toegelaten worden in St Antonius. Bo-
vendien zijn er teveel zeer oude, armlastige 
personen die recht hebben op opname.

2574 09/10/1813 389/17 - BG stuurt aan de Prefect het door 
de politiecommissaris opgemaakte proces-
verbaal terug, dat de burgerlijke staat niet 
vermeld van de vondeling.

2575 09/10/1813 390/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
bestek en voorwaarde van een openbare 
verhuring van enkele landeigendommen voor 
visa door de prefect. 

2576 15/10/1813 391/17 - BG schrijft aan de ontvanger van de 
registratie in Gent dat ze geen enkele rente 
hebben laten inschrijven en dus geen registra-
tierecht verschuldigd kunnen zijn.

2577 16/10/1813 392/17 - BG stuurt aan de onderpefect allerlei 
inlichtingen over de zwakzinnigen (alienés, 
maniaques et idiots) 

2578 17/10/1813 393/17 - BG schrijft aan BG te Antwerpen 
over het innen van 387 fr door Baguet.
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2579 18/10/1813

18/10/1813

394/17 - BG meldt aan de prefect dat weduwe 
Viard is opgenomen in de Oudevrouwen.
395/17 - BG schrijft aan de Prefect dat zodra 
er plaats vrijkomt Leonard De Mulder zal op-
genomen worden.

2580 19/10/1813 396/17 - BG schrijft aan de burgemeester 
dat hun huurder Pierre Van Melle, slager 
in de Speldenstraat (Epingles), gehinderd 
wordt door de kwalijke uitwasemingen van de 
stijfselfabriek van zijn buur Calland. Derge-
lijke inrichtingen mogen niet in het centrum 
in dichtbevolkte wijken. Het vlees van deze 
slager bederft door deze lucht en dat kan hem 
ruïneren.

2581 22/10/1813 397/17 - BG bevestigt bij Piette, comm. des 
guerres adjoint, dat ze zijn ordonnantie van 
300 fr hebben ontvangen. 

2582 22/10/1813 398/17 - BG meldt aan de Cooman, dat ze 
hem geen ‘bon de la 1ere série, kunnen ge-
ven, omdat deze al aangesproken is voor de 
betaling van de docenten van de school voor 
geneeskunde en de medische officieren.

2583 23/10/1813 399/17 - BG stuurt aan Piette, comm. des 
guerres adjoint, het overzicht met het aantal 
dagen verzorging van zieke militairen. 

2584 23/10/1813 400/17 - BG stuurt aan de onderprefect een 
overzicht van de kassituatie van BG en het 
verloop in de hospitalen.

2585 25/10/1813 401/17 - BG schrijft aan Desroches, inspec-
teur waters en bossen, dat ze toestemming 
hebben om 1347 bomen te snoeien. Hiermee 
worden belast, Albert Matthys te Oost Eeklo, 
Lievin Schepens te Mendonk, J.Bte Bekaert te 
Zwijnaarde, L.B. van den Berghe te Oost-Aal-
ter. Later delen ze mee op welk stuk terrein er 
500 (brins) loten zullen worden geplant. 

2586 26/10/1813 402/17 - BG schrijft aan Desroches, inspec-
teur waters en bossen, dat de 100 stuks 
sparren die mogen gekapt worden, gebruikt 
zullen worden voor de herstelling van enkele 
landeigendommen. Omdat het niet het beste 
seizoen is voor herstellingen, wordt de kap 
uitgesteld.
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2587 26/10/1813 403/17 - BG meldt aan de prefect dat Leonard 
de Mulder opgenomen is in het oudemannen-
gesticht.

2588 27/10/1813 404/17 - BG meldt aan Piette, adjunct comm. 
des guerres, dat de gratificatie die de Minister 
verleend heeft aan de geneesheren, door de 
uitbetalingsbeambte geweigerd wordt. Hij eist 
dat de geneesheren op voorhand de lijst in de 
marge tekenen, wat betekent dat BG dit geld 
zou moeten voorschieten.

2589 27/10/1813 405/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
overzicht van de leveringen in de vestiaire en 
nachtverblijven van de godshuizen. (vestiaire 
et coucher?) 

2590 30/10/1813 406/17 - BG vraagt aan de Procureur van 
de burgerlijke rechtbank om François Dide-
rix, verlaten kind opgevoed in de Kulders, te 
mogen laten opsluiten in het zwakzinnigenge-
sticht. Bijgevoegd (ontbreekt) het geneeskun-
dig verslag. 

2591 30/10/1813 407/17 - BG stuurt aan de onderprefect de 
overzichten van de vondelingen en verlaten 
kinderen, die ze opvoeden.

2592 30/10/1813 408/17 - BG vraagt aan P.E. Wauters, hoofd-
geneesheer, om ten behoeve van het militair 
ziekenhuis een baal zoethout aan te kopen 
tegen de laagst mogelijke prijs.

2593 03/11/1813 409/17 - BG stuurt aan de Onderprefect de 
modellijst terug met het overzicht van de 
stadswoningen.

2594 06/11/1813 410/17 - BG stuurt aan de onderprefect het 
kasoverzicht en dat van het verloop in de 
ziekenhuizen.

2595 06/11/1813 411/17 - BG stuurt aan de commissaris van 
de Zeemacht te Gent het verslag over het 
aantal dagen verzorging van mariniers.
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2596 06/11/1813 412/17 - BG vraagt aan J. Haeck, econoom 
zwakzinnigengesticht om François Diderix op 
te nemen die zwakzinnig is en woedeaanval-
len krijgt. (omgekeerd op recto: B. ? van den 
Sluys, chez Lievin Casier, tailleur pres de la 
porte de Bruges nr. 77, rue haute – Anne Jac-
queline van Crombrugghe, v. bogaerdstraete 
over schelde nr. 263)

2597 06/11/1813 413/17 - BG vraagt aan J. Haeck, econoom 
zwakzinnigengesticht om Jean Dominique 
Leybert, fuselier bij 65e regiment, 5 bataillon, 
3e compagnie op te nemen.

2598 10/11/1813 414/17 - BG schrijft aan de Prefect dat de 
Ordonnateur gesteld dat 1500 zieke militai-
ren naar Gent zullen worden gestuurd. Gent 
heeft slechts bedden voor 700 man. BG stelt 
drie voorwaarden 1) max 700 man, 2) per dag 
slechts max 1000 man naar Gent sturen 3) de 
achterstallen eerst betalen. 

2599 13/11/1813 415/17 - BG stuurt aan Kluyskens, Ver-
beeck, De Brucq, De Block een verhandeling 
over een nieuwe behandelingsmethode van 
schurft. Ieder kwartaal moeten ze een verslag 
hierover sturen aan de Prefect.

2600 16/11/1813 416/17 - BG schrijft aan Coppenuer, econoom 
militair ziekenhuis dat hij alle bedienden moet 
sturen die Wolf, econoom van het bijhuis in de 
Capucijnen opvraagt.

2601 16/11/1813 417/17- BG schrijft aan Van Melle, ?Huybrecht 
& ???, dat hij alle waren moet sturen die Wolf, 
econoom van het bijhuis in de Capucijnen, 
opvraagt.

2602 16/11/1813 418/17- BG schrijft aan Bouchel, Boone, 
Hulin, Verbeeck, dat BG van Kortrijk zich 
beklaagt over de toestand van sommige af-
gevoerde soldaten. De geneesheren moeten 
beter toezien op de selectie van vervoerbare 
zieke militairen. 

2603 22/11/1813 419/17 - BG nodigt Du But, ontvanger van 
Domeinen te Dendermonde, uit om zonder 
uitstel rekenschap te komen afleggen van de 
inningen voor BG.
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2604 23/11/1813

23/11/1813

420/17 - BG geeft aan Coppenuer, econoom 
militair ziekenhuis, opdracht om 150 matras-
sen en 150 hoofdkussens, aan de Wolf in het 
bijhuis van de Capucijnen te leveren tegen 
ontvangstbewijs.
421/17 - BG geeft aan directrice van OLV ter 
Hooie begijnhof, opdracht om alle hemden 
die aldaar zijn opgeslagen aan de Wolf in het 
bijhuis van de Capucijnen te leveren tegen 
ontvangstbewijs.

2605 25/11/1813 422/17 - BG schrijft aan Bennard Huybrecht, 
wijnhandelaar, dat ze akkoord gaan met de 
verhoging met 10 fr per wijnvat tot wederop-
zegging.

2606 27/11/1813 423/17 - BG schrijft aan Albert Matthys, toe-
ziender der landgoederen der zelve adminis-
tratie, dat hij gedurende de ziekte van Liven 
Schepens op de intresten van de administra-
tie dient toe te zien in Winkel, Zelzate, Wach-
tebeke, Zaffelare en Mendonk.

2607 27/11/1813 424/17 - BG schrijft aan De Wolf, econoom 
van het bijhuis van het militair ziekenhuis 
gevestigd in de Capucijnen, dat hij alle inlich-
tingen moet doorgeven aan de econoom van 
het groot militair ziekenhuis die van de Ordon-
nateur opdracht heeft gekregen om allerlei 
overzichten te maken. 

2608 27/11/1813 425/17 - BG schrijft aan Coppeneur dat alle 
economen van de bijhuizen zijn op de hoogte 
gebracht om inlichtingen te verstrekken. 
Voorts melden ze de verhoging van het salaris 
van Verburgt tot 900 fr per jaar en verder de 
toevoeging van de bedienden Momens à 600 
fr, Frederic De Wolf & Charles Liliart à 400 fr 
per jaar. 

2609 02/12/1813 426/17 - BG stuurt aan de Onderprefect twee 
bestekken en voorwaarden voor de verhuring 
van enkele eigendommen. 

2610 07/12/1813 427/17 - BG meldt aan de Prefect dat ze een 
aantal geneesheren, chirurgen, apothekers 
voorlopig hebben benoemd voor dienst in de 
ziekenhuizen. 
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2611 10/12/1813 428/17 - BG schrijft aan De Brucq, chirurg, dat 
hij dienst moet doen in de Bijloke wegens de 
ziekte van De Block. 

2612 13/12/1813 429/17 - BG meldt aan Wallemacq, econoom 
van het Kleine Begijnhof hospitaal dat hij 118 
zieken uit Brussel mag verwachten. 

2613 14/12/1813 430/17 - BG schrijft aan de BG over het voor-
stel van dokter Gyselynck om nog een bijhuis 
te openen, waar de herstellende militairen 
kunnen worden opgenomen.

2614 14/12/1813 431/17 - BG schrijft aan Ameye, hulpapothe-
ker, dat hij zijn post heeft verlaten. Er volgen 
maatregelen als hij niet meteen weer aan de 
slag gaat.

2615 15/12/1813 432/17 - BG stuurt aan de Onderprefect een 
notariële akte in verband met de verhuur van 
enkele eigendommen.

2616 16/12/1813 433/17 - BG schrijft aan de burgemeester 
over het stro in de wagens waarin de zieke 
militairen zijn aangevoerd en dat van hun 
slaapzak. Het voorstel brengt veel last, kosten 
en bewaking met zich mee. Wij hebben beslo-
ten om het te verbranden op de binnenkoer 
van de capucijnen en de twee begijnhoven. 
Voor de Bijloke zou de burgemeester een 
plaats op de vesten moeten aanduiden.

2617 18/12/1813 434/17 - BG vraagt aan de Prefect maatrege-
len om alle apothekerleerlingen op te vorde-
ren in de gemeenten rond Gent, behalve in 
Oudenaarde, Sint-Niklaas, Eeklo en Aalst. 

2618 21/12/1813 435/17 - BG vraagt aan J. Bte Coppeneur om 
op de brief van de Prefect te antwoorden. 

2619 22/12/1813 436/17 - BG meldt aan De Keyzer te Waar-
schoot dat Bernard Dobbelaere, de weide die 
eerstgenoemde pacht, vanaf kerstdag zal in 
gebruik nemen. 

2620 22/12/1813 437/17 - BG schrijft aan de Prefect dat Boone, 
geneesheer in het groot militair ziekenhuis, 
dodelijk ziek is. BG heeft vruchteloos andere 
dokters aangesproken in de stad. Wil de pre-
fect er nu een opvorderen? 
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2621 22/12/1813 438/17 - BG schrijft aan de Prefect dat ze tot 
op heden twee leerling apothekers hebben 
gezien. 1) Charles Cromphaut leerling van 
Bouchel apotheker te Dendermonde, die nu 
werkt in het groot ziekenhuis 2) Jean … Bruy-
lant, leerling bij zijn vader in Dendermonde, hij 
wacht op een beslissing. D’aubian? is door de 
comm. des guerres naar Eeklo gestuurd. Hij 
was een van de beste.

2622 22/12/1813 439/17 - BG dreigt met sancties als Jean de 
Cubber, hulpchirurg, niet meteen zijn functie 
weer opneemt.

2623 26/12/1813 440/17 - BG stuurt aan de Prefect een verslag 
over de opbrengst van de omhaling in de stad 
ten behoeve van de zieke militairen. BG wil dit 
geld gebruiken voor de aankoop van hemden 
en andere leveringen, bedden.

2624 27/12/1813 441/17 - BG stuurt aan de prefect de brief van 
de burgemeester van Dendermonde mbt M. 
Buylant, leerling apotheker.

2625 28/12/1813 442/17 - BG meldt aan de prefect dat ze een 
nieuw plan hebben ingevoerd voor de ont-
vangst en behandeling hebben uitgewerkt.

2626 28/12/1813 443/17 - BG schrijft aan de Prefect dat er 
geen leerling apotheker op het platteland 
te vinden zijn. Alle leerlingen apotheker zijn 
aangesteld. Sommigen hebben een dodelijke 
ziekte opgelopen, sommigen weigeren. Twee 
met name De Ronghe leerling bij van Waes 
en Druer meerling bij ? Primebios?, zullen 
moeten aangepakt worden.

2627 28/12/1813 444/17 - BG schrijft aan de burgemeester 
over de beschikbare stookketels. 

2628 28/12/1813 445/17 - BG vraagt aan de prefect om de 
ordonnantie voor een bedrag van 4146 fr te 
verminderen omdat de ontvanger onvoldoen-
de geld heeft.

2629 31/12/1813 446/17 - BG vraagt aan Foret, chirurg te Eeklo 
om de lijst met de gratificaties te tekenen. 
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2630 03/01/1814 447 - BG geeft aan de prefect antwoord op 
zijn vraag in verband met de prijs van een 
strozak (i.e. de zak), matrasdoek, hoofdsteun, 
katoenen deken, paar lakens, hemd, linnen 
kap (coiffe). De prijs van een wollen kap (bon-
net) is voorlopig niet gekend omdat er nog 
geen besteld zijn. Voorts worden de maten 
opgegeven van matraszakken en matrassen, 
hoofdsteunen, lakens. 

2631 04/01/1814 448 - BG wil van BG te Doornik vernemen 
waar zij hun wollen kappen betrekken en te-
gen welke prijs. 

2632 05/01/1814 449 - BG meldt aan Bossart, directeur van de 
brievenpost, dat er een grote toevloed van 
zieke militairen is, waardoor er drie bijhuizen 
bijgekomen zijn, met name de twee begijn-
hoven (Henri Wallemacq Groot – Charles 
Van der ?Manen?) en het Capucijnenklooster 
(Jean Martens) waar hij de brieven en pakjes 
tegen handtekening kan bezorgen. 

2633 06/01/1814 450 - BG schrijft aan Du Bar, ontvanger do-
meinen en registratie te Dendermonde dat 
zij nog geen antwoord op hun brief hebben 
gehad en verzoeken hem zo snel mogelijk 
verslag uit te brengen en het geld te storten.

2634 07/01/1814 451 - BG schrijft aan de prefect dat de col-
lecte 14.863,49 frs heeft opgebracht. BG heeft 
15.498,33 uitgegeven aan linnen voor hem-
den, lakens en kappen en 2277 aan katoenen 
dekens. Het negatief saldo is afgedekt door 
de ordonnantie van 10.000 die de prefect 
heeft gegeven.

2635 08/01/1814 452 - BG schrijft aan de Burgemeester dat bij 
besluit van BG Ferdinand Toussyns?, leerling 
apotheker bij Van Lokeren, als apotheker in 
het Groot Begijnhof is aangeduid. Deze laat 
weten dat zijn gezondheid hem niet toelaat 
deze functie uit te oefenen. BG vraagt de 
Burgemeester om maatregelen tegen deze 
persoon te nemen. 

2636 10/01/1814 453 - BG geeft aan de commandant van de 
reserve compagnie verslag over het aantal 
behandelde zieke militairen 
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2637 10/01/1814 454 - BG stuurt aan de prefect een certificaat 
van de Burgemeester van Kortrijk met betrek-
king tot Therese Nonkels waarin staat dat ze 
de opvoedingskosten van haar twee meisjes 
niet kan betalen. Ze vraagt de kinderen terug 
BG vraagt toestemming om de kinderen te 
mogen teruggeven. (Er staat 1813)

2638 10/01/1814 455 - BG vraagt aan Ant. ???; hulpapotheker 
(sous-aide) in het groot militair ziekenhuis om 
deze functie te gaan vervullen in het Groot 
begijnhof.

2639 11/01/1814 456 - BG schrijft aan Van de Plas, geneesheer 
te Destelbergen, dat de prefect op voorstel 
van de medisch chirurgische maatschappij 
hem verzoekt gedurende 20 dagen te komen 
werken in het Capucijnenziekenhuis. Uitvluch-
ten worden niet aanvaard. 

2640 12/01/1814 457 - BG stuurt aan de prefect het overzicht 
van de uitgaven in de drie bijhuizen van het 
militair ziekenhuis.

2641 12/01/1814 458 - BG somt aan de prefect een aantal 
redenen op waarom de weigering Ferdinand 
Toussyns opgevorderd als apotheker (aide-
major) ongegrond is.

2642 13/01/1814 459 - BG bevestigt aan Piette, comm. des 
guerres, de ontvangst van 2000 ontslagbil-
jetten (billets de sortie). Er ontbreken 1000 
overlijdensattesten (billets de décès) 

2643 14/01/1814 460 - BG meldt aan de comm. des guerres 
de ontvangst van 1000 overlijdensaangiften 
(déclarations), 143 afvoerattesten (feuilles 
d’évacuation), 100 (états de décès), 1300 
sterfregisteruittreksels (extraits mortuaires)

2644 14/01/1814 461 - BG vraagt aan de comm. des guerres 
vrijgeleiden voor de boeren die tarwe zouden 
kunnen leveren. Nieulandt, bakker die werkt 
voor de militaire ziekenhuizen, zit zonder 
tarwe en heeft er besteld in Eeklo (40 zakken) 
en in Aalst (32 zakken). Omdat de boeren vre-
zen dat hun wagen wordt opgevorderd …
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2645 16/01/1814 462 - BG vraagt aan Maes, préposé payeur 
de la 24 division, om de uitbetaling aan Mme 
M.C. Van Audenaerde op te schorten in ver-
band met de huur van het Rijkegasthuis dat 
tijdelijk als militair ziekenhuis heeft gediend.

2646 18/01/1814 463 - BG stuurt aan de prefect een lijst op van 
opgevorderde geneesheren en apothekers 
die hun opeising naast zich legden. Vande 
Plas (Capucijnen), Tousseyns, De Ronghe (bij 
Van Waes), Massinos (bij Hoorbeke oudburg), 
Westerlinck (bij Callenborgh), Ongena? die bij 
zijn vader in lochristi is ingetrokken, Brugge-
man St Jacobsnieuwstraat … Er zijn strenge 
maatregelen nodig. 

2647 19/01/1814 464 - BG stuurt klaagbrief aan prefect over de 
nog niet terugbetaalde voorschotten. 

2648 21/01/1814 465 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze niets af weten van een kolenboot.

2649 21/01/1814 466 - BG stuurt aan Des Roches, inspecteur 
waters en bossen, de lijst houtkap die in 1815 
moet plaats hebben.

2650 22/01/1814 467 - BG antwoordt aan Delafaille, chef de 
legion, officier de légion d’honneur, dat er 
een hopeloze wanorde heerst bij de aanvoer 
(évacuation) van zieke militairen. BG doet 
een voorstel: het konvooi komt aan het Klein 
Begijnhof waar uitgeladen wordt voorzover 
er plaats is, de overigen gaan naar de Capu-
cijnen, daarna naar het Groot Begijnhof, de 
eventuele rest gaat naar het groot hospitaal te 
Ekkergem. 

2651 22/01/1814 468 - BG schrijft aan Van Wambeke, inspec-
teur des biens ruraux te Aalst dat het beter is 
dat N. Van der Straeten pachter te Wetteren 
zijn goederen verkoopt voor notaris dan door 
een deurwaarder. De opbrengst zal hoger zijn. 
Hij wordt gevraagd aanwezig te zijn op de 
verkoop.

2652 22/01/1814 469 - BG vraagt aan de economen van groot 
militair ziekenhuis, klein/groot begijnhof, capu-
cijnen om aan de hoofdgeneesheren en chi-
rurgen te vragen de militairen aan te duiden 
die zonder gevaar voor hun leven afgevoerd 
kunnen worden.
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2653 22/01/1814 470 - BG antwoordt aan Ruremonces? eco-
noom militair ziekenhuis te Eeklo dat er al een 
vervanger is voor Coppeneur. (op de achter-
kant een lijst van geneesheren die problemen 
maken: Capucijnen ?Rouge is niet ziek, Mas-
seinat? idem, Van de plas wil niet, Wetterlinck 
wil niet, Ongena wil slechts klein begijnhof, 
Bruggeman wil niet; Groot beg. Toussaint wil 
niet, in klein begijn. Vleeschouwers , Ger-
bens? in Klein begijnhof)

2654 23/01/1814 471 - BG geeft aan de prefect een overzicht 
van het aantal, dat uit de verschillende zie-
kenhuizen afgevoerd kan worden naar Brug-
ge.

2655 25/01/1814 472 - BG antwoordt aan notaris Leirens te 
Wetteren dat BG geen uitstel kan geven aan 
Norbert Van der Straeten, pachter. De kathei-
len moeten meteen verkocht.

2656 25/01/1814 473 - BG antwoordt aan BG te Antwerpen dat 
de informatie over François Van der Haegen 
ongegrond is. De man is metser en zijn vrouw 
verkoopt oude ... ( xxppes) op de markt. Ze 
kunnen er van leven en ze staan positief be-
kend bij de politie.

2657 26/01/1814 474 - BG vraagt aan Charles De Millecamps 
notaris te Watervliet om zo snel mogelijk de 
3000 frs te storten.

2658 29/01/1814 475 - BG meldt Mommens, bediende in het 
militair ziekenhuis en Leenaert idem ibidem, 
mogen stoppen omdat Wolf en Verburgt gene-
zen zijn en hun functie weer opnemen. 

2659 29/01/1814 476 - BG vraagt aan de prefect om op voor-
stel van de comm. des guerres om alle zieken 
in de drie bijhuizen onder te brengen in één 
militair ziekenhuis omdat van de 450 er 200 
afgevoerd werden.

2660 29/01/1814 477 - BG schrijft aan de econoom van Groot/
Klein Begijnhof, Capucijnen dat volgende 
maandag de dienst wordt stopgezet. Alle 
overblijvende zieken moeten dus in de loop 
van maandag naar het groot militair zieken-
huis afgevoerd. 
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2661 29/01/1814 478 - BG meldt aan Piette, comm. des guerre 
dat François Wolf de vervanger wordt van de 
overleden J. Bte Coppeneur. 

2662 03/02/1814 479 - BG meldt aan een aantal artsen (Com-
merlinck, Smolders, Bxxois, Page) dat ze 
functie morgen kunnen beëindigen.

2663 12/02/1814 480 - BG meldt aan Pierre Meyers, Schau-
wenberghe, Blommaert, brouwers dat de 
termijn verstreken is en ze geen bier moeten 
leveren. 

2664 15/02/1814 481 - BG meldt aan Smolders, Schepper 
chirurgen 3e klasse in het militair ziekenhuis 
dat wegens de vermindering van het aantal 
zieken zij vandaag hun functie mogen beëin-
digen.

2665 15/02/1814 482 - BG meldt aan Van Loo dat wegens de 
vermindering van het aantal zieken hij van-
daag hun functie mag beëindigen.

2666 18/02/1814 483 - BG meldt aan de prefect dat van de 220 
zieken er 165 Franse troepen (alle legerde-
len), Keizerlijke wacht 15, Keizerlijke Marine 
11, Italianen 1, geconfedereerden 1, niet 
opgenomen dienstplichtigen 3, weerspannige 
en tot werkstraf veroordeelde rekruten 16, 
krijgsgevangenen 8. Een aantal van hen kan 
afgevoerd worden maar BG kent de formali-
teiten niet. Wie gaat ons nu de kosten voor de 
zieken terugbetalen sinds de Fransen het land 
ontruimd hebben. 

2667 15/02/1814 484 - BG schrijft aan Pierhaché (!), chirurg 3e 
klasse, dat zijn werk er op zit. (Empire Fran-
çais is in het briefhoofd geschrapt) 

2668 19/02/1814 485 - BG meldt aan Hulin (Halin) arts in mi-
litair ziekenhuis dat Boone hersteld is en hij 
dus zijn functie kan beëindigen. 
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2669 21/02/1814 486 - BG schrijft aan Verhegghe, eerste 
adjunct van de burgemeester, dat Van Mel-
dert een zekere Marguerite Robert naar de 
econome van de Bijloke heeft laten brengen 
voor opname in het zwakzinnigengesticht. 
Aangezien zij niet gek is (enkel aliéné d’esprit) 
en niet geboren is in Gent of er woont, wou 
men haar niet opnemen. Van Meldert heeft 
toen gedreigd met 6 à 7 kozakken te sturen. 
BG vraagt nu dat men deze vrouw terugstuurt 
naar haar ouders. De schoonmoeder en 
andere familieleden zouden in Blankenberge 
wonen en de vrouw zelf zou werken in de 
Kattenroche tussen Blankenberge en Zuyen-
kerke.

2670 22/02/1814 487 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis het verbod om nog eten en 
wijn te geven aan de chirurgen en apotheker 
al dan niet met wachtdienst. Het ging hier 
om een tijdelijke gunstmaatregel, nu is de 
besmettelijke ziekte voorbij evenals het vele 
werk.

2671 22/02/1814 488 - BG vraagt de prefect om uitleg om te 
begrijpen waarom alle zieke militairen naar 
Gent worden gestuurd sinds het vertrek 
van de Franse troepen. Het is onbegrijpelijk 
waarom 22 zieke en gewonde militiaren van 
Brugge naar Gent worden gebracht terwijl ze 
daar ook ziekenhuizen en een BG hebben.

2672 23/02/1814 489 - BG waarschuwt Pieerre Blommaert, 
brouwer, dat zijn leveringscontract afgelopen 
was en hij dus geen bier meer in de kelder 
mocht brengen van de Blauwe Meisjes. Hij 
moet dit onmiddellijk verwijderen en het bijge-
voegde inschrijvingsformulier voor de openba-
re aanbesteding invullen en terugsturen. (Op 
ACHTERKANT lijstje met namen, functie en 
woonplaats van enkele werknemers Bernard 
Bauters, Pierre De Vreese, Coolens, Wade-
mont, Potier(s?), Besem, Jean Gillis)
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2673 24/02/1814 490 - BG stuurt aan de intendant van het Dept 
Schelde en aan de premier adjoint dienst-
doende als burgemeester dat er opnieuw 9 
militairen uitgebroken en gevlucht zijn. (Op 
ACHTERKANT zittingsverslg met betrekking 
tot benoeming van Le Bègue als commis aux 
entrées de l’hôp militair met 600 fr jaarloon.

2674 28/02/1814 491 - BG stuurt aan Pierre Blommaert, brou-
wer, Pierre De Meyer, Schauwenberghe het 
resultaat van de inschrijving terug en verzoekt 
hen te blijven leveren tegen de verminderde 
prijs (1e kwaliteit 18,50 en 2e tegen 14,96).

2675 28/02/1814 492 - BG vraagt aan de Intendant van het 
Dept Schelde wat ze voortaan moeten doen. 
Er is een gewonde Russiche kozak in het mili-
tair ziekenhuis binnengebracht. Wie betaalt de 
verzorgingskosten enz. 

2676 01/03/1814 493 - BG vraagt hulp aan notaris Leirens te 
Wetteren voor de nieuwe pachter Charles 
Henri De Clerq, die door de oude pachter N. 
Van der Straeten wordt belet de woning te 
betrekken.

2677 04/03/1814 494 - BG aanvaardt het ontslag van D.J. 
Vandermeersch als hoofdapotheker van het 
militair ziekenhuis. 

2678 05/03/1814 495 - BG schrijft aan Mme M. Hacquart, 
hoofdverpleegster van de Bijloke, dat ze 
Marguerite Robert mag laten opsluiten (se-
questrer) op kosten van wie het rechtens 
toekomt. 

2679 05/03/1814 496 - BG meldt aan Van Baveghem, chirurg 
3e klasse, en Amey, apotheker 3 klasse, dat 
de populatie in het militair ziekenhuis is ver-
minderd en ze ontslagen zijn.

2680 09/03/1814 497 - BG vraagt aan de intendant de toestem-
ming om uit de opbrengst van de openbare 
verkoop van het huis en inboedel van Marie 
Petronille de Jaegher het door haar verschul-
digde bedrag bij de notaris in ontvangst te 
nemen.
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2681 23/03/1814 498 - BG meldt aan Bouchel, arts bij de kleine 
godshuizen, dat de economen zich beklagen 
over hem. Het is zijn plicht bij de eerste op-
roep zorgen te verstrekken zowel in de gods-
huisbeluiken als in de stad aan de hospitaliers 
van de wollewevers, kleermakers en volders. 
(Op ACHTERKANT lijst van ca 28 personen 
(van stand) met hun woonplaats waaronder 4 
commissieleden)

2682 25/03/1814 499 - BG schrijft aan BG te Doornik dat ze 
hen dankt voor de toegezonden twee wollen 
hoofdmutsen (bonnets) kostende 2 frs). Het 
gebrek aan geld dwingt BG om deze aankoop 
uit te stellen. 

2683 25/03/1814 500 - BG vraagt aan Wever? te Gent om te 
interveniëren bij de familie Dellafaille zodat de 
obligatie ten gunste van de Ecole des pau-
vres filles de Ste Marie ten laste van Joseph 
Jacques Lammens uit Wachtebeke, met als 
hoofdelijke borg de fam. (?Joseph) Dellafaille, 
betaald wordt.

2684 26/03/1814 501 - BG schrijft aan L. Papeleu, kannunik en 
directeur Rodelijvekens, dat hij toch bij Sabbe 
de nodige lakens mag aankopen omdat deze 
levering al tweemaal was uitgesteld. Hij moet 
Sabbe inlichten dat hij pas betaald zal worden 
als BG geld heeft.

2685 02/04/1814 502 - BG meldt aan Verburgt, commis aux 
entrées van het militair ziekenhuis dat hij zich 
enkel nog bezig moet houden met het bijwer-
ken van de boekingen (écritures). Tacquet zal 
zijn taak als magazijnklerk overnemen.

2686 02/04/1814 503 - BG schrijft aan Tacquet dat hij de functie 
van magazijnbediende moet overnemen.

2687 04/04/1814 504 - BG schrijft aan de departementsinten-
dant dat er door zijn benoeming een plaats vrij 
is gekomen in het bestuur en stelt vijf kandi-
daten voor Rodriguez d’Evora y Vega, Em. 
Helias, F. Surmont, Pierre De Loose, Eugène 
Kerkhove. 
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2688 03/04/1814 505 - BG schrijft aan J. Bte Cousiau dat ze de 
pacht wil toekennen aan J.Bte Melkebeke uit 
Ophasselt, voorheen gepacht door Adrien de 
Vos.

2689 04/04/1814 506 - BG schrijft aan Pierre Charles De Mil-
lecamps, notaris tot Watervliet, dat hij de 3000 
fr zo snel mogelijk moeten storten zoals hij 
aan Du But ontvanger en bewaarder van de 
hypotheken te Dendermonde bij onderhandse 
akte heeft beloofd

2690 09/04/1814 507 - BG bevestigt bij de sous-intendant de 
l’arrondiss. Escaut dat ze de benoeming van 
Rodriguez d’Evora y Vega tot lid van BG heeft 
ontvangen. 

2691 19/04/1814 508 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis de toestemming om 500 
fournitures de lit ter beschikking van de burge-
meester te stellen.

2692 19/04/1814 509 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Gent, graaf van het Romeinse Rijk, dat de 
fournitures de lits complétées de literies (500) 
morgen ter beschikking zijn. Alles is ontsmet 
(sanifier) en gebruiksklaar.

2693 22/04/1814 510 - BG verbiedt Carolus Franciscus de 
Schuyter te Zomerghem (in het Nederlands) 
nog verder gebruik te maken van een stuk 
land dat nu gepacht wordt door Franciscus 
Standaert.

2694 22/04/1814 511 - BG schrijft aan J. Bte De Cooman, ex-
péditionnaire bij het Bureau de Régie van BG 
dat ze besloten hebben het bureau de Régie 
et des travaux op te doeken en dat hij morgen 
niet meer hoeft te komen.

2695 13/05/1814 520 - BG vraagt aan de intendant départe-
mental de l’Escaut om een vergelijk te treffen 
in de zaak van de schatting van de inboedel 
van het militair ziekenhuis toevertrouwd aan 
J.Bte de Cooman. De eerste schatting was 
zwaar in het nadeel van BG, de tweede gaf 
een positief saldo van 28722,66 fr in BG’s 
voordeel. (Leden van BG die tekenen, L. De 
Potter, M. Rodrigueze, C.J. Kervijn, B. Pape-
leu, P.J. Triest, P. Lammens)
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2696 14/05/1814 521 - BG schrijft aan Batne, hoofdchirurg 
van het 3e korps van het Pruisiche Leger te 
Gent, dat hij instructies heeft gekregen van 
hogerhand dat de dagprijs niet verhoogd kan 
worden en dat BG dus niet kan ingaan op zijn 
voorgestelde voedingsdieet.

2697 16/05/1814 522 - BG schrijft aan de intendant départe-
mental de l’Escaut, dat ze aan de chirurgien 
général en chef van het 3e Pruisische leger-
korps dat het Frans voedingsdieet zal worden 
gevolgd. Om ongeregeldheden te voorkomen 
hebben we de eisen van de Pruissen enigs-
zins ingewilligd. BG vraagt uitdrukkelijke richt-
lijnen omdat de toestand niet meer houdbaar 
is en de aanvoer van zieken angstwekkend 
stijgt.

2698 26/04/1814 512 - BG stuurt aan Leirens notaris te Wette-
ren het overzicht van wat pachter Norbert Van 
der Straeten nog verschuldigd is. (Op ACH-
TERKANT een BG besluit met betrekking tot 
de verbruikgoederen (kolen, kaarsen, vlees, 
bier, boter, tarwe, wassen) die jaarlijks aan B. 
Sierens kapelaan van de Bijloke zullen wor-
den verstrekt. Tekenen Pycke burgemeester, 
M. Rodriguez, Dhane Steenhuyse, C.J. Ker-
vijn, B. Papeleu, P.J. Triest, P. Lammens.

2699 29/04/1814 513 - BG schrijft aan Van Waeyenberghe, 
burgemeester van Herzele, dat de weduwe 
van Charles Ryckaert, pachter, nog 33 £ aan 
BG moet. Vermits de woning eigendom is van 
de overledene wil BG de katheilen overne-
men zoals geschat door de burgemeester van 
Steenhuize. 

2700 28/04/1814 514 - BG stuurt aan de burgemeester het 
overzicht van wat de Franse staat nog ver-
schuldigd is aan BG.
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2701 29/04/1814 515 - BG schrijft aan de intendant départe-
mental de l’escaut dat er 200 zieke Saksische 
soldaten worden aangevoerd. Krebss de 
chirurg majoor van het 3e Saksische leger-
korps van Duitsland heeft speciale dieeteisen: 
drie maaltijden per dag, alle dagen boter en 
jenever, wijn bij de maaltijden en bier overdag. 
Ons dieet behelst twee maaltijden om 10 uur 
en om 16 uur en er wordt nooit jenever, boter 
of bier gegeven. Daarvoor gaven de Fransen 
1,10 per dag. Kan hij zorgen voor een verho-
ging tot 1,50 per dag.

2702 29/04/1814 516 - BG schrijft aan de dep. intendant dat 
hun brief onbeantwoord is gebleven over de 
vraag wie de kosten zal dragen voor de ver-
zorging van zieke, zowel Franse als geallieer-
de militairen. Sinds het vertrek van de Franse 
troepen bedragen die 12794,30. Daarbij komt 
nog het achterstallige bedrag van 90.000 fr 
dat de Franse staat BG verschuldigd is.

2703 30/04/1814 517 - BG meldt aan Schepper, chirurg bij het 
militair ziekenhuis dat door de vermindering 
van het aantal zieken en het feit dat de Saxen 
hun eigen medisch personeel hebben zich 
een personeelsvermindering opdringt. Hij mag 
er mee stoppen op 30 april.

2704 30/04/1814 518 - BG vraagt aan de dept. intendant dat 
BG nog geen verslagen heeft ontvangen over 
twee verkopen van houtkap. De eerste beta-
lingstermijn is inmiddels al verlopen.

2705 10/05/1814 519 - BG schrijft aan P. Blommaert, brouwer, 
dat ze voor de Blauwe meisjes 1014 liter (1e 
kwaliteit) en 12100 (2e kwal) geleverd wen-
sen. Er mag enkel bijkomend geleverd wor-
den met een speciale voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van BG.

2706 16/05/1814 523 - BG meldt aan de burgemeester dat alle 
bedden van het militair ziekenhuis bezet zijn 
en ze geen bedmateriaal mee op voorraad 
hebben.
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2707 17/05/1814 524 - BG stuurt aan de onder intendant van 
het arr. Gent twee processen-verbaal in ver-
band met openbare verhuringen die door de 
intendant van het dept moeten worden gete-
kend.

2708 18/05/1814 525 - BG vraagt aan de dept intendant om 
spoedige betaling van 14147,50 fr voor de 
verzorging van geallieerde troepen en Franse 
gevangenen in het militair ziekenhuis.

2709 27/05/1814 526 - BG geeft aan F. Van schauwenberge, 
brouwer toestemming om bier te leveren aan 
Oude Vrouwen 730 (1e kwal) en 20.680 l 
(2e kwal), Rodelijvenkens geen (1e kwal) en 
10.000 (2e kwal) militair ziekenhuis geen (1e 
kwal) en onbeperkt (2e kwal) overeenkomstig 
bestelling van econoom. 

2710 27/05/1814 527 - BG geeft aan Pre De Meyer, brouwer 
toestemming om bier te leveren aan Oude-
mannen 1000 (1e kwal) en 40.000 l (2e kwal) 
Kulders 4380 l (1e kwal) en 9000 l (2e kwal) 
Bijloke 9000 l (1e kwal) en onbeperkt (2e 
kwal) 

2711 28/05/1814 528 - BG schrijft aan Buttner (Buttna?) alge-
meen chirug 3e Pruisisch legerkorps dat ze 
vernomen hebben dat hij alle Belgische en 
Franse zieken uit het militair ziekenhuis wenst 
om meer Pruissen te kunnen verzamelen. 
Dit is totaal onmogelijk omdat er geen ander 
lokaal beschikbaar is voor deze zieken en 
gewonden.
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2712 31/05/1814 529 - BG schrijft aan Buttner algemeen 
chrirug van het 3e Pruisische legerkorps 
dat ze onmogelijk de bevoegdheden van de 
econoom kunnen uitbreiden. Hij blijft onderge-
schikt aan BG. BG zal Triest afvaardigen voor 
overleg met hem en de gesprekken bij voor-
keur in het militair ziekenhuis laten plaats heb-
ben. Voorts hebben ze de kleine gemetselde 
stookhaarden laten vervangen door stevigere 
modellen. De buizen van de baden zijn al her-
steld. De lonen van de verplegers zijn al altijd 
vastgesteld op 15 fr per maand. Tegen die 
prijs vindt men genoeg kandidaten. Gierst en 
havermout zijn ongebruikelijk in de stad maar 
BG zal er op het platteland proberen te bestel-
len. Soep of bier kosten ongeveer evenveel, 
maar suiker of siroop toevoegen kost opmer-
kelijk meer. Als de toestand van de zieken het 
vereist, krijgen ze het op voorschrift. 

2713 06/06/1814 530 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
meer informatie over Gilbert Poullain, rue de 
la Jussienne nr. 25 te Parijs, die voor hen en 
voor Gent bons de caisse d’amortissement wil 
regelen.

2714 08/09/1814 531 - BG schrijft aan P.J. Sarens te Dender-
monde dat ze hem een volmacht zullen sturen 
voor het innen van de rentes domaniales in 
zijn buurt. 

2715 08/06/1814 532 - BG stuurt aan de dept. intendant de 
ontvangstbewijzen met betrekking tot een 
onrdonnantie van 20.000 fr.

2716 08/06/1814 533 - BG stuurt aan de onderintendant van-
Gent de bundel bestek en voorwaarden voor 
de openbare verhuur van enkele woningen in 
de stad. 

2717 09/06/1814 534 - BG schrijft aan de burgemeester dat het 
geschil met De Cooman is voorgelegd aan de 
intendant voor afdoening.

2718 18/06/1814 535 - BG schrijft aan de intendant dat ze nooit 
met anderen over deze zaak hebben geschre-
ven.BG voegt er kopie van de brieven van de 
intendant bij dd 11/01/1813 evenals die met 
betrekking tot de rekeningen van Lammens.
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2719 12/14/1814 536 - BG meldt aan de Intendant dat ze het 
bedrag van 20.000 fr ontvangen hebben. 

2720 13/06/1814 537 - BG schrijft aan B. Van Hecke te Stekene 
dat ze vernomen heeft dat op Nederlands 
grondgebied de oude eigenaars in hun rech-
ten zijn hersteld en ze al bezig zijn met de 
tienden op te eisen op de huidige oogst. Aan-
gezien de Bijloke daar veel eigendom heeft 
nodigen ze hem uit om BG’s belangen waar te 
nemen. 

2721 13/06/1814 538 - BG vraagt aan de dept. Intendant de 
toestemming om zoals de BG te Antwerpen 
hun bons de caisse d’amortissement tbv 
15100 fr te verkopen op de Beurs te Parijs of 
via de bemiddeling van Caccia & Blommaide 
(Blommaert)te Parijs. 

2722 14/06/1814 539 - BG vraagt aan Weldadigheid om een 
huisje van hen dat naast de Rodelijvenkens 
staat te ruilen voor een eeuwigdurende rente 
van 34,41 fr. Papeleu wil het huisje op zijn 
kosten inrichten om er zieke leerlingen in on-
der te brengen die thans samen met andere 
op dezelfde zaal liggen. 

2723 16/06/1814 540 - BG schrijft aan Helias, conseiller de 
l’intendance de l’escaut over de zaak de 
Cooman en de Wilde. 

2724 16/06/1814 541 - BG vraagt aan de intendant van het 
departement een kopie om zich te kunnen 
verdedigen tegen de Cooman.

2725 16/06/1814 542 - BG schrijft aan de intendant van het 
dept. Schelde over de vraag om de dagprijs 
van de zieke militairen te verhogen. De Prui-
sen zijn nog duurder dan de Saxen.

2726 20/06/1814 543 – Brief aan het Bureel van Weldadigheid 
van Watervliet.

2727 20/06/1814 544 - BG stuurt aan de dept Intendant de 
stortingbewijzen gedaan door Lammens en 
Ongena.

2728 21/06/1814 545 - BG vraagt aan Caccia & Blommaert 
of ze voor BG Gent, zoals gedaan voor BG 
Antwerpen, 15100 fr bons sur la caisse 
d’amortissement zouden willen verkopen. 
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2729 21/06/1814 546 - BG schrijft aan de Cooman, dat alle 
états de journées al lang zijn voldaan. Blijft 
het verschil tussen het meubilair (mobilier) 
dat hij heeft ontvangen en verkocht. Over dit 
laatste beslist de Intendant.

2730 23/06/1814 547 - BG stuurt aan Caccia & Blom-
maert aangetekend de bons de la caisse 
d’amortissement.

2731 01/07/1814 548 - BG schrijft aan Van Hecke te Stekene 
dat hun meegestuurde volmacht op Raeven 
om samen met de anderen de tienden te kun-
nen opeisen, in feite onregelmatig is, onder-
hands en op gewoon papier. 

2732 02/07/1814 549 - BG schrijft aan Millecamps notaris te 
Watervliet, dat de obligatie van 3000 fr die hij 
onderschreven heeft ten gunste van Du But, 
voormalig ontvanger der domeinen te Den-
dermonde inbaar is en dat hij meteen moet 
storten . 

2733 02/07/1814 550 - BG schrijft aan François De Rouck 
advokaat te Dendermonde, dat BG het voor-
stel van Landuyt aanvaardt. Mocht hij toch de 
kosten niet willen betalen dat mag hij compen-
satie vragen of geding aanspannen.

2734 11/07/1814 551 - BG stuurt aan Boessens, secretaris van 
de bisschop van Gent een gedetailleerd over-
zicht van de fondaties die afhangen van BG.

2735 14/07/1814 552 - BG schrijft aan Papeleu, directeur Ro-
delijvekens, dat het inderdaad te duur is om 
hemden en beddegoed te laten naaien op de 
scholen. Wat het bier betreft sturen ze instruc-
ties aan de brouwer. 

2736 16/07/1814 553 - BG schrijft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis dat het toegestane brood 
van goede kwaliteit is en mag uitgedeeld aan 
de schurtigen en de ... Wit brood mogen ze 
bijven geven aan de zwaar zieken en koortsi-
gen. Als Belgische officieren op bezoek niet 
tevreden zijn over het brood, dan mogen ze 
zich altijd beklagen bij de betrokken overheid. 
Wij sturen hun klachten door. 
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2737 16/07/1814 554 - BG stuurt aan L. Papeleu directeur 
Rodelijvekens, de brief van Weldadigheid in 
verband met de ruil van het huis om er de 
zieke kinderen in onder te brengen.

2738 18/07/1814 555 - BG vraagt aan de intendant wat ze 
mogen doen. BG heeft het bericht van de 
Algemeen Gouverneur van België aan Gene-
raal Bu... in verband met de verhoging van de 
dagprijs voor Pruissische soldaten ontvangen, 
maar weet niet wat ermee aan te vangen. 

2739 22/07/1814 556 - BG stuurt aan de dept. intendant de 
rekeningen opgemaakt door de secretaris.

2740 25/07/1814 557 - BG schrijft aan Isabelle De Vreese 
(verblijvend bij Mme Goethals, rue de la vallée 
Onderbergen) dat ze verslag moet kunnen 
uitbrengen over wat ze ontvangen heeft voor 
Catherine De Vreese leerlinge aan de Ro-
delijvekens, naar aanleiding van de nalaten-
schap van Catherine Vercruysse, weduwe van 
Augustin De Vreese.

2741 25/07/1814 558 - BG schrijft aan Joseph de Dieu, drukker 
van indiennes in het Gravenkasteel, dat hij 
verslag uit moeten komen brengen over het 
bedrag dat hij ontvangen heeft voor Isabelle 
De Vreese in het kader van de nalatenschap 
van haar grootmoeder.

2742 26/07/1814 559 - BG schrijft aan de Minister van Finan-
ciën te Parijs dat ze ingestaan hebben voor 
de verzorging van zieke Franse militairen en 
daarvoor eigen middelen hebben moeten 
gebruiken. Ter betaling hebben ze bons sur 
la caisse d’amortissement gekregen. Na het 
vertrek van de Franse bezetter heeft BG ge-
tracht die te verzilveren op de Beurs te Parijs 
via Caccia & Blommaert. BG kan maximum 
50 % van de waarde krijgen om dat de bons 
slechts geldig zijn in het Scheldedepartement. 
Wil de minister ervoor zorgen dat deze bons 
in alle Franse departementen kunnen gebruikt 
worden?
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2743 26/07/1814 560 - BG schrijft aan Caccia & Blommaert, 
bankiers te Parijs, dat ze niet van plan zijn de 
bons te verkopen met een verlies van ca 50 
%. BG vraagt om hun petitie (samen met die 
van Antwerpen) te willen steunen bij de Minis-
ter zodat de bons binnen Frankrijk bruikbaar 
zijn.

2744 28/07/1814 561 - BG stuurt aan de dept Intendant zoals 
gevraagd de kopie van de brief van 16 juni 
aan hem evenals een kopie (ampliation) van 
die aan de Algemeen Gouverneur.

2745 29/07/1814 562 - BG stuurt aan de dept Intendant een 
verslag over de geïnde bedragen ontvangen 
op grond van de bepaling in de pachtbrieven 
voor het opmeten van de landgoederen.

2746 29/07/1814 563 - BG stuurt aan dept. Intendant de over-
zichten van de kosten besteed aan de verzor-
ging van zieke militairen.

2747 30/07/1814 564 - BG meldt aan Van de Wateringhe, 
apotheker bij het militair ziekenhuis dat hij 
wegens vermindering van het aantal zieken 
ontslagen is.

2748 30/07/1814 565 - BG stuurt aan de onderintendant een 
notarisakte in verband met de openbare ver-
huring van enkele huizen. 

2749 30/07/1814 566 - BG vraagt aan de burgemeester om 
snel de 7/12 van de octrooirechten (10.000 fr) 
te willen storten voor de kledij van de verla-
ten kinderen en vondelingen. (Op ACHTER-
KANT besluit van 24/12/1813 in verband met 
de tijdelijke benoeming van Nicolas Philippe 
Chomet als commis aux entrées in het mili-
tair ziekenhuis in vervanging van de zieke Le 
Begue.

2750 30/07/1814 567 - BG vraagt aan de dept Intendant spoe-
dige storting van de 7/12 van 5000 fr (ad-
ditionele centiemen) voor de vondelingen en 
verlaten kinderen.

2751 06/08/1814 568 - BG meldt aan de Burgemeester dat de 
jaarlijkse prijsuitdeling in de armenscholen 
volgende maandag plaats heeft in de Kulders, 
dinsdag 9 in de Blauwe School en woensdag 
10 in de Rodelijvekens telkens om 15 uur. 
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2752 06/08/1814 569 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
sinds 1323 het St Jan in d’olie godshuis tol 
mocht vragen aan elke schipper die voorbij 
de Ketelpoort kwam. BG heeft de inning van 
dit recht uitbesteed aan de weduwe van Luc 
Maes. De Franse bezetter heeft deze tol afge-
schaft op de rivieren van het bekken van de 
Schelde en de Aa. Daar is nooit een vergoe-
ding voor betaald.

2753 10/08/1814 570 - BG schrijft aan zijne Altesse Le Prince 
Souverain des Païs-Bas unis, Gouverneur 
Général de la Belgique, dat ze in een belab-
berde financiële toestand verkeren wegens de 
grote voorschotten uitgegeven voor de ver-
zorging van de Franse militairen (100.000fr) 
en voor die van de geallieerde troepen 
(61.286,70 fr). 

2754 12/08/1814 571 - BG meldt aan de dept Intendant dat zij 
akkoord gaan om het kind terug te nemen dat 
?Gerbaux? als verlaten kind heeft verzorgd en 
opgevoed, nu deze door omstandigheden dit 
niet meer aankan.

2755 12/08/1814 572 - BG verbiedt Triest, directeur maison des 
folles, en Haeck, econoom maison des foux, 
om nog zieke militairen toe te laten die zou-
den gestuurd zijn door de burgemeester.

2756 16/08/1814 573 - BG schrijft aan de dept Intendant dat 
onder de Oostenrijkers het maison des foux 
viel onder de magistraten van de stad en 
vanaf 1756 was Simons, schoonvader van 
de huidige econoom Haeck er directeur. Men 
verkoos een forfaitaire betaling betaling [63 
217/441 of 7 sols (schellingen) Brabants] 
(zonder linnen en kledij) boven een adminis-
tration en regie économique. Haeck heeft later 
linnen en kledij op zich genomen tegen 10 
sols de brabant per dag. BG heeft dit vermin-
derd tot 9 sols. Haeck voldoet bijzonder goed.

2757 16/08/1814 574 - BG geeft aan Caccia en Blommaert, 
bankiers te Parijs, toestemming om de bons 
in hun geheel of ten dele te verkopen tegen 
36%.
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2758 16/08/1814 575 - BG stuurt aan de burgemeester een in-
ventaris van het materiaal in gebruik of in het 
magazijn van het militair ziekenhuis.

2759 17/08/1814 576 - BG meldt aan Leirens, notaris te Wette-
ren, dat ze een vergelijk getroffen hebben met 
Marguerie? en dat hij hem uit de verkoop van 
de goederen van Van der Straeten 194 fr mag 
betalen en aan BG 2700 fr als Marguerie het 
beslag laat opheffen.

2760 18/08/1814 577 - BG stuurt aan de Intendant het verslag 
van de verkoop van de dennenhouten staken 
en van de uitgaven die dezelfde bediende 
voor BG heeft gedaan voor hypothecaire 
rectificaties en inschrijvingen. (Op achterkant 
besluit van BG om in te gaan op het voorstel 
om tegen vergoeding kennis te nemen van 
geüsurpeerde grond)

2761 19/08/1814 578 - BG stuurt aan de onderintendant de 
stukken in verband met drie openbare verhu-
ringen ter voorlegging aan de Intendant.

2762 19/08/1814 579 - BG stuurt aan D’Aoust te Parijs vier 
stukken om te verkopen.

2763 15/08/1814 580 - BG schrijft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis dat hij de grote toeloop van 
personen met geslachtszieken in het militair 
ziekenhuis moet opvangen in een afzonder-
lijke zaal. Ze zullen gestuurd worden door de 
econoom van de Bijloke.

2764 20/08/1814 581 - BG stuurt aan Triest, directeur zottinen, 
en Haeck, econoom zotten, de nieuwe in-
structies van de Intendant in verband met het 
voorleggen van de uitgaven. 

2765 17/08/1814 582 - BG tracht de burgemeester er op te wij-
zen dat zijn standpunt over de betaling van de 
leraars aan de School voor Geneeskunde fout 
is. De opbrengst van het octrooi dient daar 
niet voor. Volgen citaten als bewijsvoering.

2766 25/08/1814 583 - BG schrijft aan Le Fevre, deurwaarder 
bij de burgerlijke rechtbank, dat hij in de St 
Jan in d’olie kapel de gaten die hij aange-
bracht heeft moet dichtmaken. 
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2767 30/08/1814 584 - BG antwoordt aan de Intendant in 7 
blz. op de onbeschoft genoemde brief van de 
Cooman. 

2768 05/09/1814 585 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
BG het kind niet kan opnemen als het niet in 
de stad geboren is uit wettelijke ouders. Als 
het om een verlaten kind gaat moet door po-
litiecommissaris een proces-verbaal worden 
opgemaakt.

2769 05/09/1814 586 - BG bevestigt aan de dept. Intendant dat 
ze de ordonnantie van 2916,66 als voorschot 
op 5000 hebben ontvangen.

2770 06/09/1814 587 - BG vraagt aan Picard, controleur gé-
néral des finances de la Belgique te Brussel, 
visa voor een ordonnantie van 2916,66 fr ten 
gunste van BG afgeleverd door Appelins , lid 
raad van state, op Osy de Zegwaert.

2771 07/09/1814 588 - BG schrijft aan de Intendant dat ze be-
reid zijn om aan Kapitein Delfosse 60 fournitu-
res de lit te leveren. Volgen drie opmerkingen. 

2772 07/09/1814 589 - BG schrijft aan Caccia & Blommaert, 
bankiers te Parijs, dat ze het bedrag, zijnde 
6243,25 fr, willen opnemen dat de verkoop 
van de bons sur caisse d’amortissement tbv 
10.000 frs, heeft opgebracht.

2773 09/09/1814 590 - BG vraagt aan de Intendant om een 
audientie bij de prins van Oranje te krijgen. 

2774 09/09/1814 591 - BG schrijft aan de Bijloke, Oudeman-
nen, Blauwemeisjes, Rodelijvekens, Kulders 
en Oude vrouwen, dat de prins van Oranje op 
bezoek komt in de stad en de instellingen wil 
bezoeken. Ze moeten de nodige maatregelen 
nemen om de instelling op orde te hebben.

2775 10/09/1814 592 - BG legt aan de Prins van Oranje uit dat 
BG er financiëel niet meer uitkomt als niet 
meteen 65580 fr voor de verzorging van zieke 
militairen wordt uitbetaald. Frankrijk heeft nog 
een schuld van meer dan 80.000 fr.

2776 14/09/1814 593 - BG schrijft aan de econome van het 
Hebberechtsgodshuis dat ze besloten hebben 
Catherine Saegherman wegsturen. 
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2777 17/09/1814 594 - BG schrijft aan de econome van St 
Laurentius dat ze Mariane Josepha De Meire, 
weduwe van CharlesVan Bambeke, wegstu-
ren.

2778 17/07/1814 595 - BG schrijft aan de onderintendant dat 
BG niets verschuldigd is in zaak de “decime 
par franc” Alle houtkap is reglementair ver-
kocht.

2779 19/07/1814 596 - BG schrijft aan Ricard, commissaire 
ordonnateur, rue des champs elisés nr. 5 
te Parijs, dat Piette, ex comm. des guerres 
Scheldedept, hen uitnodigt om de overlijden-
suittreksels van Franse soldaten te willen 
opsturen evenals de stukken in verband met 
de afhandeling van de achterstallen van de 
24 divisie. In totaal gaat het hier om 2 kg en 
40 kg papier. Hoe wenst hij dat de verzending 
gebeurt?

2780 24/09/1814 597 - BG antwoordt aan H. De Bassompierre, 
comm. des guerres du 3e arrond. milit. de la 
Belgique te Gent dat ze zich niet kunnen be-
zighouden met de uitbetaling van de retributie 
van 5 en 10 ct aan de Belgische militairen. 
Alle fondsen zijn opgebruikt.

2781 26/09/1814 598 - BG vraagt aan de voorzitter van het as-
sisenhof Schelde om J.Bte Baguet niet op te 
roepen als assisenjurylid.

2782 28/09/1814 599 - BG smeekt bij de Baron Van Capelle, 
ministre secrétaire d’état van de Belgische 
regering om fondsen. Volgt uitleg over hun 
brief aan de prins, hun smeekbede toen hij in 
Gent was, over de 100.000 fr die de Fransen 
hen nog moeten, over de 70.000 fr van de 
geallieerden …

2783 29/09/1814 600 - BG schrijft aan de Burgemeester dat BG 
niet kan ingaan op de vraag dat brandweer-
mannen gratis zouden worden verzorgd. 
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2784 30/09/1814 601 - BG schrijft aan Con?iane (Causiau?), 
inspecteur landbouwgoederen van BG te 
Wynhuyze over een stuk grond te Herzele (af-
komstig van Klein Begijnhof) dat sinds 1790 
geen pacht meer betaalt. De erven van de 
weduwe van Charles Reygaert willen de ka-
theylen overnemen en de achterstallige pacht 
36£ verrekenen. Hij zou ter plaatse moeten 
gaan om de waardering van de katheylen 
te beoordelen en bekijken of de woning nog 
hersteld kan worden. (vroeger bewoond door 
B. De Cooman en Chs Reygaert die het zelf 
gebouwd hadden)

2785 01/10/1814 602 - BG vraagt aan de Intendant de toe-
stemming om een huis in de Kortedagsteeg, 
voorbij het kleine vleeshuis littera K, nr. 83, te 
mogen verhuren aan J.F. Vispoel, solvabel en 
moreel correct, tegen 1400 fr. Het huis was 
voorheen gehuurd door de Fransman Orry de 
la Roche, entreposeur principal des tabacs 
tegen 1650 fr. De openbare verhuring heeft 
geen huurder opgeleverd.

2786 03/10/1814 603 - BG bevestigt bij de Intendant dat een 
mandaat voor 25.000 fr voor vergoeding van 
de behandeling van zieke militairen hebben 
ontvangen.

2787 03/10/1814 604 - BG vraagt aan P.J. Sarens te Dender-
monde om rekenschap te komen geven van 
zijn ontvangsten voor BG.

2788 04/10/1814 605 - BG schrijft aan D’Aoust te Parijs over de 
ontvangst van de rente t.b.v. 2990 fr en vraagt 
om het nodige te doen voor het op 22/09 ver-
vallen halfjaar. 

2789 06/10/1814 606 - BG stuurt aan Bassonpierre, comm des 
guerres du 3e arrond. militaire te Gent het 
overzicht van het aantal behandelde militai-
ren.

2790 08/10/1814 607 - BG vraagt aan de intendant om het dub-
bel van het voorschottenoverzicht getekend 
terug te sturen.
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2791 10/10/1814 608 - BG stuurt aan de Intendant een kopie 
van de Commissaire général de l’Intérieur 
over het geschil met De Cooman over de 
waarde van de inboedel van het militair zie-
kenhuis.

2792 11/10/1814 609 - BG stuurt aan de burgemeester de pe-
titie van Jean De Graeve terug en schrijft dat 
geen bezwaren hebben.

2793 11/10/1814 610 - BG stuurt aan de intendant het overzicht 
van de uitgaven voor vondelingen en verla-
ten kinderen evenals die voor de school voor 
Geneeskunde. 

2794 12/10/1814 611 - BG stuurt aan de Intendant een over-
zicht van alle goederen in het militaire zieken-
huis en schrijft dat er 650 personen kunnen 
ondergebracht. Op dit ogenblik zijn er 143.

2795 12/10/1814 612 - BG bevestigt bij de econoom van het 
militair ziekenhuis dat aan de Belgische of-
ficieren en soldaten in het ziekenhuis 10 to 5 
centiemen per dag in contanten mag betalen 
en als reisvergoeding wanneer ze meer dan 
een dagmars van hun korps verwijderd zijn, 
30 c. aan sergeanten, 25 c aan korporaals en 
20 c aan soldaten.

2796 12/10/1814 613 - BG schrijft aan P.J. Sarens te Dender-
monde dat hen enkele dagen vooraf moet op 
de hoogte brengen van zijn komst voor het 
overleggen van de stukken.

2797 14/10/1814 614 - BG schrijft aan de econoom van het mi-
litair ziekenhuis dat ze geen toestemming ge-
ven aan de directeur van het Engelse geschut 
om goederen uit het ziekenhuis te verplaatsen 
(déplacer).

2798 15/10/1814 615 - BG schrijft aan de econome van de Bij-
loke dat ze haar Joseph Brodé, vondeling, ca 
6 jaar oud, sturen. Het kind is ziek en kan niet 
meer verzorgd worden bij zijn voedstervader. 
Onder geen omstandigheid mag ze weigeren.
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2799 15/10/1814 616 - BG meldt aan Ricard, comm. ordonna-
teur de la 24e division militair te Parijs dat ze 
twee pakketten per post aan de Minister van 
Oorlog hebben gestuurd: 1) extraits mortuai-
res van de militairen overleden in Gent in de 
loop van januari 1814? en 2) enkele boek-
houdkundige bewijstukken. 

2800 18/10/1814 617 - BG stuurt aan Durieu, notaris te Kortrijk 
de voorwaarden waartegen de erfgenamen 
van Van Dommel de hypotheek onderhands 
mogen verkopen. 

2801 18/10/1814 618 - BG vraagt aan De Bouillon, hoofd admi-
nistratie Zeemacht te Antwerpen om opdracht 
tot uitbetaling te geven voor de kosten van 
behandeling in het 4 kwartaal 1813 (1225,50 
f) en die in januari 1814 (566,70).

2802 18/10/1814 619 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om het 
pakket (zie 18/618/1814/18-10) aan De Bouil-
lon te willen bezorgen.

2803 21/10/1814 620 - BG schrijft aan Scheire ontvanger te 
Kalken dat ze tot hun verbazing vernemen 
dat hij een militair opdracht heeft gegeven in 
te trekken bij de ontvanger van BG wegens 
niet-betaling van 122,1 fr belasting op goede-
ren van BG te Kalken. BG maakt hem attent 
op het feit dat hij eerst een tweede waarschu-
wing had moeten sturen en vervolgens een 
wettelijk dwangbevel. Na ontvangst van de 
2e waarschuwing met opsomming van de in 
gebreke gebleven pachters zal BG het nodige 
doen.

2804 24/10/1814 621 - BG meldt aan de Intendant dat ze het 
mandaat van 12.000 fr hebben ontvangen. 

2805 26/10/1814 622 - BG stuurt aan de econoom van het 
militair ziekenhuis, Boone, hoofdgeneesheer 
en Kluyskens hoofdchirurg een kopie van het 
voorlopige reglement en het tarief voor het 
voedingsregime van zieke militairen. 
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2806 28/10/1814

28/10/1814

623 - BG schrijft aan de comm. général de la 
guerre te Brussel dat ze zijn richtlijnen zullen 
volgen voor het innen van het mandaat van 
2300 fr voor de maand september.
624 - BG vraagt aan Ossy Zegwaet (Osy de 
Zegwaart) trésorier général de la Belgique te 
Brussel visa voor het mandaat van 2300 fr op 
naam van de ontvanger van BG.

2807 29/10/1814 625 - BG stuurt aan de Intendant het alge-
meen overzicht van de toestand van BG.

2808 31/10/1814 626 - BG vraagt aan Causiau, inspecteur van 
de landbouwgoederen van BG te Steenhuyse 
om antwoord op hun brief van 30/09.

2809 31/10/1814 627 - BG meldt aan Weissenbruch, drukker 
van het Journal Officiel du gouvernement de 
la Belgique, dat ze de tables alphabétiques 
van volumes 1 & 2 niet ontvangen hebben. 

2810 02/11/1814 628 - BG stuurt aan Bassonpierre, comm. des 
guerres de l’arrond. militaire de la Belgique te 
Gent 1) overzicht van het aantal behandelde 
zieke Belgische militairen in 3e kwart 1814, 2) 
overzicht van het dagverloop idem in oktober 
van 1814.

2811 05/11/1814 629 - BG vraagt aan Henri? commandant van 
de brandweer te Gent om te komen helpen op 
de Kulderschool om de orde te handhaven. 

2812 07/11/1814 630 - BG vraagt aan Limnander, sous-inten-
dant, faisant fonction de comm. des Guerres, 
om de toegezonden stukken te tekenen. 

2813 11/11/1814 631 - BG stuurt aan de Intendant de overzich-
ten van de aantallen behandelde militairen. 

2814 12/11/1814 632 - BG meldt aan de burgemeester dat ze 
geen bezwaar hebben tegen het gebruik van 
de Capucijnenkerk door de Lunenburg huza-
ren voor de zondagsmis. 

2815 12/11/1814

12/11/1814

633 - BG stuurt aan Bassompierre, onderin-
tendant en interim comm. des guerres, een 
overzicht van het aantal behandelde militai-
ren.
634 - BG stuurt aan de onderintendant voor 
ondertekening het bestek en voorwaarden 
voor een openbare verhuring van enkele land-
goederen.
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2816 01/08/1814 635 - BG stuurt aan Serraus?, Kulders, De 
Meulenaere Blauwe Meisjes en L. Papeleu 
Rodelijvekens de data voor de jaarlijkse prijs-
uitreiking. 

2817 14/11/1814 636 - BG vraagt aan de Intendant toestem-
ming om gerechtelijke stappen te onderne-
men tegen de usurpatie van een stuk tuin 
door een buur. 

2818 19/11/1814 637 - BG antwoordt aan de Intendant, graaf 
…, op twee zaken 1) BG is zwaar benadeeld 
door het besluit inzake het geschil met de 
Cooman 2) over het beleid van de secretaris.

2819 21/11/1814 638 - BG schrijft aan de pastoor van Ursel dat 
een vondeling, 12 jaar en genaamd François 
de Brabant, uitbesteed is in zijn gemeente en 
dat BG vermoedt dat hij niet gedoopt is. De 
algemeen vicarissen van het bisdom stellen 
voor dat ze hem de toestemming vragen om 
hem te dopen. 

2820 22/11/1814 639 - BG vraagt aan de raadgevende com-
missie van BG het advies over in de kwestie 
in bijlage (ontbreekt).

2821 23/11/1814 640 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
gevraagde inlichtingen over de Ontvanger.

2822 24/11/1814 641 - BG antwoordt aan de Intendant over de 
vragen met betrekking tot de inspecteur (contro-
leur) 1) Louis Mestdach, 2) 1500 fr, 3) BG zonder 
goedkeuring van de prefect, 4) heeft een register 
‘Controle du Journal’ waarin hij ontvangsten en 
uitgaven noteert die de Ontvanger doet. Voorts 
heeft afzonderlijke registers per Godshuis waarin 
hij de ordonnanties die ze versturen noteert Heeft 
een register waarin hij de bezwaren tegen be-
paalde betalingen noteert. Ten slotte controleert hij 
alle kwijtingen aan pachters, huurders en andere 
debiteuren. Zonder deze formaliteit zijn ze niet 
geldig. BG is van oordeel dat deze functie van 
“controleur” overbodig is en een bijkomende be-
lasting voor de armen. Deze functie is ingevoerd 
bij Decreet van 7 floreal jaar XIII en uitvoerend 
geworden op 23/10 1808. Mestdach is aangesteld 
op 4/2/1809 en in functie getreden op 1/4/1809. 
Op 15/4/1814 is hij inspecteur van de directe be-
lastingen geworden en is zijn plaats vacant.
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2823 25/11/1814

25/11/1814

642 - BG stuurt aan Bassonpierre, comm. des 
guerres .., de lijst met de behandelde Saxi-
sche soldaten voor april en mei van 1814.
643 - BG bedankt Bassonpierre, comm. des 
guerres, voor de toezending van 2200 in min-
dering op de uitgaven voor de behandeling 
van militairen. 

2824 25/11/1814 644 - BG geeft aan De Meulenaere, directeur 
Blauwe Meisjes, de toestemming dat een 
meisje van de Salésiennes speciaal belast 
wordt met het afwikkelen van de kantdraad op 
de spoelen en zorgt voor de bevoorrading van 
deze draad. Ter vergoeding hoeft ze haar eten 
niet te betalen. 

2825 29/11/1814 645 - BG antwoordt aan de Intendant dat ze 
in overeenstemming met het besluit van de 
comm. général de l’intérieur nous avons fait 
dresser le compte courant de cet ex entrepre-
neur depuis qui’il a pris le service de l’hopital 
militaire jusqu’au moment qu’il l’a cesse. Ce 
compte a été communiqué au Sr Cooman 
pour qu’il nous en accuse la conformité en-
tre tems nous mettrons successivement à sa 
disposition tous les fonds que notre situation 
financière nous permettra ».

2826 29/11/1814 646 - BG vraagt de Cooman de bevestiging 
van de ontvangst van de rekening (compte 
cournat) en de conformiteit ervan. 

2827 30/11/1814 647 - BG stuurt aan de Onderintendant de lijst 
met de kapelaans verbonden aan de ere-
dienst in de godshuizen.

2828 03/12/1814 648 - BG stuurt aan Bassompierre, comm. 
des guerres du 3 arrond. milit. te Gent de lijst 
van het verloop in het militair ziekenhuis in de 
maand november.

2829 05/12/1814 649 - BG vraagt P.J. Sarens te Dendermonde 
nadere toelichting bij de nota over zijn innin-
gen.

2830 14/12/1814 650 - BG meldt aan de econoom van het 
militair hospitaal dat Kluyskens benoemd is tot 
chirurgien principal de l’armée Belge et chirur-
gien en chef de l’hopital militaire de cette ville.
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2831 14/12/1814 651 - BG meldt aan de econome van de 
Blauwe Meisjes dat de moeder haar dochter 
Angelique Focard, leerling aldaar, mag komen 
ophalen.

2832 14/12/1814 652 - BG feliciteert Kluyskens voor zijn benoe-
ming tot chirurgien principal de l’armée belge. 

2833 16/12/1814 653 - BG bedankt A.C. Goethals, vicaris gene-
raal van het diocees te Gent voor de benoe-
ming tot almoezenier van de Bijloke van Fr. B. 
Van de Wa??? als opvolger van Sierens.

2834 16/12/1814 654 - BG schrijft aan Weldadigheid dat ze 
nooit afwijken van de stelregel dat iemand die 
uit een BG instelling is gezet of deze vrijwillig 
heeft verlaten, nooit meer opnieuw kan wor-
den opgenomen. Toch willen ze een uitzonde-
ring maken voor Bernard Loridon? Lovidon? 
en hem op hun voorspraak zullen opnemen in 
het oudemannengesticht wegens zijn intermit-
terende zinsverbijstering (aliénation). 

2835 20/12/1814 655 - BG vraagt aan de intendant om de 
comm. général de l’intérieur op de hoogte te 
brengen van het uitblijven van enig antwoord 
van de Cooman op hun afrekening (dubbel vel 
3 pagina’s).

2836 24/12/1814 656 - BG meldt aan de Intendant dat de se-
cretaris van BG geen andere rekeningen heeft 
dan die welke al gemeld zijn. Sindsdien heeft 
een boekhouder 800 fr gestort voor rekening 
van de verschillende saldi met de verzekering 
dat binnen 3 à 4 maand alles zal gesoldeerd 
zijn. 

2837 24/12/1814 657 - BG antwoordt aan De Naeyre, ontvan-
ger van de administratie van de registratie 
van de domeinen, dat ze geen weet hebben 
van de rente ingeschreven ten laste van Van 
Crombrugge op 18 germinal an VII. Zijn voor-
ganger heeft dezelfde gesteld. 

2838 27/12/1814 658 - BG vraagt aan de onderintendant de 
overlegging van het bestek en voorwaarden 
voor de openbare verhuring van vier wonin-
gen in de stad voor goedkeuring door de 
Intendant.



BG 53: Briefkopieën

2839 27/12/1814 659 - BG schrijft aan de onderintendant dat 
door de benoeming van Dhane Steenhuyse 
tot Intendant er in plaats vacant is binnen het 
bestuur. Er hoeft niet geloot te worden. Mar-
kies Rodirues d’evora y Vegas is in de plaats 
gekomen. 

2840 28/12/1814 660 - BG meldt aan de Intendant dat de 
bijdrage die gevraagd wordt door het Comité 
central de Vaccine van Gent zo gering is dat 
ze niet geweigerd kan worden.

2841 31/12/1814 661 - BG schrijft aan de intendant dat Ant. 
Jos; Taquet, dépensier et garde magasin niet 
als openbaar ambtenaar kan gezien wor-
den. Hij behoort tot de groep van knechten 
of “hommes des pa??s”. Gedurende 12 jaar 
heeft hij goed gewerkt. Nu het militair zieken-
huis overgenomen wordt door de Regering en 
er een opvolger voor Taquet nodig is, kan BG 
enkel voorstellen dat hij tijdelijk nog in dienst 
blijft. 

2842 16/01/1815 663/19 - BG bevestigt aan de Intendant de 
ontvangst van een mandaat van 12000 fr voor 
verpleging van zieke militairen. (op ACHTER-
KANT : vermelding Matthieu Joseph Kluys-
kens uit Gent, 17 jaar, Bernard Peeters, uit 
Gent oud 17 jaar: voor de Retorica.) 

2843 17/01/1815 664/19 - BG schrijft aan de aangestelden 
van de inning van rechten voor de armen op 
vertoningen en openbaar vertier, dat ze ermee 
akkoord gaan dat de directeur een minimum 
van 1000 fr moet opbrengen. 

2844 17/01/1815 665/19 - BG stuurt aan een onderintendant 
drie staten met de kostenverdeling voor drie 
openbare verhuring. 

2845 18/01/1815 666/19 - BG schrijft aan Rocard, krijgscom-
missaris, rue des Champs elisés nr. 5 te 
Parijs, dat ze 18 pakjes opgestuurd hebben 
met de bewijsstukken van de zieke Franse 
militairen verzorgd in 1813/1814 
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2846 21/01/1815 667/19 - BG antwoordt aan de Intendant 
dat de lening door de prefect van 4474,29 
fr gebruikt is voor de inrichting van de drie 
bijhuizen tbv de opvang van een toevloed van 
zieke militairen eind 1813. Wij hebben nog 
90000 fr tegoed voor de verzorging van zieke 
Franse militairen. BG kan niet terugbetalen.

2847 31/01/1815 668/19 - BG meldt aan Page, apotheker 3e 
klasse, dat wegens de geringe bezetting 
van het militair Ziekenhuis, hij ontslagen is 
31/01/1814.

2848 01/02/1815 669/19 - BG stuurt aan BG te Antwerpen de 
verplegingsstaten van zieke Franse marine-
soldaten. 

2849 03/02/1815 670/19 - BG stuurt aan de burgemeester een 
aantal bezwaren in verband met het nieuwe 
model van budget. 

2850 03/02/1815 671/19 - BG stuurt aan De Bassompierre, 
commissaire des guerres te Gent, de lijst van 
het verloop in het burgerlijke hospitaal. 

2851 06/02/1815 672/19 - BG schrijft aan BG te Geraardsber-
gen dat ze enkel kinderen opnemen die hier 
geboren zijn en van wettelijk gehuwde paren. 
Onechte kinderen zijn uitgesloten.

2852 08/02/1815 673/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een notariële akte van een openbare verhu-
ring voor visa door de Intendant.

2853 10/02/1815 674/19 - BG schrijft aan Kluyskens, hoofdchirurg 
van het Belgisch leger en militair hospitaal te Gent 
dat ze niet meer kunnen zwijgen over de bedroe-
vende situatie. De afdeling vereist een econoom, 
…, een magazijnier, kok, un commis aux entrées, 
, een geneesheer, un chirurgien aide-major, idem 
sous-aide, apotheker, …, un garçon aux …, un 
infirmier major, 8 à 10 gewone ziekenoppassers, 
er moeten verschillende zalen verwarmd worden 
wegens de verschillende ziektes en dat alles moet 
betaald worden met het erg geringe aantal zie-
ken. De dagprijs zou dus erg verhoogd moeten 
worden, wat de regering niet zal willen betalen. U 
heeft ons doen geloven dat het ziekenhuis als een 
militaire ziekenhuis zou bestuurd worden in regie 
voor rekening van de overheid.



BG 53: Briefkopieën

2854 11/02/1815 675/19 - BG meldt aan Du Bois, burgemees-
ter van Vosselare dat er in fout in de belas-
tingsaangifte is geslopen. Jacques Maenhaut 
en Josse De Loof zijn geen BG pachters. 

2855 14/02/1815 676/19 - BG bevestigt aan de Intendant de 
ontvangst van drie stukken waaronder een 
mandaat van 13664fr.

2856 14/02/1815 677/19 - BG antwoordt aan P.J. Sarens dat 
het voordeliger lijkt de hypotheek in der minne 
te verkopen dan een geforceerde onteigening 
te eisen. 

2857 14/02/1815 678/19 - BG schrijft aan du But, receveur de 
l'.. et des domaines te Dendermonde dat er 
vergissing in het register van ontvangsten 
staat en hij dus geen 371,30 maar slechts 
101,61 zal ontvangen (betreft Pierre de Vos te 
Anzeghem, Pierre Saeykens te St Amands, F. 
Vandeneynde en Steman te Appels, De Co-
ninck en Smekens te Denderbelle)

2858 16/02/1815 679/19 - BG vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzwakzinnigengesticht om Françoise 
Minne op te nemen. Het collocatiebesluit van 
de procureur volgt. 

2859 18/02/1815 680/19 - BG antwoordt aan Vilain XIIII te 
Brussel dat ze het bedrag 12 £ gros de chan-
ge aanvaarden voor de opname van Jean 
Joseph Prosper Puro in de Kulders op voor-
spraak van douarière De Waziers-Wavrin.

2860 18/02/1815 681/19 - BG antwoordt aan Douarière De 
Waziers – Wavrin dat ze Jean Joseph Pros-
per Pura in de Kulders hebben opgenomen in 
vervanging van Jean Bogaert. 

2861 21/02/1815 682/19 - BG stuurt aan Bassompierre, comm. 
des guerres de verplegingstaten van de zieke 
soldaten opgesplitst per land en de bewijs-
stukken. 

2862 22/02/1815 683/19 - BG vraagt aan notaris Mys te Asse-
nede een expeditie (afschrift) van de pacht-
akte ten gunste van weduwe Moerloose(?) 

2863 22/02/1815 684/19 - BG stuurt aan de Minister van de 
Zeemacht de verplegingsstaten van de zieke 
Franse marinesoldaten en meldt achterstallige 
betalingen. 
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2864 22/02/1815 685/19 - BG meldt aan Stapens(?) inspec-
teurs van waters en bossen te Oudenaarde 
dat op de aanplakbrief lot nr. 6 kaphout in 
Braecklandt vermeld wordt. Dit lot was voor-
behouden voor het eigen gebruik van de 
hospices. 

2865 24/02/1815 686/19 - BG stuurt aan de intendant een 
uiteenzetting over de onrechtmatige verkoop 
van kaphout door de directeuren van de Va-
rempé polders te hunnen gunste.

2866 01/03/1815 687/19 - BG meldt aan de Intendant dat ze 
geen openbare aanbesteding meer zullen 
uitschrijven voor levering van brood, omdat 
er niemand is komen opdagen. Als bijvoegsel 
sturen ze overeenkomst met de brouwers. 

2867 02/03/1815 688/19 - BG stuurt De Bassompierre, comm. 
des guerres de staat met dagelijks verloop 
van zieke militairen. 

2868 03/03/1815 689/19 - BG nodigt Verbeek chirurg en Van de 
Casteele chirurg uit op een vergadering.

2869 06/03/1815 690/19 - BG vraagt aan Stappens (?) interim 
inspecteur waters en bossen de aflevering 
van de kapvergunning voor Nazareth die niet 
verkocht zijn geraakt op naam van J.Bte Be-
kaert te Zwijnaarde. BG dankt tevens voor de 
levering van 

2870 07/03/1815 691/19 - BG vraagt aan de Intendant de no-
dige vergunning om voor kaphout.

2871 07/03/1815 692/19 - BG vraagt aan Van der Haeghen, 
commissaris bij de Gartis Cursus Genees-
kunde en Chirurgie te Gent, om zich opnieuw 
grondig bezig te houden met deze instelling 
waarvan hij commissaris is sinds 28/3/1808. 
De nu heersende wanorde zou ze ongeschikt 
kunnen maken.

2872 09/03/1815 693/19 - BG vraagt aan Bassompierre, com-
missaire des gueres tot wie ze zich moet 
richten om een aantal voorwerpen vergoed 
te krijgen die verdwenen zijn uit het militaire 
hospitaal. (volgt opsomming) 

2873 09/03/1815 694/19 - BG stuurt aan Bassompierre, de ver-
plegingsstaten van zieke militairen en vraagt 
wat hij met die van februari heeft gedaan.
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2874 11/3/1815 695/19 - BG vraagt aan de Intendant om 
Van der Haeghen, commissaris bij de Gartis 
Cursus Geneeskunde en Chirurgie te Gent, 
bij speciaal besluit aan te stellen. Door de 
politieke veranderingen was zijn benoeming in 
feite tenietgedaan.

2875 14/03/1815 696/19 - BG stuurt aan de intendant een 
overzicht van de verplegingsstaten van zieke 
militairen van de geallieerde legers en Franse 
gevangenen van februari 1814 tot 31 oogst, 
evenals een overzicht van de ontvangen be-
dragen vanwege de regering.

2876 14/03/1815 697/19 - BG nodigen François Vaernewyck en 
C°, en P. de Meuer, brouwers uit op het secre-
tariaat (in de MARGE allez chez Wauters pour 
demander le marchand de miel).

2877 15/03/1815 698/19 - BG stuurt aan de Intendant een 
zegel van 73 ct voor een afschrift (expédition) 
van het besluit waarbij BG een geding mag 
beginnen over een geüsurpeerd (onrechtma-
tig in bezit genomen) terrein. 

2878 16/03/1815 699/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget voor het boekjaar 1816 (of 1815?)

2879 16/03/1815 700/19 - BG antwoordt Minne, politiecommis-
saris van de 4e wijk) dat de betrokken kinde-
ren te oud zijn voor opname door BG (moeten 
jonger dan 9 j zijn). Mogelijk komen deze 
wezen in aanmerking voor Weldadigheid.

2880 16/03/1815 701/19 - BG geeft aan de burgemeester haar 
advies over de klacht van de begrafenisonder-
nemer (entrepreneur des convois funèbres). 
De betrokken onbemiddelde personen vallen 
in de categorie van art 16 van het lastenboek 
en moeten zonder vergoeding vervoerd wor-
den. 

2881 18/03/1815 702/19 - BG vraagt aan de procureur civil 
près de tribunal de 1ere instance om Marie 
Bampelborghe in St Jan in d'Olie en Petro-
nille Bauwens in St Jacobs in bewaring (sé-
questration) te laten nemen in het zwakzinni-
gengesticht. 



BG 53: Briefkopieën

2882 18/03/1815 703/19 - BG schrijft aan J. Bte Bellaert, in-
specteur des biens ruraux te Zwijnaarde dat 
toestemming heeft om kaphout openbaar te 
verkopen evenals om in de twee bossen te 
snoeien (Bijloken heide, Krekelmuyte, Begyne 
bosschen, Beirhof).

2883 21/03/1815 704/19 - BG antwoordt aan de Intendant 
dat ze nooit in het bezit zijn gesteld van de 
goederen van de Zwarte Zusters en ze dus 
geen inlichtingen, interesten of rentes heb-
ben ontvangen. Wel kunnen ze twee lopende 
huurceels voorleggen. 

2884 22/03/1815 705/19 - BG antwoordt aan d'hane-steenhuy-
se, graaf van Leeuwerghem, dept. Intendant, 
dat ze de vacante plaats in het Sint-Lauren-
tius gesticht toegewezen hebben aan N. 
?Anders/Anvers?? door u voorgesteld. Voorts 
wijst BG hem erop dat hij ten onrechte zich 
beklaagd dat BG geen rekening houdt met het 
gevraagde voorrecht om deze plaatsen toe 
te wijzen aan de afstammeling van wijlen de 
schenkers en dat er een plaats is toegewezen 
aan Collin afstammelinge van de stichters. 

2885 24/03/1815 706/19 - BG meldt aan J. Bte Van Herre-
wege, landbouwer te St Antelinckx, dat er in 
het landmeterverslag een foute opgave van 
het aantal roeden wordt vermeld. Hij krijgt de 
toestemming om het nodige te doen tot recti-
ficatie.

2886 29/03/1815 707/19 - BG vraagt aan de onderintendant om 
de niet-verschuldigde foncière belasting die 
werd betaald op een in 1814 het gehele jaar 
leeggestaan hebbende huis in de Sint Mar-
grietstraat N 37, terug te willen laten storten 
aan BG. 

2887 29/03/1815 708/19 - BG vraagt aan de onderintendant om 
de niet-verschuldigde foncière belasting die 
werd betaald op het Capucijnenklooster, dat 
geheel 1814 heeft leeggestaan, terug te laten 
betalen. 
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2888 29/03/1815 709/19 - BG schrijft aan de onderintendant dat 
ze ten onrechte belasting op deuren en ven-
sters hebben betaald voor Sint Margrietstraat 
nr. 37 en vragen het nodige te willen doen 
voor terugbetaling.

2889 29/03/1815 710/19 - BG meldt aan de Intendant dat hij de 
toelating tot het inspannen van een geding 
inzake geüsurpeerde grond heeft toegestuurd 
zonder de bijhorende stukken. 

2890 01/04/1815 712/19 - BG stuurt aan De Lord (Antoine) in 
het dorp Peyrebrune, gemeente Noailles, ar-
rondiss. Brive, Dept Corrèze, het overlijdens-
uittreksel van Jean de Lorge overleden in het 
Gent. 

2891 01/04/1815 711/19 - BG schrijft aan de Comm. Général 
de l'intérieur auprès du gouvernement de la 
Belgique à Bruxelles, over de tol die betaald 
wordt aan de Ketelvest tbv van een gulden 
tot zes penningen volgens de grootte van het 
schip. Dat recht was aan het St Jan in d'Olie 
godshuis toegekend in 1323 ter vergoeding 
van een magazijn afgebroken voor de bouw 
van een kaai aan de Beestenmarkt. Nog eens 
bekrachtigd door de Keizerin op 24/9/1739 en 
vervolgens zonder enige vergoeding afgeno-
men bij Besluit van 28 messidor An XIII. Dit 
tolrecht is openbaar verhuurd aan weduwe. 
Luc Mees voor een bedrag van 2165 fr. (ko-
pieën of originelen zouden toegevoegd zijn 
aan deze brief) 

2892 03/04/1815 713/19 – Brief van BG
2893 04/04/1815 714/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 

comm. Des guerres, de staat met het dager-
lijks verloop van zieke militairen in het burger-
lijk hospitaal. 
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2894 08/04/1815 715/19 - BG vraagt aan de Intendant om 
toestemming te laten verlenen om Boniface 
Printems (opgenomen op 13/4/1814) aan 
de ouders terug te geven. Sophie Lierde en 
Battelier stonden op het punt te huwen als de 
jongen opgeeist werd door te Franse marine 
en doorgestuurd naar Bergen op Zoom waar 
hij vast zat tijdens de bevalling van zijn vrouw. 
De moeder bleek totaal onbemiddeld en heeft 
het kind moeten afstaan. Na de terugkeer van 
de vader zijn ze getrouwd en vragen nu de 
teruggave van hun kind. De ouders verdienen 
voldoend om het kind op te voeden maar kun-
nen de verzorging door BG niet terugbetalen. 
Bij besluit van 28/7/1812 moeten de ouders 
eerst  die kosten terugbetalen. BG wil een uit-
zondering toestaan omdat op die manier niet 
meer verder hoeft betaald voor het onderhoud 
van het kind. 

2895 11/04/1815 716/19 - BG meldt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis dat Françoise Aurelie Poel-
man? voorlopig opgenomen mag worden. 

2896 11/04/1815 717/19 - BG vraagt aan de Onderintendant 
goedkeuring van de kosten voor de openbare 
verhuring van enkele eigendommen. 

2897 11/04/1815 718/19 - BG schrijft aan de onderintendant 
dat de huurder Jacques Rottier (Rothier?) van 
een tuin in Poortakker het contract wil ver-
lengen met negen jaar evenals het afbreken 
van de 70 voet lange scheidingsmuur en die 
herbouwen op zijn kosten. 

2898 13/04/1815 719/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget 1815 samen met de opmerkingen. 

2899 16/04/1815 720/19 - BG stuurt aan Bassompierre de ver-
zorgingsstaten van de Belgische militairen in 
het militair ziekenhuis.

2900 16/04/1815 721/19 - BG schrijft aan de intendant dat de 
burgemeester het aandeel van BG in de op-
brengst van het octrooi op de openbare ver-
toningen heeft ingehouden omdat de regering 
de uitgaven voor vondelingen en verlaten kin-
deren op zich heeft genomen. Op het ogenblik 
van de intrekking was het officiële besluit nog 
niet bekendgemaakt.
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2901 22/04/1815 722/19 - BG legt aan de Intendant uit hoeveel 
achterstallige betalingen BG nog heeft 80300 
voor verlaten kinderen, 90000 voor verzorging 
van Franse militairen enz in totaal meer dan 
200.000 fr.

2902 25/04/1815 723/19 - BG stuurt aan Bassompierre de te-
ruggestuurde staten terug met de opmerking 
dat ze per vergissing zijn teruggestuurd. 

2903 25/04/1815 724/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een ontwerp van lastenboek voor de openba-
re verhuring van enkele BG eigendommen.

2904 25/04/1815 725/19 - BG stuurt aan de Intendant de uitga-
venstaat voor de babyvoeding en kledij.

2905 26/04/1815 726/19 - BG schrijft aan de Onderintendant 
dat door de bevordering van Louis Mestdagh 
tot controleur van de directe belastingen, de 
plaats van controleur van inkomsten en uit-
gaven van BG is vrijgekomen. Hoewel van 
plan ze af te schaffen, hebben we op verzoek 
van de Minister drie kandidaten doorgelicht J. 
Sumaas? de Roy, Jean Croquet en Gaspar 
de Neve. De laatste heeft de voorkeur van BG 
die vraagt dat de Intendant zijn goedkeuring 
verleent.

2906 26/4/1815 727/19 - BG stuurt aan de Intendant de ver-
zorgingsstaten van zieke militairen uit vreem-
de landen en marinesoldaten. 

2907 27/04/1815 728/19 - BG vraagt aan de Onder-Intendant 
dat hij aan de Intendant de goedkeuring 
vraagt zodat BG het bedrag van 150 £ (gros 
de change) ten laste van Jacques Lammens, 
landbouwer te Wachtebeke, ten voordele van 
de "école … pauvres" waarvoor de Dellafaille 
zich borg heeft gesteld, in ontvangst mag wor-
den genomen.

2908 28/04/1815 729/19 - BG meldt aan Stappens, inspecteurs 
des bois et forêts du Dept Escaut, dat het niet 
kan Des Roches hun boswachter zonder BG 
te kennen heeft vervangen door Melkebeke 
voor het verdeelcentrum Serskamp.
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2909 29/04/1815 730/19 - BG meldt aan de burgemeester 
dat ze bereid zijn om de Capucijnenkerk en 
aangrenzende gebouwen als magazijn ter 
beschikking van de Engelse commissaris 
generaal te stellen. Wordt er aan een huurver-
goeding gedacht?

2910 29/4/1815 731/19 - BG antwoordt aan De Rapez, majoor 
van het 7e liniebataillon voetvolk, dat hij 2 
zalen krijgt in het militair Ziekenhuis voor de 
verzorging van de zieken onder zijn bevel. 

2911 29/04/1815 732/19 - BG geeft aan de econoom van het 
militair ziekenhuis de opdracht om twee zalen 
ter beschikking van majoor de Rapez te stel-
len. 

2912 29/04/1815 733/19 - BG stuurt aan de intendant de uitga-
venstaten voor verlaten kinderen en vondelin-
gen. 

2913 01/05/1815 734/19 - BG vraagt aan de intendant om de 
burgemeester van Oudenaarde de kosten te 
laten betalen voor de opname van Françoise 
Aurelie Poelman, geboren noch verblijvend in 
Gent, in het vrouwenzothuis. 

2914 01/05/1815 735/19 - BG stuurt de rekening van de vernie-
tigde of verloren voorwerpen in de twee zalen 
gebruikt voor de verzorging van de man-
schappen van majoor De Rapez

2915 01/05/1815 736/19 - BG schrijft aan Bassompierre dat de 
minister nog altijd niet goed begrepen heeft 
waarom BG zich wil ontdoen van het militair 
ziekenhuis. 

2916 02/05/1815 737/19 - BG vraagt aan Triest, directeur 
vrouwenzothuis en Haeck econoom mannen-
zothuis, om een lijst in te vullen met gegevens 
over de onbemiddelde zwakzinnigen die niet 
ten laste zijn van BG.

2917 02/05/1815 738/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 
onderinspecteur van het leger, de lijst van het 
verloop in het militair ziekenhuis.

2918 09/05/1815 739/19 - BG herinnert de Intendant eraan dat 
hij Van er Haeghen tot speciaal commissaris 
bij de Gartis School voor Geneeskunde en 
Artsenijbereidkunde. Moet benomen bij speci-
aal decreet. 
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2919 13/05/1815 740/19 - BG meldt aan de Intendant dat ze 
een mandaat van 11600 fr hebben ontvangen 
voor de behandeling van de zieke militairen.

2920 13/05/1815 741/19 - BG stuurt aan de Intendant de ant-
woorden terug en legt uit waarom er 4 tabel-
len zijn gebruikt. 

2921 13/05/1815 742/19 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
overzichten met het verloop en de kassituatie 
over het 1e kwartaal. 

2922 16/05/1815 B743/19 - G vraagt de HH Mon?aix & van 
Goethem in Sas van Gent om verslag uit te 
brengen over de inningen. 

2923 16/05/1815 744/19 - BG schrijft aan Onraet te Oudenaar-
de dat er onmiddeling een onteigeningspro-
cedure opgestart moet worden tegen Pierre 
D'Huyvetter te Nokeren, opvolger van Erasme 
Craqué?

2924 22/05/1815 745/19 - BG geeft aan de Onderintendant de 
lijst met kapelaans verbonden aan de huiska-
pellen van de administratie.

2925 22/05/1815 746/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 
sous inspecteur de l'armée, de verplegings-
staten van zieke militairen.

2926 29/05/1815 747/19 - BG schrijft aan de Ondertendant dat 
er binnenkort veel gewonde en zieke militai-
ren naar het militair Ziekenhuis zullen worden 
gestuurd. Omdat sinds enige jaren de muren 
niet meer gewit zijn, dient dit nu zo spoedig 
mogelijk uitgevoerd. De kosten zouden 878,5 
fr belopen.

2927 30/05/1815 748/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
verplegingstaat van zieke militairen geduren-
de maand maart.

2928 30/05/1815 749/19 - BG schrijft aan Hamelink-Bonne dat 
ze met verbijstering vernomen hebben dat 
hij zijn paard laat grazen in de weide van het 
groot begijnhof. Deze weide is bestemd voor 
voeding van de koeien van de infirmerie. Dit 
moet onmiddellijk stoppen en BG eist 10 fr ter 
vergoeding.
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2929 31/05/1815 750/19 - BG stuurt aan de Intendant de ver-
plegingstaten van zieke Franse militairen 
met het verzoek die doorsturen naar Z.E. 
Luitenant Generaal belast met de oorlogsad-
ministratie voor terugbetaling. (Op ACHTER-
KANT "verkocht en geleverd aan J. Kluyskens 
hoofdchirurg van het Belgisch leger vier ton-
netjes (baril) met pluksel (charpie: wiek van 
geplukt doek) voor de dienst van het Belgisch 
leger … 15/5/1815)

2930 30/05/1815 751/19 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Hansbeke dat BG altijd de interesten van pas-
sieve rentes ten laste van Bg heeft betaald. 
Instructies van de commissaris general van 
Binnenlandse Zaken heeft dit nu verboden.

2931 31/05/1815 752/19 - BG geeft aan de Intendant haar 
advies in verband met de klacht van Van De 
Casteele die tijdelijk de cursus van de in het 
midden van het schooljaar overleden Beyts, 
leraar scheikunde, heeft overgenomen. Ver-
beeck heeft naderhand bij het begin van het 
nieuwe schooljaar deze taak toegewezen ge-
kregen. De klacht behelst de periode waarin 
VDCasteele geen les heeft gegeven maar 
betaling vraagt.  

2932 03/06/1815 753/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
staten met het dagelijks verloop in het militair 
Ziekenbuis over mei 1815.

2933 05/06/1815 754/19 - BG merkt bij François Papeleu ge-
meenteontvanger op dat de lijst met te beta-
len fonciere rentes twee posten bevat waar 
BG nooit eigenaar van is geweest. N 823 
Ketelvest en 975 Princenhof.

2934 06/06/1815 755/19 - BG vraagt instructies aan de Bas-
sompierre over de situatie van Scobornovsky 
fuselier 7e Belgisch bataljon die bezocht is 
met zinsverbijstering en wat er met hem moet 
gebeuren. 

2935 06/06/1815 756/19 - BG vraagt aan Foucan Foucar dat hij 
de afvoer die naast Poortakker loopt dringend 
moet aanpakken om dat stank de kelder van 
het hospice onbruikbaar maakt. 
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2936 07/06/1815 757/19 - BG vraagt de Bassompierre dat 
leveringen (fournitures) gedaan voor de zieke 
militairen in het militair ziekenhuis zouden 
terugbetaald worden.

2937 09/06/1815 758/19 - BG bevestigt bij De Bassompierre 
dat ze een mandaat van 12500 fr hebben 
ontvangen voor de verpleging van zieke mili-
tairen. 

2938 10/06/1815 759/19 - BG meldt aan de erven van J. Bte 
Dellafaille te Gent dat de Intendant een schrif-
telijk terugbetalingaanbod eist.

2939 10/06/1815 760/19 - BG schrijft aan Willems, ontvanger 
van Eeklo, dat het bos waarop hij foncière 
belastingen heft toebehoorde aan het Rijke-
Gasthuis en dat BG er nooit eigenaar is van 
geweest omdat alle bezittingen van het Rijke-
Gasthuis meteen verkocht zijn. 

2940 12/06/1815 761/19 - BG vraagt de Onderintendant om de 
Intendant er op attent te maken dat de kosten 
voor het witten en verven van het militair Zie-
kenhuis minder dan 1000 fr bedragen en dat 
er volgens de wet van 18 brumaire Jaar XIV 
geen openbare aanbesteding nodig is.

2941 12/06/1815 762/19 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
overzichten van het verloop in de hospices en 
de kas. BG belooft dit voortaan per kwartaal 
toe te sturen.

2942 12/06/1815 763/19 - BG meldt aan de ontvanger van de 
registratie der domeinen te Dendermonde dat 
geen enkele boswachter van BG zijn loon op 
zijn kantoor moet ontvangen. De genoemde 
Nocalas De Cooman uit Denderhautem krijgt 
zijn loon op het kantoor van de ontvanger te 
Geraardsbergen. 

2943 14/06/1815 764/19 - BG schrijft aan de intendant de be-
lasting op gewezen goederen van het Rijke 
Gasthuis niet te laste is van BG omdat ze 
nooit eigenaar zijn geweest. Ook het besluit 
van de intendant om die toch ten laste van BG 
te leggen is onwettelijk. 
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2944 17/06/1815 765/19 - BG schrijft aan de procureur crimi-
nel (procureur in lijfstraffelijke zaken) dat het 
kind Victoire Constance De Vos uitbesteed 
zal worden op het platteland voor de duur dat 
haar moeder is opgesloten. De kosten van 
het vervoer van het kind naar hier zijn niet te 
onzen laste.

2945 17/06/1815 766/19 - BG stuurt aan de Intendant een 
klaagbrief over de eindeloos opgelopen kos-
ten. Nu is daarbij de bijzondere grote toeloop 
van zieke militairen bijgekomen. De kosten 
voor de militairen bedragen 30.000 fr voor de 
vondelingen 94.000 fr en de achterstallige be-
dragen ten laste van de Franse staat 90.000 
fr. Totaal 214.000 fr

2946 19/06/1815 767/19 - BG vraagt aan de Intendant om de 
belasting opgelegd aan Jan Peeters? (Pre-
tens) landbouwer te Zelzate, te laten schrap-
pen. De afwatering van zijn land gebeurt niet 
via de Albert Polder, maar via een private 
afvoer naar het sas van Gent. Bovendien ligt 
de grond op Zelzate. 

2947 21/06/1815 768/19 - BG vraagt aan de Intendant om drin-
gend de toelating te krijgen om de directeuren 
van de Varempré polder schadevergoeding te 
mogen vragen.

2948 24/06/1815 769/19 - BG dankt Martin Joseph Simais te 
Le??? Voor de mand oud verbandlinnen be-
stemd voor de gewonde militairen. 

2949 29/06/1815 770/19 - BG vraagt aan Weldadigheid om 
alle personen die sinds lang uit medelijden 
(zonder toevlucht en bestaansmiddelen) maar 
zonder rechtsgrond opgenomen waren in de 
hospices van BG over te nemen wegens de 
komende toevloed van zieke en gewonde 
militairen. 

2950 03/07/1815 771/19 - BG meldt aan de intendant dat er 
geen redenen zijn om extra kaphout te ver-
kopen of overbodige gebouwen. De enige 
schulden die BG heeft zijn schulden aan 
leveranciers of wegens herstellingen aan BG 
gebouwen. 
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2951 06/07/1815 772/19 - BG stuurt aan De Bassompierre de 
verpleegstaten van zieke militairen over juni.

2952 10/07/1815 773/19 - BG stuurt aan Louis Fontaine interim 
garde général des eaux et forêts het overzicht 
van de te kappen bomen in 1816.

2953 12/07/1815 774/19 - BG vraagt de toestemming aan de 
Onderintendant om een dading te mogen 
sluiten in verband met de moeilijkheden met 
François Pierre Coussement, notaris te Gent, 
naar aanleiding van de schatting van …. in de 
door Max. De Doncker gepachte tuin

2954 12/07/1815 775/19 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
besluiten die genomen zijn ten aanzien van 
de erven van J. Bte Delafaille in verband met 
de terugbetaling van de obligatie. 

2955 17/07/1815 776/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een notarisakte in verband met de verhuis van 
enkele woningen van BG voor visa.

2956 17/07/1815 777/19 - BG vraagt aan de burgemeester om 
wat het Kleine Begijnhof betreft, de wijziging 
van de huisnummers die enkele jaren geleden 
uitgevoerd is door het franse bestuur terug te 
draaien. In het Groot Begijnhof heeft trouwens 
de nummers niet gewijzigd. 

2957 17/07/1815 778/19 - BG meldt aan Pierre Jean Sarens te 
Dendermonde dat BG inlichtingen heeft geno-
men in verband met Jbte ?a/ouillart die uitwij-
zen dat hij onvoldoende garanties kan bieden. 
Hij zou een borg moeten aanduiden 

2958 18/07/1815 779/19 - BG schrijft aan Stappens, inspecteur 
des eaux et forêt, dat ze maar al te graag het 
ontslag van Jean de Roover, boswachter te 
Wachtebeke, aanvaard hebben. Wachtebeke 
zou nu met Zaffelare moeten worden samen-
gevoegd en toevertrouwd aan Jean de Bus-
scher boswachter te Zaffelare.
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2959 18/07/1815

18/07/1815

18/07/1815

780/19 - BG geeft toestemming aan Mme 
Hacquart, econome van de Bijloke om aan de 
kolonel van het lle bataillon de milice twintig 
houten slaapbanken (couchettes en bois) te 
geven.
781/19 - BG geeft toestemming aan Mme 
Coppeneur, econome van het militair Zieken-
huis om aan de kolonel van het lle bataillon de 
milice 20 strozakken en 20 gevulde zakken.
782/19 - BG stuurt aan Rottiers, secretaris 
van de burgemeester, de documenten die 
recht geven op aflevering van 20 slaapbanken 
(couchettes) en 20 demi fournitures.

2960 18/07/1815 783/19 - BG stuurt aan de intendant de ver-
pleegstaten van Franse militairen behandeld 
in april. Met het verzoek ze door te sturen 
naar de Lieutenant général de la guerre voor 
uitbetaling. 

2961 19/07/1815 784/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
verpleegstaten voor zieke militairen over mei 
1815.

2962 20/07/1815 758/19 - BG meldt aan Lens dat Bernardine 
Criel sinds 30/04/1813 opgenomen is in de 
infirmerie van het Klein Begijnhof en dat al 
haar inkomsten, pensioenen en bezit van 
rechtswege naar BG gaan. Gelieve het nodige 
te doen om haar inkomsten in de kas van BG 
te laten storten. 

2963 22/07/1815 786/19 - BG meldt aan Louis Fontaine, gé-
moètre forestier, garde général des euax et 
forêts 4e arr. Gent, dat de houtkap niet gaat 
over stukken groter dan 5 ha, maar geïsoleerd 
liggen of op lanen of in dennenbossen. 

2964 25/07/1815 787/19 - BG schrijft aan de regent van de 
Kulders, aan De Meulenaere van de Baluwe 
Meisjes en Papeleu Rode lijvekens, dat de 
jaarlijkse prijsuitdeling plaats heeft op maan-
dag 7 oogst. 

2965 26/07/1815 788/19 - BG schrijft aan Lievin Moens, land-
bouwer te Wondelgem, dat hij 66 zakken 
aardappelen moet leveren. 
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2966 26/07/1815 789/19 - BG meldt aan de onderintendant 
dat ze zoals de Intendant vraagt het proces-
verbaal van openbare verhuring niet samen 
met de kostenstaat kunnen opsturen omdat er 
nog verschillende kostenposten ontstaan na 
de openbare verhuring. 

2967 27/07/1815 790/19 - BG antwoordt op de brief van J. 
Colman uit Gentbrugge in verband met zes 
morgen weide die mogelijk onrechtmatig aan-
gematigd zijn. 

2968 28/06/1815 791/19 - BG vraagt aan Mevr de econome 
van de Blauwe meisjes dat ze alle marmer die 
daar opgeslagen ligt aan de drager van deze 
brief moet meegeven. 

2969 28/07/1815 792/19 - BG schrijft aan Heack, mannenzot-
huis, dat J. Bte de Moerloose opgenomen 
mag worden op kosten van de gemeente 
Melle volgens instructies van de Intendant.

2970 28/07/1815 793/19 - BG vraagt aan de Comm. Général 
des Finances, om het (religieuzen-)pensioen 
van Marie Catherine Cnudde, ex-kloosterzus-
ter (Penitenten) opgenomen in de infirmerie 
van het Klein Begijnhof en nu overleden, te 
betalen voor het jaar 1814 en twee manden 
en 7 dagen voor 1815. 

2971 29/07/1815 794/19 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
kasoverzicht. 

2972 29/07/1815 795/19 - BG schrijft aan Haeck, mannenzot-
huis, dat de intendant opdracht heeft gegeven 
om Jacques François de Vlieger uit Me-
rendree op te nemen. 

2973 29/07/1815 796/19 - BG antwoordt op de brief van de 
leden van de gratis school voor geneeskunde 
dat ze gelijk hebben als ze hun salaris te laag 
vinden in het licht van het vele werk zowel 
voor de school, als in het militair Ziekenhuis 
enz. Ze vergissen zich weliswaar als ze den-
ken dat de stad hun loon aan BG betaalt en 
BG het geld voor eigen doeleinden aanwendt. 



BG 53: Briefkopieën

2974 24/07/1815 797/19 - BG geeft toestemming aan weduwe 
Coppeneur, militair ziekenhuis om aan de 
belgische garnizoenen in de stad volgende 
fournitures te leveren : 9 strozakken, nieuw 
voor koortslijders, && dito voor schurftlijders, 
20 strozakken (sacs à paille), nieuw voor 
koortslijders. 

2975 01/08/1815 798/19 - BG stuurt aan de onderinspecteur 
van de legeradministratie te Gent de ver-
pleegstaten over juni. 

2976 04/08/1815 799/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
overzichten van het verloop in het militair Zie-
kenhuis over juli.

2977 05/08/1815 800/19 - BG meldt aan de burgemeester 
dat de prijsuitreiking in de armenscholen 
zal plaats hebben op ma. 19/08 Kulders, 20 
Blauwe Meisjes, 21 Rodelijvekens. 

2978 14/08/1815 801/19 - BG schrijft aan de intendant dat 
volgens het decreet van 22/10/1811 zij jaar-
lijks 5000 frs voor uitgaven van vondelingen 
moeten krijgen. Over 1814 is slechts een deel 
betaald en nog niets voor dit jaar. 

2979 14/08/1815 802/19 - BG deelt aan Charles Van der Mae-
ren mee dat hij zijn functie als boekhoudbe-
diende (commis aux écritures) wegens de 
terugloop van het aantal zieken in het militair 
Ziekenhuis op heden mag beëindigen.

2980 14/08/1815 803/19 - BG stuurt aan de Intendant zoals 
gevraagd een fiscaal zegel van 75 ct.

2981 16/08/1815 804/19 - BG stuurt aan de onderintendant een 
overzicht met de bedragen die nog verschul-
digd zijn door de Franse regering, Belgische 
en particulieren. Totaal 162000 fr.

2982 17/08/1815 805/19 - BG klaagt bij de Comm. Général de 
l'intérieur over de achterstallige betalingen.

2983 21/08/1815 806/19 - BG stuurt aan de burgemeester de 
overzichten van de fournitures geleend voor 
de Hanoveriaanse en Belgische besmet met 
schurft en venerische ziekten. De betrok-
ken overheden hebben geantwoord dat deze 
kosten ten laste van de gemeente zijn en BG 
verwacht dus betaling van de stad. 
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2984 22/08/1815 807/19 - BG schrijft rechtstreeks aan de Lui-
tenant général chargé de l'admin de la guerre 
met de boodschap dat BG betaald wil worden 
om te voorkomen dat ze de verzorging van de 
zieke militairen moet stopzetten.

2985 22/08/1815 808/19 - BG antwoordt aan de Intendant de 
BG nog 11227,60 fr aan Haeck, econoom van 
het mannenzothuis, moet. De situatie wordt 
onhoudbaar.

2986 23/08/1815 809/19 - BG schrijft aan Stappens bosinspec-
teur te Oudenaarde, dat ze de triage* van 
Wachtebeke en Zaffelare samenvoegen en 
toevertrouwen aan de Busscher. Hij krijgt niet 
het dubbele loon. Voor Wachtebeke krijgt hij 
150 fr en de 40 voor Zaffelare zou naar De 
Block gaan, die zes minderjarige kinderen en 
een verlamde vrouw heeft. Bovendien krijgt 
de Block een gratis woning die in het midden 
van de triage van Wachtebeke staat en zijn 
100 fr voor de triage van Winkel die onvol-
doende is voor het onderhoud van zijn gezin. 
Zodoende kan hij ook Wachtebeke in het oog 
houden. De benoeming is dringend omdat De 
Roover sinds 27 juni vertrokken is als daglo-
ner in Zeeland. 

2987 25/08/1815 810/19 - BG vraagt de leden van de raad van 
de Gratis School voor Geneeskunde om naar 
aanleiding van het ontslag van B. Van der 
Haeghen, een examen uit te schrijven.

2988 26/08/1815 811/19 - BG stuurt aan de intendant twee door 
de burgemeester voor echt verklaarde uit-
treksels uit het landboek van Eekloo en uit de 
belastinglijst (matrice de rôle) waaruit moet 
blijken dat BG nooit eigenaar is geweest van 
bezittingen van het Rijke-Gasthuis. 

2989 02/09/1815 812/19 - BG antwoordt aan de Intendant dat 
Sophie Meersman nooit in het vrouwenzothuis 
is opgenomen.

2990 04/09/1815 813/19 - BG vraagt aan De Vos Onderinten-
dant te Dendermonde dat ze van de houtkap 
te Wetteren (Uylbroek) nog geen ov hebben 
ontvangen. 
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2991 04/09/1815 814/19 - BG stuurt aan de Bassompierre de 
verleegstaten van zieke militairen over augus-
tus. 

2992 06/09/1815 815/19 - BG richt zich tot Van de Capelle, se-
crétaire général d'état met de boodschap dat 
BG financieel aan de grond zit. 

2993 06/09/1815 816/19 - BG richt zich tot de commissaire gé-
néral de l'intérieur  met de boodschap dat BG 
financieel aan de grond zit.

2994 10/09/1815 817/19 - BG antwoordt aan de Intendant 
général de l'armée in Den Haag dat de 1 fr 
die de Koning toekent voor de verzorging van 
zieke militairen totaal onvoldoende is. Van de 
Franse regering kreeg met 1,50 fr. Volgt over 
3 pagina's opsomming van aantal zieken, 
medewerkers enz.   

2995 11/09/1815 818/19 - BG antwoordt aan de Intendant dat 
De Roisi-, oud gevangbewaker van de gevan-
genis in het ouderlingengesticht kan opgeno-
men worden. 

2996 18/09/1815 819/19 - BG meldt aan Manschwitz, major 
commandat de bataillon cehvalier de l'ordre 
russe de Vladimir te Grandeze, odat Gottfried 
Jordan overleden is in het hospitaal (fièvre 
nerveuse) op 30/05/1814. Adal Grabowky 
was hier een anderhalve maand opgenomen. 
Christoph Herrke was hier ongeveer 3 maand 
van de vier overigen is er geen spoor.

2997 12/09/1815 820/19 - BG schrijft aan de onderinspecteur 
van de legeradministratie dat ze geenszins 
akkoord gaan met de betaakre dagprijs van 1 
fr; Het toezenden va de dagstaten is zonder 
nadelige erkenning en met behoud van alle 
rechten. 

2998 15/09/1815 821/19 - BG stuurt aan de onderintendant de 
beraadslaging in verband met de uitbreidings-
werken aan de Bijloke. 

2999 22/09/1815 822/19 - BG dankt Hoffman, conseiller de ré-
gence te Brussel voor de 10.000 fr. BG vraagt 
of het gaat om een gift of om afbetaling van 
voorschotten. 
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3000 21/09/1815 /19 - BG meldt aan de burgemeester dat de 
ontvanger van BG zich aangeboden heeft bij 
Carpentier en er het mandaat in ontvangst 
heeft genomen. 

3001 23/09/1815 824/19 - BG stuurt aan de commissaire des 
guerres te Gent de verpleegstaten van de 
zieke militairen en vraagt dat hij zou onder-
strepen hoe dringend de uitbetaling is.

3002 23/09/1815 823/19 - BG vraagt aan de Intendant om zo 
snel mogelijk twee bedragen uit te betalen 
want de problemen met de onbetaalde leve-
ranciers zijn groot.

3003 23/09/1815 825/19 - BG meldt aan de ontvanger van de 
registratie van domeinen te Dendermonde dat 
ze snel mogelijk de wissels van ?? de Winter 
uit Wetteren willen ontvangen. 

3004 26/09/1815 826/19 - BG vraagt aan de commission de 
liquidation de l'administration de la guerre te 
Brussel om de achtergebleven verpleegstaten 
in hun dienst zo snel mogelijk naar de conseil-
ler d'état, Intendant géné. De l'admin de la 
guerre in Den Haag te sturen. 

3005 27/09/1815 827/19 - BG vraagt aan J F van Caneghem in-
specteurs des biens de l'admin te Meyleghem 
om de klachten na te gaan die over pachter 
Jacques Dujardin te Hermelgem verteld wor-
den. Hij zou 7 à 8 olmen (iepen) en 3 eiken 
hebben geveld en verkocht. 

3006 30/09/1815 828/19 - BG schrijft aan Hofmann dat ze de 
gift van 10.000 fr hebben ontvangen en vra-
gen hem om de brief (829) "de faire parvenir 
aux pieds du trône" te bezorgen. 

3007 30/09/1815 829/19 - BG schrijft in het Nederlands aan de 
Koning om haar dank te betuigen voor de gift 
van 10.000 fr. 

3008 03/10/1815 830/19 - BG stuurt aan de Bassompierre, 
sous-inspecteur de l'armée te Gent de ver-
pleegstaten over september.

3009 10/10/1815 832/19 - BG meldt aan de leden van de com-
mission de liquidation te Brussel enkele cor-
recties op de nog terug te betalen sommen. 
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3010 3/10/1815 831/19 - BG vraagt aan Causiau, inspecteur 
des biens te Steenhuize om de door pachter 
de Vulder te St Maria Lierde teruggevraagde 
foncière belastingen te herberekenen. 

3011 13/10/1815 834/19 - BG eist dat de weduwe van Pierre 
Slock te Wachtebeke per 1 november de gra-
tis woning op de heide aldaar verlaat. 

3012 11/10/1815 833/19 - BG schrijft aan P.J. Sarens, rentenier 
te Dendermonde, om met alle middelen inclu-
sief gedwongen onteigening, de weduwe van 
Henry van Meerlo te Assche haar schulden te 
doen betalen. 

3013 14/10/1815 835/19 - BG geeft aan weduwe Coppeneur, 
econoom van het militair ziekenhuis om aan 
G. van Stuyvenberg, sergeant van het 11 
bataillon van de nationale militie, de 32 linnen 
lakens voor schurftigen te geven. 

3014 14/10/1815 836/19 - BG meldt aan weduwe Coppeneur, 
econoom Van het militair Ziekenhuis om geen 
gratis eten meer te geven aan de chirurg of 
gezondheidsofficier met wachtdienst. 

3015 14/10/1815 837/19 - BG meldt aan Auguste Hertschape, 
goudsmid te Gent, dat zijn vrouw Sophie 
Françoise van Cazeele opgenomen is in het 
vrouwenzothuis en dat hij 8 stuiver courant 
per dag moet betalen. 

3016 14/10/1815 838/19 - BG stuurt aan de onderintendant de 
bedragen voor de verzorging van de vrouwen 
in het zwakzinnigengesticht verschuldigd aan 
P.J. Triest.

3017 17/10/1815 839/19 - BG nodigt de deken van de St Se-
bastiaansgilde te Gent uit op haar vergade-
ring. 

3018 18/10/1815 840/19 - BG vraagt aan Cania en Blom-
maerts, bankiers te Parijs, om 297,50 te beta-
len aan Absil, zoals besproken met Lammens 
die  in Parijs verblijft. 

3019 18/10/1815 841/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
twee staten voor goedkeuring door de Gou-
verneur
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3020 18/10/1815 842/19 - BG schrijft aan adv. De Rouck te 
Dendermonde in de plaats van Lammens die 
in Parijs verblijft, dat G.J. Lallemant 226,89 
heeft betaald "pour l'import" van de waarde-
ring van de pachtrechten op een stuk land 
gepacht door dhaene. 

3021 21/10/1815 843/19 - BG vraagt aan de burgemeester de 
toestemming om in de muur van een maga-
zijn van de administratie een deuropening te 
mogen maken tegenover de Houtbriel (rue du 
Chantier)

3022 16/10/1815 844/19 - BG schrijft aan de staatsraad, gou-
verneur van OVL over de klachtenbrief van 
de lesgevers aan de "Ecole élémentaire de 
médecine". (8 pp)

3023 x/10/1815 845/19 - BG stuurt aan de hh gebroeders Van 
Hecke ontvangers te Stekene 1) de dagvaar-
ding tegen de directie van de Varempé polder 
2) een schets 3) de toelating van de Intendant 
om een geding aan te doen. 4) dead hoc pro-
curatie. 

3024 30/10/1815 846/19 - BG schrijft aan de Gouverneur over 
de omschrijving die de burgemeester heeft 
gemaakt met betrekking tot de uitgaven voor 
vondelingen. Voorts bedanken ze hem voor 
zijn tussenkomst in hun schrijven aan de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken.

3025 30/10/1815 847/19 - BG tracht een antwoord aan de Gou-
verneur te geven over de moeilijkheid om de 
uitgaven voor vondelingen per gemeente op 
te maken. (4pp)

3026 31/10/1815 848/19 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor open-
bare verhuring van enkele BG goederen. 

3027 31/10/1815 849/19 - BG meldt aan de econome van het 
militair Hospitaal dat het aantal patiënten zo 
gedaald is dat de functie van apotheker Ver-
beeck overbodig is geworden. 

3028 31/10/1815 850/19 - BG stuurt aan de Onderintendant 
een overzicht van de kas in het 3e kwart 
1815.
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3029 31/10/1815 851/19 - BG meldt aan A.M. Hertschap dat hij 
de kosten voor de verzorging van zijn vrouw 
moet betalen tenzij hij een gerechtelijk stuk 
kan voorleggen waaruit zijn nooddruft blijkt. 

3030 04/11/1815 852/19 - BG stuurt aan Bassompierre, sous-
inspecteur de l'admin de l'armée, het over-
zicht van het verloop in het militair Ziekekn-
huis over oktober. 

3031 14/11/1815 853/19 - BG stuurt aan P.J. Sarens, rentenier 
te Dendermonde 

3032 14/11/1815 854/19 - BG vraagt aan de Gouverneur hoe 
ze moeten antwoorden op de vraag om pacht-
beëindiging of schadevergoeding van enkele 
pachters die wegens de verdedigingswerken 
rond de stad niet hebben kunnen hooien of de 
vruchten oogsten.

3033 14/11/1815 855/19 - BG schrijft aan Joseph Sels, notaris 
te Urdingen, arr. Creveld dat er geen enkele 
Scheffer overleden is op 7 augustus 1815. 
Wel is er op 4/08 in de Bijloke Joseph Adriani, 
zoon van Jean en Catherine Walfelt (wal-
falt?), ongehuwd, overleden is. Voorts is er 
op 9/01/1815 Louis Scheffer, zoon van Henry 
en Caroline Maes, oud 27 jaar, afkomstig van 
Sas van Gent, in het militair Z. overleden. 

3034 15/11/1815 856/19 - BG antwoordt aan Verbeeck, lesge-
ver en secretaris van de School voor Genees-
kunde te Gent naar aanleiding van het ontslag 
van Van Coetsem, voorsnijder (prosecteur). 
Hij wordt verzocht een examen uit te schrij-
ven.

3035 15/11/1815 857/19 - BG antwoordt aan van Van Dooren, 
politiecomm. In de wijk Rechten van de Mens, 
dat J.L Bte Walschaert in een huis nabij het 
Catharine Hospice (Alijn, Kraanlei) een brou-
werij mag inrichten op voorwaarde dat dit 
geen hinder veroorzaakt of gevaar voor de 
gezondheid of behoud van het godshuis. 

3036 16/11/1815 858/19 - BG schrijft aan de Meulenaere, 
Blauwe Meisjes en Papeleu Rodelijvekens 
en P. Serraus, regent Kulders, dat naar aan-
leiding van de verjaardag van de Koning er 
morgen zondag rijstpap (soupe au riz/ryspap) 
opgediend mag worden. 



BG 53: Briefkopieën

3037 18/11/1815 859/19 - BG meldt aan de gebroederes Van 
Hecke, ontvangers te Stekenen, dat advocaat 
van Tours volgende woensdag om 9 u. wil 
confereren over de zaak tegen de directeuren 
van de Varempépolder. 

3038 20/11/1815 860/19 - BG stuurt aan de gouverneur een 
algemeen overzicht van de uitgaven en ont-
vangsten van het lopende jaar. 

3039 21/11/1815 861/19 - BG stuurt aan de Minister der Ko-
ninklijke Zeemacht in den Haag de staeten 
der verpleegsdagen van zieke zeelieden 
welke in het hospitaal gelegen hebben ge-
durende de maanden september, oktober en 
november 1814.

3040 21/11/1815 862/19 - BG vraagt aan Robinson, comm. 
Général de S.M. Brittannique te Brussel om 
de door het liquidatiebureau te Brussel terug-
gestuurde verpleegstaten te willen betalen. 

3041 24/11/1815 863/19 - BG geeft aan Bekaert, inspecteur 
des biens ruraux te Nazareth de opdracht om 
alle brandhout en kaphout openbaar te verko-
pen, die hij klaargemaakt had voor de gods-
huizen. 

3042 25/11/1815 864/19 - BG vraagt aan de Gouverneur een 
audiëntie om te spreken over de nieuwe oor-
logsbelasting 

3043 27/11/1815 865/19 - BG schrijft aan de Burgemeester dat 
het normaal is dat ze een vergoeding krijgen 
voor het gebruik van de Capucijnenkerk. De 
vorige gebruikers, Engelsen, hebben daar-
voor nog steeds geen vergoeding betaald. 
Sinds zes-zeven maand wordt het nu gebruikt 
als een magazijn voor bloem, vlees en an-
dere voorwerpen. Colonel Muller, directeur 
d'artillerie, is naar Doornik vertrokken en had 
aan onze architect moeten aanduiden wat er 
hersteld moet worden. 

3044 27/11/1815 866/19 - BG schrijft aan graaf Lens, burge-
meester, C.J. Kervijn de Volkersbeke, P.J. 
Triest, L. De Potter, B. Papeleu, markies Ro-
drigues … dat de gouverneur hen woensdag 
wil ontvangen. 



BG 53: Briefkopieën

3045 27/11/1815 867/19 - BG zegt aan de Gouverneur verwon-
derd te zijn dat de inspecteur van water en 
bossen zich beklaagd over een niet-betaling. 
Hij heeft ons niet iets gevraagd. 

3046 28/11/1815 868/19 - BG vraagt aan de directeur van het 
mannen- en aan de econoom van het vrouw-
zothuis om de tabel van de burgemeester te 
willen invullen en terugsturen. 

3047 29/11/1815 869/19 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
proces-verbaal van een openbare verpach-
ting. Er zijn twee pachters die zwaar geleden 
hebben onder de bouw vna de verdedigings-
werken van de stad. In de algemene voor-
waarden staan enkele artikelen die elkaar 
tegenspreken. Volgt opsomming. 

3048 01/12/1815 870/19 - BG antwoordt aan de Gouverneur 
dat meeleven met het harde lot dat de drie 
kinderen van de Graeve (?) treft. De twee 
oudste kunnen niet opgenomen worden 
omdat er geen plaats is. De jongste, die drie 
maanden oud is, kan niet uitbesteed worden 
omdat hij niet verlaten is door zijn moeder. 
Weldadigheid moet hier haar verantwoorde-
lijkheid opnemen, wat ze vaak niet doet. 

3049 01/12/1815 871/19 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
hun bakker die brood levert in het militair Zie-
kenhuis failliet zal gaan indien hij niet meteen 
door BG wordt betaald. Met 2000 fr kan dit 
voorkomen worden. Om deze leverancier niet 
kwijt te spelen halen we het geld op andere 
posten. De financiële situatie is ronduit slecht 
en wij wachten op 80000 fr van de Fransen, 
op 60000 fr van de Hollanders en 100000 
voorschot. 

3050 04/12/1815 872/19 - BG antwoordt aan Verbeeck, lesge-
ver secretaris van de School voor Genees-
kunde dat Joseph Boddaert mag benoemd 
worden als voorsnijder (ontleedkundige, pro-
secteur) ter vervanging van Van Coetsem. 
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3051 05/12/1815 873/19 - BG schrijft aan Van Waembeke, in-
specteur des biens te Aalst dat hij een nieuwe 
pachter moet zoeken voor de twee stukken 
land en weide die de weduwe van een pach-
ter te Erembodgem wil onderverhuren. Ze 
moet tegen Kerstmis vertrekken. 

3052 05/12/1815 874/19 - BG dringt bij de Onderintendant er 
op aan dat de gouverneur het bestek en alge-
mene voorwaarden voor een openbare verhu-
ring dringend teruggestuurd worden. 

3053 05/12/1815 875/19 - BG geeft aan Louis Fontaine, land-
meterboswachter, de toestemming om kleine 
loten kaphout te maken. 

3054 06/12/1815 876/19 - BG stuurt aan de onderintendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor de 
openbare verhuring van enkele gebouwen. 

3055 05/12/1815 877/19 - BG stuurt aan Bassompierre een 
overzicht van het verloop in het militair Zie-
kenhuis over november.

3056 06/12/1815 878/19 - BG stuurt aan de onderintendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor een 
openbare verkoop van kaphout te Drongen. 
Volgen enkele opmerkingen: de voorkeur 
moet aan het Vlaams gegeven worden omdat 
de gewone man anders achterdochtig wordt. 
DE 12e penning bovenop moet de notaris- en 
proces-verbaalkosten dekken. 

3057 07/12/1815 879/19 - BG vraagt aan de Gouverneur om de 
oud burgemeester Van der Haeghen opnieuw 
te benoemen tot speciaal commissaris van de 
School voor Geneeskunde, die zonder leiding 
zit en in verval is geraakt.

3058 08/12/1815 1/19 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
het Capucijnenklooster verhuurd wordt aan de 
colonel directeur d'artillerie om er een batte-
rie de l'armée mobile onder te brengen. Huur 
25 fr per maand. Gelieve de sleutel aan onze 
architect te geven. 
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3059 09/12/1815 2/19 - BG schrijft aan Wellington, Prince de 
Waterloo etc, etc, etc te Parijs dat ze onderte-
kende stukken hebben ontvangen in verband 
met de terugbetaling van de verpleging van 
zieke militairen van Luneburg Huzarenregi-
ment dat hij zo glorieus aangevoerd heeft. 

3060 12/12/1815 3/19 - BG antwoordt aan de burgemeester dat 
ze onverdroten verder werken aan de inlich-
tingen over het zwakzinnigengesticht. 

3061 13/12/1815 4/19 - BG nodigt de econoom van de Bijloke 
uit op haar vergadering. 

3062 14/12/1815 5/19 - BG schrijft aan de Gouverneur dat de 
ontvanger van Eeklo hen opnieuw bedreigt in 
verband met een belasting op een goed (Pier-
re De Zutter) dat aan het voormalige Rijke 
Gasthuis toebehoord heeft, door de Fransen 
voor de invoering van BG is vervreemd en 
nooit eigendom is geweest van BG. Hij wordt 
gevraagd te besluiten of BG zich al dan niet 
eigenaar mag noemen.

3063 15/12/1815 6/19 - BG schrijft aan de burgemeester dat uit 
de bijgevoegde (ontbreken hier) overzichten 
de eerste vier antwoorden op zijn zes vragen 
kunnen worden afgeleid. Vraag 5: BG heeft 
nooit wat ondernomen om een wettelijk ver-
bod te verkrijgen voor hen die tijdelijk vastge-
houden worden. Vraag 6: De onvermogende 
gekken van de stad komen ten laste van BG 
de overigen uit de andere gemeenten ten 
laste van de provincie. 

3064 15/12/1815 7/19 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat ze bereid zijn de Capucijnenkerk te ver-
huren voor een regimentsziekenhuis. Op de 
afgesproken huurprijs dd 30 fructidor an XI 
moet in mindering gebracht de verhuring van 
de tuin aan Verschueren, een stuk tuin aan 
Delrue, een magazijn aan Nofelt, een huis in 
de Abeelstraat aan J. Bte Criel. 

3065 22/12/1815 8/19 - BG schrijft aan de Gouverneur over de 
klacht van de Cooman oud econoom van het 
militair Z. 
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3066 22/12/1815 9/19 - BG schrijft aan de Gouverneur dat le 
baron de Roisin insp. des eaux et forêts zijn 
boekhouding gedetailleerde had moeten ma-
ken. We hebben hem wel betaald maar in een 
goed georganiseerde administratie gaan we 
niet licht over dergelijke onvolkomenheden. 

3067 22/12/1815 10/19 - BG meldt aan de Gouverneur dat 
de ontvanger van Eeklo een stap verder is 
gegaan en een bevel tot betaling heeft laten 
betekenen voor inbeslagname. Het goed is ei-
gendom geweest van het Rijke Gasthuis maar 
nooit toegewezen aan BG. 

3068 23/12/1815 11/19 - BG schrijft aan P. Lammens, rue Jus-
sienne te Parijs dat hij bij de bankiers Caccia 
en Blommaert er op moet aandringen dat de 
stukken in verband met de amortisatiekas 
dringend naar BG moeten gestuurd worden. 

3069 23/12/1815 12/19 - BG schrijft aan Caccia en Blommaert 
te Parijs dat ze de bons op de amortisaitekas 
dringend moeten terugsturen. 

3070 23/12/1815 13/19 - BG stuurt aan de lesgevers van de 
School voor Geneeskunde te Gent de vragen-
lijst van de Gouverneur door voor spoedige 
afdoening. 

3071 26/12/1815 14/19 - BG schrijft aan Robinson, comm. Gl 
de S.M. Britannique te Brussel dat hun brief 
aan Wellington onbeantwoord is gebleven 
in verband met de vraag om terugbetaling 
van de kosten voor verpleging van Luneburg 
Huzaren.

3072 27/12/1815 15/19 - BG vraagt aan Van Wambele, inspec-
teur des Biens te Aalst, of hij een voorschot 
heeft betaald op de vergoeding van boswach-
ters. 

3073 27/12/1815 16/19 - BG roep de hulp van de burgemeester 
in om op de volgende vergadering toelichting 
te geven over het budget van BG in de stads-
begroting. De gemeenteontvanger eist 15000 
fr subsidie terug. 

3074 29/12/1815 17/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
voorstel van de gedeeltelijke vervanging van 
raadsleden van BG. 
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3075 29/12/1815 18/19 - BG antwoordt aan de baron de Roisin, 
inspecteur des eaux et forêts OVL, in verband 
met de vertraging in de betaling van de bos-
wachters. BG heeft een bediende gestuurd 
om na te gaan of de personen op de lijst van 
zijn voorganger nog leven of in functie zijn. 

3076 29/12/1815 19/19 - BG schrijft aan de gebroeders van 
Hecke te Stekene dat BGs antwoord volgt na 
advies gekregen te hebben vann de Gouver-
neur.

3077 29/12/1815 20/19 - BG schrijft aan Frans Papeleu, ge-
meenteontvanger, dat het hen verwonderd dat 
hij die 15000 fr terugvordert, aangezien BG 
het geld steeds is gaan ophalen met een door 
de burgemeester ondertekend document. 

3078 29/12/1815 21/19 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat er geen reden is tot vervanging van de 
raadsleden omdat geen enkele al vijf dienst-
jaren heeft, tenzij de minister Binnenlandse 
Zaken dat eist. In dat geval moet hij wel de 
namen opgeven van de te vervangen leden. 

3079 29/12/1815

29/12/1815

29/12/1815

22/19 - BG klaagt bij de Gouverneur over de 
hoogte van de te betalen oorlogsbelasting 
die nu al 19351,92 bedraagt en binnenkort 4x 
meer zal bedragen. BG weet al niet van welk 
hout pijlen te maken. 
17/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
voorstel van de gedeeltelijke vervanging van 
raadsleden van BG. 
17/19 - BG stuurt aan de burgemeester het 
voorstel van de gedeeltelijke vervanging van 
raadsleden van BG. 

3080 04/01/1816 23/20 - BG schrijft aan Zijne Mayesteyt den 
Koning der Nederlanden in de Haeg over den 
droeven toestand onzer administratie ten deel 
voortkomende uyt de onbetaelde kosten der 
verplegingsdagen van zieke en gekwetste mi-
litairen en andersdeels uyt de non voldoening 
der bekostigingen voor het onderhoud van 
verlatene kinderen en vondelingen (9 blz. + 
brieven van 24 en 26 december 1815 waarin 
o.a. 15000 fr. door de Stad teruggevorderd 
wordt, met draadje aan elkaar)
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3081 04/01/1816 24/20 - BG schrijft aan de Potter Kervyn, lid 
van de 2e kamer (chambre des Etats) in den 
Haag dat ze een bede aan de Koning hebben 
opgesteld. De administratie is ten einde raad 
en denkt aan ontslag nemen.

3082 04/01/1816 26/20 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat ze weet hebben van de “insubordi-
natie” van de internen van het hospitaal. On-
regelmatige dienstverlening en een van hen 
(met name Kluyskens) die op de dag dat hij 
met wachtdienst was, niet is komen opdagen. 

3083 04/01/1816 25/20 - BG schrijft aan de Sous-Intendants 
dat het bestek en voorwaarden voor de hout-
kap te Drongen in openbare verkoop dringend 
aan de Gouverneur moet worden gestuurd. 

3084 04/01/1816 27/20 - BG schrijft aan Van Wambeke, inspec-
teur de Biens te Aalst, dat ze wachten op het 
antwoord van de Gouverneur in verband met 
de vier verwittigingen over de nieuwe oorlogs-
belasting (contribution de guerre).

3085 05/01/1816 28/20 - BG bevestigt aan de HH Cavia en 
Blommaert, bankiers te Parijs, dat de vier kas-
bons t.w.v. 4000 fr. ontvangen hebben. 

3086 05/01/1816 29/20 - BG schrijft aan William de Reden, 
commissaire de Guerres au service de 
S.M. Britannique te Gent, dat van 11/08 tot 
31/10/1814 de huzaren van Luneburg en 
Bremen door BG zijn verzorgd en de Hanove-
riaanse infanterie van kolonel Berger van 2 
tot 30/09/1814. Het ziekenhuis van BG staat 
los van de Gentse administratie en BG was er 
niet van op de hoogte dat de stad de genees-
middelen had moeten leveren. 

3087 09/01/1816 30/20 - BG stuurt aan de Sous-Intendants 
de overzichten van de vrouwen opgenomen 
in BG’s hospice ten laste van de Regering 
tijdens het 4e kwartaal 1815.

3088 09/01/1816 31/20 - BG vraagt aan de burgemeester om 
overeenkomstig het meegestuurde besluit van 
de Conseiller d’etat gouverneur de la province 
dd 15/10/1815 om de som van 4000 fr. te be-
talen voor de vondelingen. 
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3089 09/01/1816 33/20 - BG stuurt aan de gouverneur de staat 
met de bedragen die de Franse regering nog 
aan BG schuldig is voor de verzorging van 
Franse militairen tot 3/02/1814 dag waarop 
de geallieerden de stad hebben bezet en 
88944.09 fr. beloopt. Bijgevoegd zijn de 
originele overeenkomst met de Fransen in 
verband met zieke militairen dd 18 fructidor 
an XI; kopie van de brief van 14/11/1806 in 
verband met de overname van het meubilair; 
alle mandaten en schatkistbons die nog niet 
betaald zijn tbv 6162,03 fr. 

3090 09/01/1816 32/20 - BG stuurt aan de Bassompierre, sous-
inspecteur de l’administration de l’armée te 
Gent, een aantal overzichten die bestemd zijn 
voor het Bureau de Liquidation te Brussel.

3091 11/01/1816 34/20 - BG schrijft aan x.J. Sarens, rentenier 
te Dendermonde, om aan de schuldenaars 
van de rentes nieuwe schuldbewijzen (titres) 
te vragen met name aan de weduwe van 
Meirle te Asse en de kinderen Verspecht te 
Opwijk. Voorts stuurt BG een volmacht om 
debiteur Mertens uit Merchtem te laten vervol-
gen door pleitbezorger Maes. 

3092 11/01/1816 35/20 - BG stuurt aan de gouverneur enkele 
bijkomende toelichtingen in verband met het 
voorschot van 15000 fr. voor levensmiddelen 
en vloeistof en andere consumptiegoederen 
drogen en geneesmiddelen. 

3093 12/01/1816 36/20 - BG somt aan de Gouverneur een 
reeks redenen op waarom het budget 1816 
niet zo maar meteen opgemaakt kan worden. 

3094 12/01/1816 37/20 - BG beklaagt er zich bij de Gouverneur 
over dat de stad weigert de door hem toege-
kende 4000 fr. te betalen zolang de 15.000 fr. 
niet is terugbetaald die zogezegd te veel aan 
BG is betaald. 

3095 12/01/1816 38/20 - BG stuurt aan de Sous-inspecteur de 
l’admin. de l’armée te Gent het overzicht met 
betrekking tot het dagverloop in het zieken-
huis voor de maand december 1815.
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3096 13/01/1816 39/20 - BG schrijft aan Anckaert, secreta-
ris van de meyery van Elseghem dat ze het 
advies van de gouverneur nog niet ontvangen 
hebben in verband met de buitengewone oor-
logscontributie van 1815. Voorts moet pachter 
Dujardin op de hoogte gebracht worden van 
zijn verplichting. 

3097 13/01/1816 40/20 - BG meldt aan de inspecteur des Bois 
et Forêts dat ze geen houtkap voorzien in 
1816 omdat de voorraad voor de winter toe-
reikend is. 

3098 13/01/1816 41/20 - BG antwoordt aan de Inspecteur van 
waters en bossen dat volgens hun brief van 
23/08/1815 een aantal mensen hebben aan-
gesteld, Jean de Busscher voor Wachtebeke 
en Zaffelare met een loon van 150 fr. De 40 
fr. van laatstgenoemde gaat naar Pierre de 
Block te Winkel omdat hij zes minderjarige 
kinderen heeft. 

3099 16/01/1816 42/20 - BG stuurt aan de Sous-Intendant het 
bestek en voorwaarden voor de openbare ver-
koop van drie morgen (oude maat) kaphout te 
Wachtebeke. 

3100 16/01/1816 43/20 - BG schrijft aan P. Lammens, rue de la 
Jussienne, hôtel de Lyon te Parijs dat hij bij 
D'Aoust, bankier te Parijs moet gaan om daar 
enkele originele stukken op te halen. 

3101 20/01/1816 44/20 - BG schrijft aan Vanwambeke, inspec-
teur te Aalst, dat ze in verband met de oor-
logscontributie nog geen instructies van de 
gouverneur hebben ontvangen, maar dat de 
pachters zelf deze moeten betalen wat betreft, 
het personnel, het meubilair en deuren en 
vensters. 

3102 20/01/1816 45/20 - BG schrijft aan de HH préposés à la 
recette des droits des pauvres sur les specta-
cles et divertissements publics dat ze het vol-
ste vertrouwen in hen hebben om het voorstel 
van directeur van het groot theater te beoor-
delen. Het voorgestelde minimum 1428,56 is 
voor BG aanvaardbaar. Kunnen ze er voor 
zorgen dat ze het geld zo snel mogelijk kun-
nen krijgen? 
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3103 20/01/1816 46/20 - BG antwoordt aan D'Henry, comman-
dant van de burgerwacht te Gent dat Jean 
Bte Autrive, invalide brandweerman niet in het 
ouderlingengesticht opgenomen kan worden 
omdat hij niet de vereiste leeftijd (70) heeft. 

3104 23/01/1816 47/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant van 
het arrondissement Gent het proces-verbaal 
van de openbare verhuring voor notaris op 
21/12/1815

3105 23/01/1816 48/20 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
nieuwe staat met twee orginelen om de pres-
taties voor de Franse staat in verband met de 
verzorging van zieke militairen te bewijzen. 

3106 24/12/1816 49/20 - BG stuurt aan de Gouverneur de ver-
handeling die de professoren van de school 
voor Geneeskunde hebben opgemaakt en 
waaruit het niveau van deze opleiding kan 
worden afgeleid.

3107 25/01/1816 50/20 - BG vraagt aan de Gouverneur goed-
keuring van hun besluit om aan Muyshondt, 
père officier de santé van de Bijloke, 90 jaar 
oud, een pensioen van 300 fr per jaar toe te 
kennen. 

3108 26/01/1816 51/20 - BG vraagt aan de graaf de Lens, 
kamerheer van de Koning, gedeputeerde van 
de 1e kamer van de staten-generaal, bur-
gemeester van Gent, in den Haag , om zijn 
steun bij hun brief van 4 januari aan de Ko-
ning .

3109 29/01/1816 52/20 - BG schrijft aan Charles Alexis, fabri-
kant van indiennes, te Gent, dat ze zijn ruil 
van BG grond op de vesten bij Ekkergem voor 
grond te Destelbergen slechts kunnen aan-
vaarden indien hij bovenop 181,41fr betaalt.

3110 29/01/1816 53/20 - BG beklaagt zich bij vader Kluyskens, 
hoofdchirurg van de Bijloke, over het gedrag 
van zijn zoon, die zich niet aan de ziekehuis-
regels houdt. 

3111 30/01/1816 54/20 - BG beklaagt zich bij het "geneeskun-
dig bestuur der land en zeemagt in den Haeg" 
over het nodeloze werk verricht bij het invullen 
van de modellen, nu blijkt dat er ondertussen 
nieuwe modellen zijn uitgebracht. 
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3112 30/01/1816 55/20 - BG antwoordt aan de Gouverneur dat 
ze hem slechts kunnen antwoorden dat geen 
enkele persoon opgesloten in de zwakzinni-
gen gestichten niet geboren was of gedomici-
lieerd in Oost-Vlaanderen bij zijn opname. 

3113 31/01/1816 56/20 - BG vraagt aan De Meyer, Van Schau-
wenberge en F. Vaernewyck, brouwers, hun 
offerte voor de levering van bier 1 en 2 kwali-
teit in tonnen van 160 l. 

3114 31/01/1816 57/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant een 
kopie van het besluit van BG met betrekking 
tot een nieuw huurcontract dat wordt gesloten 
met Jacques Rottier voor de tuin die hij ge-
bruikt op de Oude Houtlei.

3115 02/02/1816 58/20 - BG stuurt aan de Gouverneur het 'bor-
dereau' van BG’s schuldvorderingen ten laste 
van de Franse regering tbv 20360 fr

3116 02/02/1816 59/20 - BG schrijft aan de Gouverneur in 
verband met het gevraagde uitstel voor de 
betaling van 56048,27 fr oorlogscontributie te 
betalen door BG (met klein bijvoegsel) P.S. [er 
komt nog een bijvoegsel]"

3117 03/02/1816 60/20 - BG schrijft aan de burgemeester een 
uitgebreide brief in verband met de vermeen-
de assimilatie van de rentes van de godshui-
zen en die van de stad.

3118 05/02/1816 61/20 - BG antwoordt aan de Gouverneur 
dat J.Bte van Montagu, 83, vermoedelijk nog 
deze week zal opgenomen worden in een 
hospice.

3119 05/02/1816 62/20 - BG meldt de Roy, brouwer te Gent, 
over de levering van bier van 1 en 2 kwaliteit 
per ton van 160 liter. 

3120 10/02/1816 63/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat ze 
de drie kinderen uit Lotenhulle niet in een 
Gentse armeninstelling kunnen opnemen.

3121 10/02/1816 64/20 - BG schrijft aan Wauters, hoofdge-
neesheer in de Bijloke, dat het militair Hospi-
taal zonder honing en zoethout zit en vraagt 
hem om er voldoende van te bestellen.
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3122 13/02/1816 65/20 - BG schrijft aan de Bassompierre, 
sous-inspecteur aux Revues te gent, dat het 
Geneeskundig bestuur der land- en zeemagt 
in Den Haag nog steeds niet de vereiste 
dagoverzichten ne bewijsstukken heeft ont-
vangen. 

3123 13/02/1816 66/20 - BG schrijft aan Aubuison, comm.re 
gén.l. van H. Britse M. te Brussel, over het 
uitblijven van de betaling van haar schuld-
vordering in verband met de verzorging van 
Luneburg Huzaren en andere troepen. 

3124 13/02/1816 67/20 - BG nodigt Bogaert-De Clercq, drukker 
te Gent, uit op haar volgende vergadering.

3125 16/02/1816 68/20 - BG schrijft aan baron de Roirin, in-
specteur des eaux et forëts Oost-Vlaanderen, 
over de bepalingen van 10/05/1815 met 
betrekking tot de houtkap en de verkoop er-
van. Aangezien het seizoen ver gevorderd is, 
wordt het dringend tijd om de openbare ver-
koop te laten plaatshebben. 

3126 16/02/1816 69/20 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene over het uitstel dat de gou-
verneur aan de Mininster van Binnenlandse 
Zaken heeft gevraagd voor de betaling van de 
oorlogscontributie.

3127 16/02/1816 70/20 - BG stuurt aan de Bassompierre, sous-
inspect. Aux Revues te Gent, het 'bordereau' 
van buitengewone uitgaven tbv 234,70 fr voor 
voeding en verband voor 207 militairen afge-
voerd naar Antwerpen op 19/06/1815

3128 20/02/1816 71/20 - BG schrijft aan het geneeskundig 
bestuur der land en zee-magt in den Haeg dat 
ze de reeds opgestuurde staten terug moeten 
krijgen, om deze volgens het nieuwe model te 
kunnen opmaken.

3129 23/02/1816 72/20 - BG stuurt aan de burgemeester het 
budget 1816 met een bundel bemerkingen en 
andere stukken.

3130 23/02/1816 73/20 - BG bedankt de Gouverneur voor het 
verleende uitstel in verband met het indienen 
van het budget 1816.
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3131 23/02/1816 74/20 - BG antwoordt aan de Gouverneur dat 
Louise Allaert uit Duinkerken geïsoleerd in 
het zwakzinnigengesticht  sedert 23/11/1811 
en Marie Lateau uit Soisson idem sedert 
28/06/1814 al respectievelijk 8 jaar en 14 jaar 
in Gent verbleven.

3132 23/02/1816 75/20 - BG vraagt zich bij C.J. van Asperen, 
eerste luitenant en eerst aanwezend ingenieur 
te Gent of BG geen vergoeding kan krijgen 
voor het gebruik van de Capucijnerkerk door 
de artillerie. 20

3133 23/02/1816 76/20 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
Benigne Napoleon Van der Stichelen een 
door de burgerlijke procureur ondertekent 
sequestratiebevel nodig heeft. 

3134 27/02/1816 77/20 - BG vraagt aan de Gouverneur of BG 
niet een ander zegel nodig heeft naar aanlei-
ding van zijn bericht in het Journal de Gand 
over de oude wapenschilden (armoiries) 

3135 28/02/1816 78/20 - BG schrijft aan de Gouverneur dat de 
erven van graaf dellafaille de aanvraag schrif-
telijk hebben gedaan om de schuld (obligation 
de 1904,76) te voldoen en dat BG besloten 
had dit geld te besteden aan het militair Zie-
kenhuis en Vondelingengesticht.

3136 01/03/1816 79/20 - BG schrijft aan oud burgemeester van 
der Haeghen dat de gouverneur geen be-
zwaar heeft tegen zijn herbenoeming als spe-
ciaal commissaris bij de Elementaire School 
voor Geneeskunde.

3137 02/03/1816 80/20 - BG vraagt aan de Gouverneur goed-
keuring van de vervanging van de overle-
den notaris Charles Apers door Charles van 
Ghendt

3138 04/03/1816 81/20 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat zij niet de ontruiming van de Capucijnen-
kerk vragen naar aanleiding van hun brief aan 
luitenant Van Asperen van de artillerie.

3139 07/03/1816 82/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant drie 
uittreksels (en plannen) in verband met de 
vraag van Alexis, drukker van indiennes, om 
grond te ruilen.
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3140 07/03/1816 83/20 - BG schrijft aan Philibertus Messiaen, 
priester in 't hoornstraetjen te Brugge dat hij 
in hun naam ten sterfhuyse van weduwe de 
Moerloos te Brugge "het paert te reclameren" 
ter vergoeding van het onderhoud door BG 
van Bernardine Clara de Moerloose en Ber-
nardine van de Woestyne. 

3141 - Ontfang hospice 26 van vierden trimester 
1814 over het werk der kinderen f225-19-0, 
over verkogte gaerens 85-0-0 .. certifié verita-
ble C. Serruus Reg.? ; volgen berekeningen 
met vermelding pension joff Coninck.

3142 11/03/1816 84/20 - BG komt bij Weldadigheid terug op 
haar vraag om het huisje naast de Rodelij-
vekens te kopen om er een infirmerie in te 
richten. BG stelt twee rentes voor als betaling.

3143 11/03/1816 85/20 - BG schrijft aan kanunnik Papeleu, 
directeur Rodelijvekens over vier gevallen: 
het bedrag van 682,20 voor kleine uitgaven 
ligt ter beschikking. BG neemt kennis van het 
overlijden van leerlinge Sophie de Brock?. BG 
overweegt de vraag van de leerlingen Brauk-
man? wier vader Brunon Eugène de clercq 
heeft vervangen. BG meldt de geplande aan-
koop (ruil) van het huisje dat Papeleu huurt 
van Weldadigheid.

3144 11/03/1816 86/20 - BG meldt aan BG Antwerpen dat ze 
iemand sturen om J.Bte Bliquy te komen op-
halen. 

3145 12/03/1816 87/20 - BG meldt aan BG Antwerpen dat de 
echtgenote van Jean Taeye het kind komt 
ophalen. 

3146 12/03/1816 88/20 - BG stuurt vier bestekken en algemene 
voorwaarden voor een houtkap die BG niet in 
nature heeft gekregen en waarvan de bepa-
ling, boommerken en afbakening (assiette, 
balisage, martelage) door de bosadmin is 
uitgevoerd. 

3147 15/03/1816 89/20 - BG vraagt aan de sous-intendant de 
nodige toestemmingen om Jaques Verdueren, 
72 jaar, te mogen opnemen in het ouderlin-
gengesticht in ruil voor een stuk grond buiten 
de Kortrijkse poort. 
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3148 15/03/1816 90/20 - BG stuurt aan Van Asperen, eerste 
luitenant en eerst-aanwezend ingenieur, het 
conceptcontract voor de Capucijnerkerk met 
enige opmerkingen terug. 

3149 15/03/1816 91/20 - BG vraagt aan de voorzitter van de 
Rekenkamer te Brussel om onmiddellijke 
terugbetaling van hun uitgaven. De bakker 
van het militair ziekenhuis weigert nog brood 
te leveren.

3150 19/03/1816 92/20 - BG stuurt aan de Sous-intendant het 
bestek en algemene voorwaarden voor de 
openbare verkoop van bois taillés te Eeklo.

3151 20/03/1816 93/20 - BG vraagt aan de Gouverneur om de 
budgetpost van 33.000 fr niet zoals gevraagd 
door de gemeenteraad met 11000 fr te ver-
minderen. De vermindering voor de zwakzin-
nigengestichten is genant.

3152 21/03/1816 94/20 – Brief van BG
3153 23/03/1816 95/20 - BG geeft aan de gebroeders Van 

Hecke, ontvangers te Stekene, de toelating 
om de oorlogscontributie 1815 te betalen. 

3154 23/03/1816 96/20 - BG stuurt aan J. Van Asperen, eerste 
luitenant, twee contracten op zegel met be-
trekking tot de kerk der capucijnen ten beoeve 
van de artillerie.

3155 26/03/1816 97/20 - BG meldt aan De Meyer, brouwer, van 
Schauwenberge, brouwer, dat de biedingen 
op 21-90 voor 1e kwaliteit bier en op 18-35 
voor 2e kwaliteit liggen. 

3156 27/03/1816 98/20 - BG stuurt aan de burgemeester de lijst 
met de vernieuwingen van mandaten in het 
bestuur. 

3157 27/03/1816 99/20 - BG stuurt aan C. Van Asperen, eerste 
luitenant eerst aanwezend ingenieur, "vier 
afschriften der voorwaerde voor de capucyne 
kerk".

3158 28/03/1816 10/20 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
brief (4pp) met haar bezwaren tegen de beta-
ling van 60.000 fr oorlogsbelasting (contribu-
tion de guerre) gelet op de grote achterstallige 
bedragen die Frankrijk en anderen haar nog 
moeten betalen.
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3159 29/03/1816 101/20 - BG geeft aan Vaernewyck et Cie, 
brouwers, toestemming om gedurende de zo-
mer de Blauwe Meisjes verder te bevoorraden 
met bier.

3160 29/03/1816 102/20 - BG schrijft aan Baron de Roisin? , 
inspecteur van waters en bossen, dat ze Ber-
nard Claeys als boswachter (garde-bois du 
triage de Trochiennes) te Drongen voorstel-
len met een salaris van 40 fr per jaar. Voorts 
vraagt BG of De Busscher, boswachter te 
Wachtebeke en Zaffelare, in vervanging van 
Jean de Roover is benoemd. De Roover zou 
nog steeds betaald worden.

3161 03/04/1816 103/20 - BG schrijft aan het geneeskundig 
bestuur der land en zee-magt in den Haag dat 
ze graag uitbetaling zien van de ingezonden 
verpleegstaeten om daarmee de oorlogsbe-
lasting te kunnen betalen. 

3162 02/04/1816 104/20 - BG stuurt aan de Gouverneur de 
kostenstaat voor de verpleging van Françoise 
Lefevere, verlaten kraamvrouw en lijdend aan 
een ernstige ziekte, die betaald moet worden 
door Weldadigheid van Eeklo. 

3163 02/04/1816 105/20 - BG vraagt aan Baron de Roisin, 
inspecteur van waters en bossen om het 
proces-verbaal van merken, kloppen en afba-
kening van de houtkap op te sturen omdat de 
Gouverneur die nodig heeft voor het goedkeu-
ring van het bestek en voorwaarden voor de 
houtkap.

3164 03/04/1816 106/20 - BG bevestigt bij de gebroeders Van 
Hecke, ontvangers te Stekene, de ontvangst 
van de toelichting (mémoire)

3165 04/04/1816 107/20 - BG nodigt Kervyn de Volkersbeke, 
Papeleu, de Potter, Rodrigues d'Evora y Vega 
uit om morgen samen met de burgemeester 
te vergaderen.

3166 05/04/1816 108/20 - BG beklaagt zich bij de Gouverneur 
over de klachten van de School voor Genees-
kunde (opsomming enkele kosten).
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3167 09/04/1816 109/20 - BG stuurt aan de Burgemeester de 
antwoorden op de vragen gesteld in de verga-
dering van donderdag. Onverdroten werkt BG 
verder aan de opmaak van het Grote Over-
zicht (grand tableau) van de instellingen.

3168 09/04/1816 110/20 - BG nodigt Bouchel, geneesheer, uit 
op de volgende vergadering.

3169 09/04/1816 111/20 - BG stuurt aan JB Baquet een cir-
culaire en een modeldocument (modèle de 
compte).

3170 12/04/1816 112/20 - BG stuurt aan de Burgemeester het 
ingevulde overzicht van de godshuizen.

3171 13/04/1816 113/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat de 
gevraagde process-verbaal door de inspec-
teur van waters en bossen met betrekking tot 
de houtkap niet kan worden bezorgd omdat 
zijn garde-général alle papieren door elkaar 
heeft gehaald.

3172 13/04/1816 114/20 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
des biens ruraux te Nazareth om de klachten 
lastens pachter Crombrugghe te onderzoe-
ken. Hij zou bomen hebben gehakt en zijn 
onder-huurders slecht behandelen.

3173 13/04/1816 115/20 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene dat advocaat van Toers in 
hun memorie met betrekking tot het geschil 
met de directeuren van de Varempé polder 
slechts één woord heeft vervangen. 

3174 19/04/1816 116/20 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
toestemming om het huisje, eigendom van 
Weldadigheid, gelegen naast de Rodelijve-
kens te mogen overnemen en op kosten van 
Papeleu te laten ombouwen tot infirmerie.

3175 19/04/1816 117/20 - BG schrijft aan de gouverneur dat 
ze wachten op de beloofde inkomsten om de 
Oorlogsbelasting te kunnen betalen. 
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3176 19/04/1816 118/20 - BG maant de economen Couvreur, 
Voders, Blommaert, Wevers en Catherina, 
Timmerman, St Jacobs en St Jan in d'Olie, 
Seth, Volders, St Jan en Paul, Poortacker, 
Bailly, Hebbrecht, de Groote St laurent, aan 
de naleving van de godsdienstplichten en 
zelfs van het houden van de Paasplicht niet te 
verwaarlozen.

3177 23/04/1816 119/20 - BG stemt in met de vraag van de 
econome van het Catherinagodshuis (Huis 
van Alijn) om Orlent, priester, een kamer dicht 
bij de kapel als logement aan te bieden. 

3178 23/04/1816 120/20 - BG verzet zich bij de Gouverneur 
tegen het besluit om de lijfrentes en eeuwig-
durende passieve rentes te assimileren met 
die van de stad.

3179 20/04/1816 121/20 - BG schrijft aan Merry, ontvanger van 
Zelzate, dat zij hem stuurt 1) een mandaat 
van 43,46 fr als salaris en uitrusting van de 
veldwachter en 2) idem 432,80 voor de Oor-
logsbelasting met betrekking tot haar bezit in 
Zeeland.  

3180 23/04/1816 122/20 - BG stuurt aan de burgemeester een 
overzicht van de achterstallige pensioenen 
van enkele ex-religieuzen, onderhouden in 
Godshuizen. 

3181 25/04/1816 123/20 - BG meldt aan de gouverneur dat ze 
het teveel betaalde voor de verpleging van 
militairen, storten en daarvan een bewijs wil-
len ontvangen. 

3182 27/04/1816 124/20 - BG schrijft aan notaris Van der Wee-
nen, notaris te Eeklo, dat hij maatregelen 
moet nemen ter bewaring van de houtkap in 
het Moir-bosch.

3183 27/04/1816 125/20 - BG vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis en de econoom van het man-
nenzothuis om de bijgevoegde staat ingevuld 
terug te sturen. 

3184 27/04/1816 126/20 - BG vraagt de Block, chirurg en Bou-
chel geneesheer om de opgeslotenen te on-
derzoeken en vrij te laten zij die geen gevaar 
voor de gemeenschap zijn. 
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3185 27/04/1816 127/20 - BG vraagt aan J.Bte Bekaert, inspec-
teur te Zwijnaarde om bij alle burgemeesters 
de aanmaningen in verband met de Oorlogs-
belasting op te vragen en meteen terug te 
sturen.

3186 30/04/1816 128/20 - BG stuurt aan de burgemeester 8 
stukken in verband met de ruil van grond met 
Charles Alexis, indiennefabrikant.

3187 30/04/1816 129/20 - BG stuurt aan de sous-intendant 
te Gent het bestek en voorwaarden voor de 
openbare verhuur van enkele huizen en tui-
nen.

3188 01/05/1816 130/20 - BG stuurt aan Van Caneghem, Can-
siau?, Bekaert, Van Wambeke, inspecteurs 
des biens ruraux, een modeldocument in te 
vullen voor bossen groter dan vijf ha.

3189 02/05/1816 131/20 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteurs des biens ruraux te Aalst om bij de 
burgemeester de 19 aanmaningen in verband 
met de Oorlogsbelasting te gaan ophalen en 
na te gaan of het wel om BG goed gaat. 

3190 03/05/1816 132/20 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
Bestuur der land en zeemagt in den Haag de 
nominatieve staat "eender pruyssische Militair, 
de eenige die in ons hospitael is overleden 
sedert de laatste campagne.” 

3191 04/05/1816 133/20 - BG meldt aan de gouverneur dat bij 
de gevraagde inspectie van alle opgeslotenen 
in de twee zwakzinnigeninstellingen er telkens 
7 zijn die geen gevaar zijn voor de gemeen-
schap.

3192 04/05/1816 134/20 - BG meldt aan de sous-intendant te 
Gent dat de afspraak met Rottier als onbe-
staande moet worden beschouwd in verband 
met huur van een tuin. Op de andere brieven 
zal te zijner tijd geantwoord worden. 

3193 08/05/1816 135/20 - BG meldt aan graaf Dellafaille dat 
de terugbetaling van 1904,76 is goedgekeurd 
door de Gouverneur. 
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3194 08/05/1816 136/20 - BG schrijft aan de Gouverneur over 
het nieuwe besluit van de Koning met betrek-
king tot de uitgaven voor vondelingen en ver-
laten kinderen op te nemen uit een Gemeen-
schappelijk fonds 'formé avec les s/g des 
centimes communaux de toute la province.

3195 09/05/1816 137/20 - BG schrijft aan Weldadigheid over de 
ruil van het huisje naast de Rodelijvekens.

3196 09/05/1816 138/20 - BG stuurt aan de gouverneur twee 
kopieën van het budget 1816.

3197 09/05/1816 139/20 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land- en zeemagt in den Haag de 
"teruggestuurde staeten van verpleegdagen 
1815" en "afzonderlijke staeten wegens de 
Nassauers in ons hospitaal verpleegt"

3198 09/05/1816 140/20 - BG stuurt aan Geo Manvell, com-
missaire de S.M. Britannique au Bureau des 
Reclamations te Brussel de verpleegstaten 
voor de zieke militairen van de Brigades van 
Colonel Borger en Estorff (9 en 10 1814) en 
vraagt spoedige betaling. 

3199 10/05/1816 141/20 - BG stuurt aan Stemput?, belastings-
ontvanger in Sas van Gent twee mandaten ter 
betaling van de Oorlogsbelasting. 

3200 10/05/1816 142/20 - BG stuurt aan P. Lammens, rue de la 
Jussienne, Hôtel de Lyon, Parijs, de brief van 
de ontvanger van het Schelde Dept. en de 
nota tbv 115466,12 ten laste van de Franse 
staat. De schrijver sluit de brief af met de 
boodschap dat hij hoopt dat Lammens snel 
zijn opdracht in Parijs beëindigd heeft, omdat 
ze overbelast zijn. 

3201 11/05/1816 B143/20 - G vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis om Louise Allart uit Duinker-
ken en Maire Latteau uit Soissons over te 
dragen aan de marechaussée die hen naar 
Frankrijk zal begeleiden.
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3202 14/05/1816 144/20 - BG dankt de Gouverneur voor de 
toestemming voor de terugbetaling van een 
rente van 1904,76 ten laste van graaf Del-
lafaille. Voorts vragen toestemming om de te-
rugbetaling van een rente te krijgeven van van 
Dooresele (van Claude François van Doore-
sele – Bijloke) en de heer Parez, rechter 1e 
aanleg ((van Monique de Deckere – Bijloke)

3203 14/05/1816 145/20 - BG melden aan Daninck, burge-
meester te Zomergem, dat ze niet weten hoe 
er moet betaald worden voor de twee verlaten 
kinderen 

3204 16/05/1816 146/20 - BG stuurt aan de onderintendant Ar-
rond. Gent het budget Uitgaven en Ontvang-
sten voor verlaten kinderen en vondelingen. 

3205 16/05/1816 147/20 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Eeklo en voorzitter van Weldadigheid om de 
onderhoudskosten van Franc.. Le fevere te 
betalen. 

3206 17/05/1816 148/20 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
kopie van het proces-verbaal met betrekking 
tot de hereniging van de vondeling Joseph 
Cajou met zijn moeder Jeanne Moreeuw. 

3207 20/05/1816 149/20 - BG maant Juffr Marie Lybrecht, eco-
nome van het hospice St Antone (vrouwen) 
aan om de zusters verbod op te leggen dat 
zij nog "spijze en drank" geven bij het bezoek 
van  hun vrienden en familie. Dit geldt ook 
voor de "pastor van het hospice".

3208 28/05/1816 150/20 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Kortrijk dat zij Martin Verru onmiddellijk uit het 
zwakzinnigengesticht zullen vrijlaten. 

3209 22/05/1816 151/20 - BG schrijft aan de econoom van het 
zwakzinnigengesticht dat Joseph Van Melle, 
Bernard Hespelle, Jean Lippens, Pierre Cos-
ter, vrijgelaten moeten worden. 

3210 22/05/1816 152/20 - BG schrijft aan directeur van het 
vrouwenzothuis dat Marie van den Hauwe 
en Catherine Mil uit Gent vrijgelaten moeten 
worden. 
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3211 22/05/1816 153/20 - BG meldt aan de burgelmeester dat 
vrijgelaten worden Marie van den Hauwe en 
Catherine Mil, Joseph Van Melle, Bernard 
Hespelle, Jean Lippens, Pierre Coster

3212 21/05/1816 154/20 - BG stuurt aan Vandamme Der-
ouck Zonnegem, Lunaert Oulter, Rolandt 
Erembodegem, Terlinden Aalst, Schetteman 
Wetteren, De Liser Hofstade, Langhenhove 
Denderhautem, een mandaat ter betaling van 
Oorlogsbelasting.

3213 22/05/1816 155/20 - BG meldt aan Weldadigheid te Gij-
senzele dat François van Doorsselaere, 61 
jaar, niet in aanmerking komt voor opname in 
het Gentse ouderlingengesticht.

3214 24/05/1816 156/20 - BG vraagt Causiau, inspecteur des 
Biens à Steenhuyse om het nodige te doen bij 
de burgemesters in verband met de oorlogs-
belasting.

3215 25/05/1816 157/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat ze 
de terugbetaling gevraagd door de Stadsont-
vanger niet kunnen uitvoeren. BG stelt voor 
om het teveel ontvangen bedrag naar een 
andere post te verschuiven.

3216 25/05/1816 158/20 - BG schrijft aan de Stadsontvanger 
dat ze de Gouverneur aangeschreven in 
verband met het teveel ontvangen susidie (zie 
20/157/1816/25/05)

3217 27/05/1816 159/20 - BG schrijft aan Pierre De Meyer, 
brouwer en Mayné, herbergier, Kouter dat ze 
opdracht hebben gegeven om de uitgang van 
enkele huizen uitmondend in het beluik van 
de Wolleweverskapel te dichten. 

3218 28/05/1816 160/20 - BG meldt aan de Gouverneur dat de 
zeven vernoemde personen vrij zijn gelaten, 
behalve Martin Verrue. Deze was als kind 
reeds zwakzinnig en was nooit ten laste van 
een godshuis of van de Regering. Bij gerech-
telijk besluit is hij voor de duur van één jaar 
opgenomen. Op verzoek van zijn familie wordt 
hij nog enige tijd vastgehouden.
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3219 29/05/1816 161/20 - BG stuurt aan de burgemeester 22 
verpleegstaten voor zwakzinnige mannen en 
14 voor idem vrouwen afkomstig uit verschil-
lende gemeenten van de provincie.

3220 31/05/1816 162/20 - BG vraagt aan Bassompierre sous-
inspecteur de l'armée te Gent dat hij de ver-
pleegstaten moet ondertekenen. Zolang hij 
dat niet doet, kunnen ze het geld niet terugei-
sen. 

3221 31/05/1816 163/20 - BG licht de Gouverneur in over de 
uitgaven voor verlaten kinderen en vonde-
lingen: volgt opsomming van de indeling vlg 
klasse, de uitgaven voor babyuizet en kleding, 
uitgaven voor "ontslagvergoeding" (trous-
seaux d'émancipation); voedstervergoeding

3222 01/06/1816 164/20 - BG schrijft aan de burgemeester 
over de klachten van pachters wegens de 
door de direction des eaux hoog gehouden 
waterstand van de rivieren in Gent, waardoor 
laaggelegen weiden onvruchtbaar worden en 
ook in de zomer onder water staan (Bijloke, 
Assels)

3223 01/06/1816 165/20 - BG schrijft aan de gouverneur dat de 
15000 fr die aan de stadsontvanger terugbe-
taald moet worden, op een of andere manier 
vergoed moet worden door een urgentiesub-
sidie.

3224 04/06/1816 166/20 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zee-magt in den Haag 
de verpleegstaten voor oct-dec 1815. Tevens 
vraagt BG de vereffening vvoor de jaren 1814 
en 1815.

3225 07/06/1816 167/20 - BG feliceert P. Lammens, membre 
de l'institut royal des Pays-Bas en secretaris 
van de commissie met zijn benoeming tot lid 
van de 3 classe de l'institut du Royaume des 
Pays-Bas. 

3226 07/06/1816 168/20 - BG vraagt aan Causiau?, inspecteur 
des biens te Steenhuyse, naar de ontvangst-
bewijzen Oorlogsbelasting en de bosbe-
heerstaten, die hij nalaat op te sturen.
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3227 08/06/1816 169/20 - BG klaagt haar nood bij de Gouver-
neur over de 202183,86 verschuldigde som-
men die maar niet terugbetaald worden. 

3228 08/06/1816 170/21 - BG meldt aan de econoom van het 
zwakzinnigengesticht dat de marechaussee 
Joseph Libert kom tophalen om hen te bege-
leiden naar zijn geboortestad Tourcoing. Hij 
krijgt 6 fr mee voor voeding.

3229 10/06/1816 171/21 - BG schrijft aan de "heer Staets-
Raed intendant generael van d'administratie 
van oorlog in den Haeg over de ongelukkige 
staet waer in BG’s geld-wezen zig bevind als 
gevolg van de non-betaeling van een merk-
weirdige som welke het voorgaende Gouver-
nement aen BG verschuldigt is". 

3230 10/06/1816 172/21 - BG dankt de gebroeders Van Hecke 
te Stekene voor de gunstige uitspraak tegen 
de directie van de Varempé-Polder.

3231 10/06/1816 173/21 - BG meldt aan de gouverneur de be-
tekening van zijn besluit aan de econoom ten 
aanzien van Joseph Libaert, Allart uit Duinker-
ken en Latteau. 

3232 10/06/1816 174/21 - BG stuurt aan de burgemeester de 
gecorrigeerde onderhoudsstaten met betrek-
king tot de behoeftige zwakzinnigen en uit 
haar verwondering over de zending van de 
Noter aan de Governeur met betrekking tot de 
onderhoudskosten die deze berekent op 80 
ct terwijl BG hem 9 sols betaald (ca 82 ct) per 
dag en per hoofd. BG betaalt voorts het on-
derhoud van het gebouw, de belastingen, enz. 

3233 11/06/1816 175/21 - BG schrijft aan de Noter, (econoom 
zwakzinnigen) dat de gouverneur de wegzen-
ding van Joseph Libert uitstelt.

3234 15/06/1816 176/201 - BG schrijft aan de directeur van 
Rodelijvekens dat alle maatregelen zijn ge-
troffen zodat de leerlingen tijdens de Sacra-
mentsprocessie geen last zullen ondervinden 
(aucun déplaisir de la part du public) van de 
toeschouwers. 
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3235 15/06/1816 177/21 - BG vraagt aan de burgemeester om 
er voor te zorgen dat de Sacramentsprocessie 
ordelijk verloopt. Vorig jaar openden de leer-
lingen de optocht, gevolgd door de muzikan-
ten. Daardoor stonden ze oog in oog met het 
grauw en en werden ze bespot (railleries). BG 
vraagt een stevige ordedienst.

3236 15/06/1816 178/21 - BG vraagt de economen van de 
Kulders, Rodelijvekens en Blauwe meisjes om 
om 10 met leerlingen naar de St Baafskathe-
draal te komen voor de Sacramentsprocessie.

3237 20/06/1816 179/21 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg van het leger, om bij de staatsraad inten-
dant generaal van de admin van Oorlog, het 
verzoek van BG mee te steunen om onmid-
dellijk financiële hulp te krijgen. 

3238 20/06/1816 180/21 - BG vraagt aan de gebroeders Van 
Hecke, ontvangers te Stekene, om bij aand-
vocaat le Begue, zijn ereloon van 764,56 fr 
te milderen. Alle advocaten doen dit als ze 
"werken voor de arme".

3239 20/06/1816 181/21 - BG schrijft aan John Hagenau, com-
mandant generaal van Z. Britse K.H te Brus-
sel welke weg ze moeten bewandelen om 
haar schuldvordering ten laste van de Ha-
noveriaanse troepen te laten betalen. 

3240 20/06/1816 182/21 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
inkomsten en uitgavenstaat voor de vondelin-
gen en verlaten kinderen.

3241 20/06/1816 183/21 - BG roept de hulp van de Governeur 
in om iemand te vinden die voor BG bij de Ha-
noveriaanse Regering kan bemiddelen voor 
de terugbetaling van de verpleegkosten voor 
de huzaren uit Luneburg en Bremen. De Brit-
ten meldden dat toen die troepen toen geen 
uitstaans hadden met de Engelse troepen. 

3242 21/06/1816 184/21 - BG vraagt aan Causiau, inspecteur 
des biens te Steenhuyse, uitleg over de oor-
logsbelasting van 1815 en vraagt toezending 
van de ontvangstbewijzen. 
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3243 25/06/1816 185/21 - BG legt aan de Gouverneur uit dat 
de uitgaven voor behoeftige zwakzinnigen 
verdeeld worden overeenkomstig de gemeen-
te van waar ze afkomstig zijn. Nu heeft de 
stad Gent op eigen houtje het aangerekende 
bedrag verminderd ervan uitgaande dat ze 
betaalde voor de andere gemeenten. Quod 
non. 

3244 26/06/1816 186/21 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
bestek en voorwaarden voor de Zomerfoor, 
genaamd de Bijlokefoor, voor visa door de 
Gouverneur.

3245 26/06/1816 187/21 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
documenten in verband met de verbouwingen 
aan de Bijloke. 

3246 27/06/1816 188/21 - G stuurt aan de Gouverneur de stuk-
ken met betrekking tot het verzoek van BG 
ten aanzien van de Hanoveriaanse regering 
voor terugbetaling van de verpleegkosten. 

3247 28/06/1816 189/21 - BG geeft aan de Gouverneur op-
nieuw uitleg over de werkelijk kosten voor het 
onderhoud van behoeftige zwakzinnigen en 
over wat de stad Gent moet betalen. 

3248 29/06/1816 190/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat ze 
de drie verlaten kinderen uit Zomergem niet 
willen opnemen zoalng de kosten van 1815 
niet betaald zijn.

3249 29/06/1816 191/21 - BG schrijft een boze brief aan Cau-
siau, inspecteur des biens te Steenhuyze. BG 
eist onmiddellijke opgave van de pachters en 
het bedrag dat ze als oorlogsbelasting betaald 
hebben. 

3250 03/07/1816 192/21 - BG stuurt aan de Onderintendant 
het pv van de openbare verhuring van enkele 
woningen en tuinen. 

3251 03/07/1816 193/21 - BG verzoekt Pieter van Crombrugg-
he, pachter te Nevele, om aan Judocus Jaco-
bus van Wonterghem, arm-meester, de som 
van 1 schelling, tien groote courant te betalen 
"over 22 jaer penning-rente uyt d'hofstede bij 
hem gebruykt".
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3252 05/07/1816 194/21 - BG dringt bij de Onderintendant 
aan om de Gouverneur het bestek en voor-
waarden te laten tekenen voor de openbare 
verhuring van de standplaatsen op de Bijloke-
foor/Zomerfoor. De verhuring heeft plaats op 
zaterdag 13 en de opstelling van de standen 
begint op 15 juli. 

3253 05/07/1816 195/21 - BG vraagt aan de burgemeester om 
te verordenen dat het puin (décombres) uit de 
buurt van het Groot Begijnhof afgevoerd wordt 
naar de vesten. Die hebben zwaar te lijden 
gehad van de verdedigingswerken die daar 
vorig jaar zijn uitgevoerd: kuilen in de grond 
en wegkrommingen (sinuosités) 

3254 06/07/1816 196/21 - BG vraagt aan de Gouverneur spoe-
dig terugbetaling van de kosten besteed aan 
behoeftige zwakzinnigen in het 2e trimester 
1816.

3255 11/07/1816 197/21 - BG vraagt aan Dhoop van Alstein, 
directeur van de directe belasting, dat de 
economen van de godshuizen niet in aanmer-
king zouden komen voor de patentbelasting 
(déclaration de patente). Behalve die van het 
militair Ziekenhuis en de Kulders, ontvangen 
de andere economen slechts een rétribution 
à titre de vestiaire (kledijvergoeding). Som-
migen krijgen enkel wat voeding als vergoe-
ding. In feite zijn het behoeftigen die slechts 
een 'sol' eer per dag krijgen dan de gewone 
hospitalières bij wijze van hulpverlening of 
voeding. (vermeldt de vertaling van écono-
mes = "binnevaders" en "autres employés 
d'hospices=supposten in Godshuyzen)

3256 11/07/1816 198/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
spoed te laten zetten achter het toesturen van 
de overige stukken naar Parijs met het oog op 
terugbetaling door Frankrijk. 

3257 11/07/1816 199/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om de 
burgemeester van Eeklo onder druk te zet-
ten om de kosten voor het onderhoud van Le 
Fevere (v) tbv 223,49 te betalen. 
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3258 11/07/1816 200/21 - BG stuurt aan de Gouverneur de 
brief van Weldadigheid te Sint Lievens-
Houtem terug. BG bezit geen aalmoezenier-
schapsgoederen aldaar. 

3259 11/07/1816 201/21 - BG stuurt aan de Gouverneur 35 on-
derhoudsstaten voor behoeftige zwakzinnigen 
uit landelijke gemeenten in de provincie.

3260 13/07/1816 202/21 - BG stuurt aan Lammens te Parijs 
twee documenten die hij gevraagd had. BG 
zet hem onder druk om zo snel mogelijk uitbe-
taling te realiseren. 

3261 12/07/1816 203/21 - BG stuurt aan de Onderintendant de 
staat en kostenverdeling voor de openbare 
verhuur van enkele goederen op 21/12/1815.

3262 12/07/1816 204/21 - BG vraagt aan de Gouverneur toe-
stemming om de terugbetaling van een rente 
door Vlaminck uit Munkzwalm te mogen ont-
vangen.

3263 15/07/1816 205/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
bestuur der land- en zeemacht in den Haag 
de verpleegstaten van zieke militairen. 

3264 16/07/1816 206/21 - BG meldt aan de Burgemeester dat 
ze geen inlichtingen kunnen geven over zwak-
zinnigen die privé in de stad verzorgd worden. 

3265 16/07/1816 207/21 - BG schrijft aan Lammens D. te Parijs 
dat de gouverneur twee zendingen heeft op-
gestuurd.

3266 16/07/1816 208/21 - BG vraagt aan Weldadigheid om 
terugbetaling van 340,98 als oorlogsbelasting 
1815.

3267 17/07/1816 209/21 - BG vraagt dat de Burgemeester toe-
stemming geeft om BGs aandeel in de kos-
ten van de opbrengst van de boetes te laten 
betalen.
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3268 17/07/1816 210/21 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
kopie van het reglement van de commandant 
generaal van Oorlog te Brussel (13/10/1814) 
met betrekking tot de behandeling van zieke 
militairen. Het dagelijkse verbruik voor 200 
zieken beloopt: 61 broden, 150 " vlees, 130 l 
bier, 34 l wijn, 25 " rijst, 30 l melk, 5 " pruimen, 
1 zak aardappelen, 36 eieren, 3 l genever, 10 
" honig, 2" zoethout, 1" druivensiroop, 5" lijn-
meel, 4" zeep, 4 borstels, 1000" kolen, idem 
hout, lonten, 1" kaarsen, wassen van linnen, 
gebruik meubilair, Door de overheid wordt 
slechts 1 fr 10 c subsidie verleend ipv de no-
dige 1fr 20. (doorstreepte " = pond?) 

3269 18/07/1816 211/21 - BG stuurt aan de gemeenteontvan-
ger een afrekening van de foncière rentes ten 
laste van de stad. 

3270 19/07/1816 212/21 - BG herinnert de Gouverner aan de 
vraag om toestemming voor het ontvangen 
van de terugbetaling van twee rentes. 

3271 19/07/1816 213/21 - BG vraagt aan Sarens, rentenier te 
Dendermonde, inlichtingen over de inning van 
de rentes en het opsporen van te hernieuwen 
hypotheken en in het bijzonder met betrekking 
tot tot weduwe Van Merlo en de kinderen Ver-
specht en voorts hoe de zaak tegen Mertens 
te Merchtem loopt. 

3272 19/07/1816 214/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
de stad "alle" kosten moeten betalen voor de 
behoeftige zwakzinnigen die BG onderhoudt. 

3273 20/07/1816 215/21 - BG vraagt aan de Onderintendant 
om het visa van de Gouverneur voor het pro-
ces-verbaal van toewijzing van en de plannen 
voor de Bijlokefoor. Aangezien de huur tijdens 
de eerste zeven dagen van de foor betaald 
moeten worden is er dus haast bij.

3274 20/07/1816 216/21 - BG stuurt aan Papeleu Rodelijve-
kens, de Meulenaere, Blauwe meisjes, en 
Kulders de data voor de prijsuitreikingen door.

3275 20/07/1816 217/21 - BG schrijft aan Causiau inspecteur 
des biens te Steenhuyse dat de bode de ont-
vangstbewijzen en fondsen in ontvangst mag 
nemen en voor voldaan tekenen.
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3276 20/07/1816 218/21 - BG schrijft aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken in den Haag om eenigen 
onderstand te bekomen omdat de administra-
tie "zig in zeer dringende nood bevind" en " zij 
na bij haeren ondergang is". Volgt opsomming 
van onbetaald onderhoud tbv 321716 fr. 

3277 22/07/1816 219/21 - BG stuurt aan de Gouveneur een 
kopie van haar brief aan de mininster van Bin-
nenlandse Zaken.

3278 25/07/1816 220/21 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
budget met betrekking tot het onderhoud van 
de verlaten kinderen en vondelingen. 

3279 24/07/1816 221/21 - BG meldt aan Martens, huurder van 
een huis van Schreiboom dat pleitbezorger 
Bogaert huurder van een tuin van Schreiboom 
een scheidingsmuur gaat bouwen. 

3280 25/07/1816 222/21 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zeemagt in den haag de 
verpleegstaeten van januari tot maart.

3281 26/07/1816 223/21 - BG beveelt bij graaf de Nieulant en 
graaf Murat het kind van marie van den eede, 
weduwe van Louis Thoorens, aan voor op-
name in de Kulders. Zij zijn de naaste afstam-
melingen van de stichter, wijlen de heer de 
Berlaere. De moeder is weduwe en heeft zes 
minderjarige kinderen.

3282 29/07/1816 224/21 - BG nodigt notaris Du rieu (Kortrijk) 
uit om rekeningschap af te leggen in verband 
met de erfenis en de rentebrief van weduwe 
Van Dommelen. 

3283 30/07/1816 225/21 - BG vraagt aan Lammens wat ze 
moeten doen om de inschrijving tbv 10845 fr 
terug te vinden en een modelvolmacht op te 
sturen. 

3284 03/08/1816 226/21 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zeemagt in den haeg de 
verpleegstaeten voor mei en juni. 

3285 03/08/1816 227/21 - BG schrijft aan de gouverneur over 
de aanbeveling die Kervijn van de gouverneur 
heeft ontvangen in verband met het verzoek 
tot opname van Lievien Françoise van Bauh-
te?, 67 jaar in het ouderlingengesticht. 
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3286 03/08/1816 228/21 - BG herinnert de burgemeester van 
Eeklo aan de uitstaande rekening voor de 
verzorging in de Bijloke van Françoise Le 
Fevere. 

3287 03/08/1816 229/21 - BG schrijft aan Coppenneur, eco-
noom van het militair Hosp. Dat hij Jean de 
Bock mag gebruiken voor het extra werk op 
de administratie van het hospitaal.

3288 03/08/1816 230/21 - BG vraagt aan de markies Rodriguez 
d'Evora y Vega op zijn kasteel te Schelde-
windeke zijn opinie over Causiau die geen 
degelijk rekenschap geeft van de bestede en 
ontvangen gelden.

3289 06/08/1816 231/21 - BG vraagt aan de Gouverneur toe-
stemming om 2509, 68 fr in ontvangst te 
nemen van Frs Bernard Huyttens, eigenaar te 
Gent, Zonnestraat, als terugbetaling van een 
hypotheek ten voordele van St Antoniusge-
sticht.

3290 08/06/1816 232/21 - BG vraagt aan de burgemeester dat 
het militair hospitaal definitief in handen ge-
plaatst wordt van de militaire overheid en BG 
haar inspanningen kan stoppen. 

3291 09/08/1816 233/21 - BG schrijft aan de heer Fidelis van 
Imschoot in de Bijloke dat hij de haute logia 
der confrerie van St Joris niet mag gebruiken 
om daar waeren te verkopen of "ander debit 
te doen". Wil hij dat blijven doen dan is de 
pacht van een staenplaets noodzakelijk. 

3292 09/08/1816 234/21 - BG schrijft aan Coppenneur, eco-
noom van het militair Ziekenhuis, dat hij 
wegens het geringe verloop alsdaar chirurg 
Onghena en apotheker Verbeeck mag weg-
sturen.

3293 10/08/1816 235/21 - BG vraagt aan Merry, belastingsont-
vanger te Zelzate, een kopie van de verdeel-
sleutel van vorig jaar en een uitttreksel van de 
kadastrale legger.

3294 10/08/1816 236/21 - BG schrijft aan de deken van de St 
Jorisgilde dat de gilde te redelijk is om toe te 
laten dat tijdens de Bijlokefoor leden het zou-
den wagen om de schietstand te gebruiken. 



BG 53: Briefkopieën

3295 10/08/1816 237/21 - BG vraagt aan Van Caneghem, in-
specteur des biens te Myleghem om Causiau 
uit Steenhuyse voor de rechtbank te brengen 
zodat hij uitleg kan geven over de ontvangen 
en bestede gelden.

3296 10/08/1816 238/21 - BG vraagt aan de Gouverneur toe-
stemming om juridische stappen te mogen 
ondernemen tegen enkele schuldernaars van 
rentes. 

3297 10/08/1816 239/21 - BG maken een afspraak met Du 
Rieu, notaris te Kortrijk, om rekenschap te 
komen afleggen, sturen hem een dubbel van 
een rentebrief ten laste van Pierre Joseph 
Windels te Heestert? Voor inschrijving in hy-
potheekregister …

3298 14/08/1816 240/21 - BG vraagt aan de burgemeester dat 
er geen openbare verkoop gebeurt met het 
eigendom van Pierre Van der Sype, landbou-
wer te Zevergem, om zijn schulden aan BG 
af te betalen. BG zou liever de hypotheek zelf 
verwerven onderhands.

3299 17/08/1816 241/21 - BG schrijft aan de hoofleraren van 
de School voor geneeskunde dat een nieuw 
examen nodig is na het ontslag van de leer-
ling, Max. van den plas. 

3300 17/08/1816 242/21 - BG antwoordt aan Papeleu, Rodelij-
vekens, dat ze akkoord gaan met de voorge-
stelde verhoging van 12 naar 14 sols courant 
als honorarium van de celebrant van de dage-
lijkse mis gesticht in het godshuis.

3301 22/08/1816 243/21 - BG stuurt aan Durieu te Kortrijk een 
borderel van een rente ten laste van Jacques 
Parmentier te Akken met het verzoek de in-
schrijving in het hypotheek kantoor te Wakken 
uit te voeren. 

3302 23/08/1816 244/21 - BG meldt aan Causiau te Steen-
huyse dat zijn benoeming tot inspecteur des 
biens ingetrokken is
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3303 24/08/1816 245/21 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Gent dat ze akkoord gaan om tegen 70 c per 
dag de blinde militairen of die met oogziekten 
(ophtalmie) voor onderzoek bij de befaamde 
oogarts Lusardi tijdelijk opgevangen worden 
in het militair Ziekenhuis. Deze vergoeding is 
totaal ontoereikend. Als tegenprestatie vraagt 
BG dat hij zich zou inzetten dat BG niet meer 
moet inspringen voor dit ruineuse hospitaal.

3304 24/08/1816 246/21 - BG vraagt aan de burgemeester 
dringende herstelling van de aqueduc voor de 
ingang van de administratie die elk moment 
kan inzakken.

3305 29/08/1816 247/21 - BG vertoogt bij "Z.E. den Staets-
Raed, Gouverneur president der staten van 
Oost-Vlaenderen dat zij van zijne Majesteyts 
vaderlijke zorge zullen trachten te bekomen 
het wegnemen van eenen last welke den 
angst onser adminsitratie dagelijks vermeer-
dert en haeren val kan te wege brengen." Vol-
gen vier punten: ontslag van alle dienst voor 
het militair hospitaal, inrichting van het militair 
Hosp op militiaren voet voor rekening van het 
Rijk, de huisraad, linnen en slaepingen op 
"prijs-waerde" wordt overgenomen, dat dit in 
drie jaar tijd betaald wordt aan BG. (drie met 
koordje samengebonden bladen)

3306 30/08/1816 248/21 - BG antwoordt op de brief van de 
hoogleraren van de School voor Geneeskun-
de dat … de la Haye aannemen als nieuwe 
interne. Wat het uitblijven van hun loon be-
treft, zullen ze moeten wachten want er is 
geen geld. 

3307 02/09/1816 249/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
ze zijn toestemming willen om het kapitaal 
van 2539, 68 van François Bernard Huyttens 
terugbetaald te krijgen. 

3308 02/09/1816 250/21 - BG beklaagt zich bij de minister van 
binnenlandse zaken in den Haag over het 
geldgebrek van BG. 
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3309 06/09/1816 251/21 - BG nodigt Jaq van Goethem uit Sas 
van Gent uit om verslag uit te komen brengen 
over eventuelen ontvangste van renten van 
diverse particulieren te Kaprijke en elders. 

3310 07/09/1816 752/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
Bestuur der land en zeemagt in den haag de 
staeten van verpleging over juli tbv 3459. 6. 8

3311 07/09/1816 753/21 - BG stuurt aan notaris Joseph Sels te 
Urdingen het overlijdensuittreksel van Joseph 
Adriani overleden op 4/08/1815.

3312 07/09/1816 754/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
dat ze de kerk van het capucijnenklooster niet 
wensen te verhuren noch verkopen. De ge-
hele site is voordeliger te gebruiken voor de 
oprichting van werkplaatsen of fabrieken. 

3313 11/09/1816 755/21 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteurs des eaux et forêts te Gent het alge-
meen overzicht van de bossen (faisant masse 
de 5 ha ou plus) 

3314 13/09/1816 756/21 - BG stuurt aan Sarens, rentenier te 
Dendermonde, een aantal stukken gevraagd 
door de advocaat. 

3315 14/09/1816 757/21 - BG vraagt aan BG te Antwerpen hoe 
zij verlost zijn geraakt van het militair zieken-
huis, als deze bewering correct blijkt.

3316 13/09/1816 758/21 - BG stuurt aan de Gedeputeerden 
staten van Oost Vlaanderen een verslag over 
de gewenste ruil van een huisje naast de 
Rodelijvekens met Weldadigheid en vraagt 
autorisatie om deze "mangeling" te mogen 
uitvoeren. (4 blz.)

3317 16/09/1816 759/21 - BG meldt aan de Onderintendant van 
het arrondissement dat ze aan de burgemees-
ter voor advies door de gemeenteraad het 
voorstel van ruil met Weldadigheid hebben 
opgestuurd. 

3318 16/09/1816 760/21 - BG stuurt aan de burgemeester een 
voorstel tot ruil met Weldadigheid ter beoorde-
ling door de gemeenteraad.
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3319 19/09/1816 761/21 - BG vraagt aan de burgemeester toe-
stemming voor de bouw van een "tribune" ter 
vergroting van een kamer in de tuin van het 
beluik van de Wollewevers en bewoond door 
Kervijn, priester. Deze 'tribune' zal uitzicht 
hebben op de Schelde tussen de Madoubrug 
(Walpoort) en Ketelvestbrug. 

3320 19/09/1816 762/21 - BG vraagt aan de Burgemeester 
toestemming voor de vervanging van twee 
kruisramen (croisées) naast de ingang van 
een huis van BG nabij St Jan en Paulus naast 
de Brugsepoort nr …, door twee niet-uitsprin-
gende ramen. 

3321 19/09/1816 763/21 - BG stuurt aan de Staets-raed in-
tendant van de d'administratie van oorlog in 
den haag drie vellen met commentaar bij de 
betaling voor verpleging van zieke militairen 
en het uiteindelijke verzoek om van het militair 
Ziekenhuis verlost te worden. 

3322 21/09/1816 764/21 - BG verzoekt Van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, om drie achtsten van het aan-
deel van Livina van den Hauwe voortkomende 
uit het sterfhuis van Lauwerijns van den 
Houwe, baillue, overleden op 28/04/1793 te 
ontvangen in naam van BG. Het gaat om de 
vergoeding van de kosten voor het onderhoud 
van opgesloten overjaerige innocente Collette 
van den hauwe. De volledige som berust bij A. 
JAN Eeman ex baillue in de Brusselstraete te 
Aelst. 

3323 21/09/1816 B765/21 - G geeft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene volmacht om het geding 
voor te zetten na het beroep door de directeu-
ren van Varempre Polders. 

3324 23/09/1816 766/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
het plan voor de bouw van een paviljoen ter 
vergroting van de kamer gehuurd door pries-
ter Kervijn (op zijn kosten) voor te leggen voor 
goedkeuring door Waterstaat. Het paviljoen 
steekt uit boven de vaarweg (Schelde) 

3325 25/09/1816 767/21 - BG nodigt Wallez, rue de la grange, 
uit op de vergadering in verband met een on-
derwerp dat hem aanbelangt. 
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3326 27/09/1816 768/21 - BG stuurt aan de gouverneur een 
overzicht van eeuwigdurende rentes ten laste 
van de voormalige provincie Vlaanderen en 
andere afgeschafte corporaties waarvan de 
liquidatie verworpen werd door de Franse 
regering; De stukken zelf kunnen we er niet 
bijvoegen omdat ze zouden verbrand zijn op 
bevel van de  "liquidateur Général de ferment, 
tijdens de definitieve sluiting van zijn bureau. 
Dit gegeven hebben we vernomen van een 
geloofwaardig persoon die het zelf heeft van 
Z.E. Cannunau?, commissaire général de 
S.M. te Parijs voor de liquidatie met Frankrijk.

3327 27/09/1816 769/21 - BG vraagt aan de ambassadeur van 
de Koning der NL aan het hof te Wenen om 
de obligaties van BG te willen recupereren en 
terugsturen aan BG. Ze zijn destijds door de 
Franse ambassadeur te Wenen, Andréo??i 
aan Baron Müller afgegeven.

3328 27/09/1816 770/21 - BG vraagt aan Ferdinand Baron de 
Müller, agent … te Wenen om de obligaties 
terug te sturen. Sinds 18/5/1811 heeft BG 
geen nieuws meer van hem. 

3329 28/09/1816 771/21 - BG vraagt de burgemeester om 
inlichtingen over de solvabiliteit van onder-
staanden te willen inwinnen: Gilles Borguillon, 
Kalken, L.J. de Bruycker, Kalken, de dochter 
van André Verbeelt, Kalken.

3330 28/09/1816 772/21 - BG vraagt opnieuw de Burgemeester 
om bij de Minsiters en zelfs bij de Koning te 
interveniëren in verband met de achterstal-
lige kosten van de militaire ziekenhuizen en 
de overname door de regering van het militair 
Ziekenhuis. Opsomming van hun brieven/aan-
geschreven overheid.

3331 28/09/1816 773/21 - BG meldt Durieu te Kortrijk, haar 
verbazing dat hij geen rekenschap is komen 
geven op de administratie. Hij krijgt nog acht 
dagen om dat te doen, daarna volgen gerech-
telijke stappen. 
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3332 30/09/1816 774/21 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
brief van de Minister van Binnenlandse Zaken 
in verband met de voorschotten voor de von-
delingen en verlaten kinderen. BG heeft al op 
20 juni alle stukken opgestuurd. Het uitblijven 
van de betalingen brengt de dienstverlening in 
gevaar. 

3333 30/09/1816 775/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
bestuur der Land en zeemagt in den Haag de 
staten van verpleging van zieke soldaten over 
augustus.

3334 02/10/1816 777/21 - BG nodigt van Acker, notaris te Win-
kel, om met de secretaris te komen spreken.

3335 02/10/1816 778/21 - BG schrijft aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, dat hij de toestemming heeft om 
de "spleytinge van een partye land gelegen 
tot Vinckt" te doen samen met André D'hondt. 
"Is't bij aldien den zelven Dhondt in 't vrien-
delijk niet verstaet den verdeelinge te doen, 
gelieft hem daer toe door Deurwaerder te 
intimeren." 

3336 03/10/1816 779/21 - BG schrijft aan S.A. le Prince Mau-
rice de Broglie, bisschop van Gent, over de 
vaststelling dat in het militair Ziekenhuis de 
katholieke priesters zich beperken tot het 
lezen van de mis, terwijl de ketters van de 
gereformeerde godsdienst van hun geestelij-
ken geestelijke bijstand krijgen. BG vraagt of 
er geen mogelijkheid bestaat "de charger un 
ecclésiastique intelligent" met het onderricht 
in de goddelijke leer; de grondbeginselen van 
het geloof … voor hen "qui ont le bonheur de 
vivre dans la vraie religion". 

3337 05/10/1816 780/21 - BG wil van BG Antwerpen vernemen 
hoe de terugbetaling van de kosten voor de 
vondelingen verloopt. In Gent is de achter-
stand enorm. BG Gent hoopt zich op dezelfde 
manier eveneens te kunnen ontdoen van de 
zorg voor de zieke militairen. 

3338 05/10/1816 781/21 - BG vraagt aan BG Brussel of het 
waar is dat zij regelmatig de kosten voor von-
delingen terugbetaald krijgen en welke over-
heid terugbetaalt.
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3339 05/10/1816 782/21 - BG meldt aan Weldadigheid haar in-
stemming met het voorstel om enkele bomen 
te Waarschoot, gehucht Oostmoer, openbaar 
te verkopen. 

3340 05/10/1816 783/21 - BG schrijft aan Baguet, ontvanger, 
dat hij een algemeen overzicht moet maken 
van alle debiteuren, waarvoor hij geen invoe-
ringsakten (titres constitutifs) van de verschul-
digde rente of vergoeding heeft.

3341 05/10/1816 784/21 - BG schrijft aan de burgemeester in 
verband met de schatting van de Capuncij-
nenkerk en de verschillen tussen de bedragen 
van de experten. 

3342 07/10/1816 758/21 - BG vraagt aan Wauters, hoofdge-
neesheer van de ziekenhuizen om een baal 
zoethout te kopen voor het militair Ziekenhuis.

3343 07/10/1816 786/21 - BG vraagt aan Van Aelbrouck, ont-
vanger, om het landboek en alle andere stuk-
ken afkomstig van het Alynshospitaal (Catha-
rinagodshuis) die eigendom van BG kunnen 
zijn, in het sterfhuis van de vorige ontvanger 
Wallez, op te halen tegen ontvangstbewijs en 
over te dragen aan BG.

3344 07/10/1816 787/21 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
overzicht van de uitgaven voor personen uit 
de provincie opgesloten in de twee zwakzin-
nigengestichten.

3345 07/10/1816 788/21 - BG schrijft aan de gouverneur bij 
ontvangst van het teruggestuurde overzicht 
van de rentes waarvan de liquidatie door de 
Fransen is verworpen, dat ze vijf dagen gele-
den hun reclamatie hebben ingediend.

3346 08/10/1816 789/21 - BG stuurt aan de Onderintendant het 
overzicht van de uitgaven voor vondelingen 
e.a. voor visa door de Gouverneur.

3347 08/10/1816 790/21 - BG meldt aan de Gouverneur dat ze 
de door hem gevraagde staat van uitgaven 
voor vondelingen e.a. al aan de onderinten-
dant hebben gestuurd.
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3348 10/10/1816 791/21 - BG schrijft aan de Burcq, advocaat te 
Kortrijk, dat hij notaris Durieu die geen reken-
schap wil komen geven over ontvangen ren-
tes van onder andere Clement van Dommelen 
en Jean Gme Peys, burgemeester van Zwe-
vegem, onder druk mag zetten en desnoods 
voor de rechtbank brengen.

3349 10/10/1816 792/21 - BG stuurt aan de onderintendant het 
overzicht van de kosten gemaakt voor de ver-
huring van enkele goederen via notaris Van 
Ghendt. 

3350 12/10/1816 793/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig Be-
stuur der land- en zeemacht in den haag een 
kopie van de brief gericht aan de Staetsraad 
Intendant generaal van de admin van oorlog 
betrekkelijk den dienst van het militair hospi-
tael alhier. 

3351 12/10/1816 794/21 - BG stuurt aan een reeks Overheden 
een kopie van de brief over het beëindigen 
van de dienst van het militair Z.

3352 12/10/1816 795/21 - BG schrijft aan de Staetsraed In-
tendant general van de admin van oorlog in 
den haeg dat ze nog geen antwoord hebben 
gekregen op hun "reclamatie betrekkelijk onze 
vraeg tot hervorming van het militair zieken-
huis voor rekening van het Rijk". Het "is een 
vernielend juk waeruyt den ondergang van 
alle onze hopicen zal volgen". Volgen 3 voor-
waarden waartegen BG nog verder wil doen. 
BG wil nog verder werken tot de 15 novem-
ber. 

3353 14/10/1816 796/21 - BG schrijft aan notaris de Bock 
te Zaffelare dat ze "thien gemeten elzen 
slaghaut in aheren Bosschen tot Saffelaere 
gnaamd den Hoogen weg " willen verkopen 
via zijn "ministerie". 

3354 15/10/1816 797/21 - BG bevestigt bij de Onderintendant 
dat ze fonciere belasting en die op deuren en 
vensters heeft betaald voor een huis gelegen 
in de Sint Margrietstraat 37. Omdat het huis 
leeg heeft gestaan in 1815 meent ze recht te 
hebben op vrijstelling van die belastingen.
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3355 16/10/1816 798/21 - BG vraagt aan de Kommandant der 
stad Gent dat de schade die door de militairen 
die in het Capucijnenklooster verpleegd wor-
den, aan dak, schaliën, glasvensters en lood 
wordt veroorzaakt, hesteld zou worden. 

3356 17/10/1816 799/21 - BG verzoekt Jean Pieters, land-
bouwer te Zelzate om aan de ontvanger Van 
Engelen te Sas van Gend 100.4.0 te willen 
betalen.

3357 18/10/1816 800/21 - BG meldt J.M. Van Engelen ontvan-
ger te Sas van Gent dat ze Jean Pieters te 
Zelzate aangeschreven hebben om 100.4.0 te 
willen betalen.

3358 17/10/1816 801/21 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de stukken in verband met de ruil van een 
huisje met Weldadigheid die voorgelegd zijn 
aan de Gouverneur, zo snel mogelijk te willen 
doorsturen.

3359 18/10/1816 802/21 - BG vraagt notaris Driesens te Gent 
om de opbrengst van de houtverkoop te Dron-
gen te komen storten.

3360 19/10/1816 803/21 - BG vraagt aan Van Acker, burge-
meester te Winkel om te komen "confereren 
over eenige affaires".

3361 19/10/1816 804/21 - BG vraagt aan Albert Matthys toe-
ziender te Evergem om de bossen in Wach-
tebeke genaamd Kelderputte, Dry-Bonk, 
Zevensterre, Vogelzang, Hoecke bosch en 
Buykebosch te inspecteren en tegen vrijdag 
aan Papeleu verslag  uit te brengen over 
"wat slag van haut deze bosschen behelsen 
en hoe veel mutsaert of spinnen die kunnen 
uytleveren”.

3362 21/10/1816 805/21 - BG meldt aan de Onderintendant dat 
alle stukken in verband met de ruil van een 
huisje met Weldadigheid opgestuurd zijn aan 
de gedeputeerde staten. 

3363 22/10/1816 806/21 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Wetteren dat hij Marie De Feyter, die haar 
natuurlijk kind heeft achtergelaten, opdracht 
heeft het kind bij BG te komen ophalen.
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3364 25/10/1816 807/21 - BG bevestigt bij de Gedeputeerde 
Staten van Oost-Vlaandere dat ze het besluit 
van Minister Binnenlandse Zaken hebben ont-
vangen in verband met de terugbetaling voor 
vondelingen. 

3365 26/10/1816 808/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten van Oost-Vlaanderen de lastenkohieren 
in verband met de openbare verhuring van 
verscheidene eigendommen van BG.

3366 29/10/1816 809/21 - BG antwoordt aan de Gedeputeerde 
Staten te Gent dat indien de burgemeester 
van Assenede zijn job gekend had, hij wist 
dat het volstaat om een vondeling samen met 
de veldwachter en een proces-verbaal van 
vaststelling van tevondelingleggen naar BG te 
sturen. 

3367 29/10/1816 810/21 - BG vraagt aan de burgemeester de 
toestemming om een venster in een deur om 
te bouwen in een van de huizen bij de Bijloke 
bewoond door de Smet scheepsbouwer.

3368 26/10/1816 811/21 - BG stuurt aan het Geneeskundig 
bestuur van land en zeemacht in den Haag 
de staeten van verpleging van zieke soldaten 
over september.

3369 30/10/1816 812/21 - BG vraagt aan Baron de Roisin, insp. 
des eaux et forêts om een bos te Wetteren, 
genaamd Vette-veld (Vetse-veld?) 2 ha groot 
(taillis de chêne et futaye d'aune) op te nemen 
in de houtkaplijst 

3370 30/10/1816 813/21 - BG vraagt aan Baron de Roisin, insp. 
des eaux et forêts om aan de conservateur 
te vragen dat BG zich mag bevoorraden voor 
eigen gebruik in de bossen: Kelderputte 2ha, 
Drijbosch 1 ha, Zevensterr 1ha 87 a, Vogel-
zang 1 ha 88a, Houckbosch 23a en Bruyère 
of Buykbosch 30 a.

3371 04/11/1816 814/21 - BG schrijft aan J.B. Baquet dat 
volgens de instructies met betrekking tot het 
budget 1917 er geen enkele overschrijding 
toegestaan kan worden en hijzelf verantwoor-
delijk is voor de onterecht betaalde sommen.
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3372 04/11/1816 815/21 - BG vraagt aan P. de Meyer, F. Van-
schouwenberge, F. Vaernewijck brouwers 
te Gent een offerte voor levering van bier in 
vaten van 160 liter (1 en 2 kwaliteit) voor het 
winterseizoen 1816/17

3373 04/11/1816 816/21 - BG stelt aan Weldadigheid voor om 
in het kader van de huisruil een contract op te 
stellen waarvoor ze aan markies Rodrigues 
d'Evora y Vega volmacht geven voor de on-
derhandelingen.

3374 09/11/1816 817/21 - BG vraagt aan P. Philibertus Mes-
siaen, priester in 't Hoornstraetjen tot Brugge, 
om hen te melden wat er uit het sterfhuis van 
de Moerloose kan toekomen aan de hospi-
talières Berbardina Clara de Moerloose en 
Bernardina van de Woestyne.

3375 07/11/1816 818/21 - BG schrijft aan de Burck? Advo-
caat te Kortrijk hij de notaris du Rieu voor de 
rechtbank mag brengen om op zijn minst een 
gedetailleerde staat te hebben van wat hij aan 
BG verschuldigd is.

3376 08/11/1816 819/21 - BG stuurt aan de Gedeputeerde 
staten van Oost-Vlaanderen het bestek en 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
drie woningen van BG.

3377 08/11/1816 820/21 - BG schrijft aan Z.E. baron de Nagel, 
minister Buitenlandse Zaken der Nederlanden 
te Brussel over de vorderingen die hebben 
lopen bij de Keizer van Oostenrijk. (2 kleine 
vellen) [Op ACHTERKANT dagprijzen van BG 
op 16/9/1809 Bijloke 78ct, beide Begijnhoven 
98, St Laurentius 81, Oudemannen 66, Oude-
vrouwen 40, {Kulders 56, Blauwe meisjes 39, 
Rodelijvekens 37, na mindering van arbeids-
opbrengst}Verlaten kinderen 26, Kleine hospi-
cen 39 

3378 13/11/1816 821/21 - BG schrijft aan P. de Meyer, F. Van-
schouwenberge, F. Vaernewijck brouwers te 
Gent dat de prijs iets te hoog is. Voor 1ste 
kwaliteit wil BG 27 fr per 160 L ton geven en 
voor 2e 21 fr. 
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3379 12/11/1816 822/21 - BG schrijft aan Baron de Roisin, 
insp. waters en bossen van OVL, dat te Zaf-
felare in het bos Hoogen weg er nog twee 
partijen kaphout staan. 

3380 16/11/1816 823/21 - BG meldt aan de economen van de 
Bijloke en het militair Ziekenhuis dat de bloed-
zuigers bij Van Hoorebeke, Burgstraat moeten 
gehaald worden en bij geen enkele andere 
apotheker. 

3381 16/11/1816 824/21 - BG schrijft aan Van Hoorebeke, apo-
theker Burgstraat, dat de economen van de 
hospices zich enkel bij hem mogen bevoorra-
den wegens zijn geschikte prijs. 

3382 16/11/1816 825/21 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg om geen 6 ziekenzalen meer te gebrui-
ken. Met minder kan bespaard worden op 
verwarming (voor de zes = 800 x kolen/dag) 
en op verplegers. 

3383 19/11/1816 826/21 - BG vraagt aan J.B. Bekaert, in-
specteur te Nazareth, om hen inlichtingen te 
verstrekken over de grootte en inhoud van 
een bos te Vosselare, genaamd Hulleman of 
Uylenbosch, dat BG eigendom is maar onbe-
kend.

3384 19/11/1816 827/21 - BG bepleit bij de burgemeester dat 
de nieuwe bepalingen met betrekking tot het 
budget 1817 BG onvermijdelijk in de proble-
men zal brengen. Volgen een paar voorbeel-
den. 3 grote vellen

3385 19/11/1816 328/21 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Zaffelare dat ze Jean Uyttedale en de minder-
jarige willen opnemen tegen 10 sol courant.

3386 20/11/1816 329/21 - BG schrijft aan baron de Muller over 
de 38 vorderingen die ze hebben lopen ten 
laste van de keizer van Oostenrijk. 

3387 20/11/1816 330/21 - BG schrijft aan kanunnik Papeleu, 
directeur Rodelijvekens, dat ze Jeanne van 
Driessche zullen opnemen in vervanging van 
de overledene Marie Petronille Camaert. 
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3388 25/11/1816 331/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
ze met geld van de terugbetaalde rentes van 
Vlaminck uit Munkzwalm en van Bernard 
Huyttens zeven eeuwigdurende en pas-
sieve rentes willen terugkopen van Isabelle 
van Wonterghem, Colette De Smet, Anne 
Fo??age, Josine de Wilde, Angelique Hilaert, 
Jeanne Criel, die akkoord gaan met de helft 
van het kapitaal. 

3389 25/11/1816 332/21 - BG stuurt aan de burgemeester vier 
stukken in verband met verbouwingen aan 
de Bijloke voor goedkeuring door de hogere 
overheid.

3390 26/11/1816 333/21 - BG stuurt aan de Gouverneur de lijst 
met schuldbrieven die destijds aan de conseil 
général de la liquidation de France waren 
gestuurd.

3391 26/11/1816 334/21 - BG meldt aan J.B. Schamp, lid van 
de regeringscommisie te Gent, dat BG bereid 
is om de fournitures aanwezig in de infirmerie 
van de Capucijnen af te staan onder voor-
waarden.

3392 27/11/1816 335/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
van Elisabeth van Rysseghem uit Exaerde, 
oud 68 jaar, een bedrag van 500 gulden 
courant (907f 03 c) in ontvangst te nemen in 
ruil voor haar opname in het Oudevrouwenge-
sticht als overtallige (surnuméraire).

3393 27/11/1816 336/21 - BG bevestigt bij Merry, burgemeester 
van Sas van Gent, dat hij enkele rentes van 
BG wil in ontvangst nemen. BG geeft hem 
omdracht om alle openstaande bedragen 
op te eisen evenals de ontvangsten van Van 
Goethem 

3394 28/11/1816 337/21 - BG nodigt Jean Walger, beëdigd 
schatter, uit om aanwezig te zijn in de Capu-
cijnen voor de schatting van de fournitures. 

3395 28/11/1816 338/21 - BG vraagt aan de Gouverneur be-
middeling bij de recuperatie van de schulden 
ten laste van de Hanoveriaanse regering tbv 
4406,40 fr.
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3396 29/11/1816 339/21 - BG stuurt aan BG te Antwerpen een 
overzicht van de samenstelling van de kle-
dijpaketten die de op het platteland uitbestede 
kinderen krijgen; een pakete, genaamd layette 
bestaat uit lange de laine, brassière tricotée, 
drapeau de toile, 4 couches de toile,2 beguins 
d'indiennes, 2 fichus imprimés, 2 chemises de 
coton blanc: kostprijs 17,78 fr. Drie maanden 
na de layette krijgen ze ; 1 paire de souliers, 
1 paire de bas, 2 chemises de toile, 2 fichus, 
2 bonnets, 1 camisolle d'étoffe rayée, 1 juppe 
idem. Kostprijs 10,22 fr. De kledij gedurende 
laatste negen jaren voor een jongen bestaat 
uit un habit, veste et culotte de draps, une 
paire de bas, une paire de souliers, deux 
chemises et deux mouchoirs. Voor de meisjes 
is dat un jaquette et juppe d'étoffe nommée 
hanschotte, deux chemises, une paire de bas 
et souliers, deux bonnets et deux fichus. Volgt 
nog opsomming wat per jaar een jongen/
meisje kost.

3397 30/11/1816 340/21 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze het meisje dat de burgemeester van Oor-
degem hen stuurt tegen 63 ct per dag zullen 
verzorgen. 

3398 03/12/1816 341/21 - BG meldt aan Bekaert, inspecteur te 
Nazareth, het besluit om de bomen in het Hul-
lemansbosch te Vosselare te verkopen. 

3399 05/12/1816 342/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten van OVL de toestemming om niet pro indi-
viso te blijven in verband met een stuk weide-
land genaamd Hauw-meersch te Zwijnaarde.

3400 07/12/1816 343/21 - BG meldt aan de Gouverneur de ont-
vangst van een mandaat van 13476,24 fr voor 
de uitgaven van vondelingen.

3401 10/12/1816 344/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten toestemming om een paar stukken kap-
hout te Vosselare openbaar te verkopen. 

3402 11/12/1816 345/21 - BG stuurt aan het geneeskundig 
bestuur der land en zeemagt in den Haeg de 
staeten van verpleeging van zieke soldaten.
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3403 12/12/1816 346/21 - BG bedankt de Minister van Bin-
nenlandse Zaken voor de ordonnantie  van 
13476,34 fr voor het saldo van de vondelings-
kosten. Bijkomend vragen ze of nog moeten 
hopen op de terugbetaling van oudere achter-
stallen voor vondelingen en arme kinderen. 

3404 12/12/1816 347/21 - BG schrijft nog eens aan de Minis-
ter Binnenlandse Zaken opdat hij "de hand 
wil leenen opdat BG van gemelde som zoo 
spoedig mogelijk de betaeling zou bekomen.” 
Betreft de achterstal van de Hanoveriaanse 
regering.

3405 13/12/1816 348/21 - BG schrijft aan P. Lammens, Hotel 
de la Campine, Marché aux poulets te Brus-
sel, dat hij de stukken in verband met de 
vordering van BG op de Keizer van Oostenrijk 
zou willen afhalen op de kanselarij. 

3406 13/12/1816 349/21 - BG vraagt aan de Gouverneur voor 
welke eigendommen de vergoeding voor 
schade aan deuren? "éprouvées pas suite 
des auvrages élévés pour la défense de la 
ville en 1815" werd toegekend. 

3407 14/12/1816 350/21 - BG dankt de Ministre des relations 
étrangères voor zijn bemiddeling bij het terug-
bekomen uit Oostenrijk van de schuldvorde-
ringen van BG en meldt dat Lammens ze op 
de kanselarij zal komen ophalen. 

3408 17/12/1816 351/21 - BG vraagt aan de burgemeester een 
certificat d'existence te willen afleveren voor 
het Burgerlijk Hospitaal vroeger Bijlokeabdij, 
Ecoles des Pauvres, thans Hospices des Kul-
ders et Filles Bleues, Hospice de Notre Dame 
ter Hoyen, ook klein-begijnhof genaamd. Dit 
met het oog op de recuperatie van rentes op 
de bank van Wenen. 
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3409 18/12/1816 352/21 - BG schrijft aan JF Van Caneghem, 
inspecteur des Biens te Mijlegem, dat ze het 
vonnis tegen Causiau hebben ontvangen en 
akkoord gaan met de afrekening. Volgen nog 
enkele opmerkingen over Dellebosch te Maria 
Lierde, het tantième, en het  terugkrijgen van 
stukken aan Causiau afgegeven in verband 
met Van der Kelen, Strypen, Droesbeke, Zot-
tegem, Dhuygelaere Michelbeke, Waey(?p)
enaert, Herzele, Doornaert, Maria Ouden-
hoven. P.S. over hoeve de Vulder te Maria 
Lierde waarvoor nog geen pachter. 

3410 19/12/1816 353/21 - BG vraagt aan de Gouverneur om 
vrijstelling van militieplicht 1816 voor Joseph 
Jacques Suys, zoon van Philippe en Barbe 
Vincent, °Gent 26/12/1797 en Joseph Se-
verin Van de Sluyse, zoon van Charles Jo-
seph Jean et Jeanne Marie Catherine van 
Zeeubroeck, °Antwerpen 23/10/1796. Ze 
behoren tot de broeders van Liefde te Gent en 
zijn tewerkgesteld in het oudemannengesticht/
zwakzinnigen. Deze gunst is BG vroeger nog 
verleend.

3411 19/12/1816 354/21 - BG stuurt aan de Burgemeester een 
overzichtsstaat van het broodverbruik in de 
zes grote hospices gedurende de jongste 11 
maanden en een overzicht van het vleesver-
bruik. Voorts kunnen ze niet akkoord gaan 
met de recent ingevoerde bepaling dat men 
zich strikt aan het ingediende budget moet 
houden als het gaat om levensnoodzakelijke 
uitgaven als die voor brood. Wegens de in-
voering van een nieuwe boekhouding vragen 
op z'n minst een bediende bij.  

3412 20/12/1816 355/21 - BG stuurt een kopie aan de ontvan-
ger van de administratie in verband met BG’s 
klacht tegen de nieuwe budgetreglementering. 
In bijvoegsel (ontbreekt natuurlijk) een KB en 
een provinciebesluit in verband met het nieu-
we geld (monnaye des pays-bas) 

3413 20/12/1816 356/21 - BG meldt aan baron de spam (?) 
ministre plénipotentiaire dat BG’s rentebrieven 
uit Wenen in Brussel zijn aangekomen op de 
kanselarij. 
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3414 21/12/1816 357/21 - BG stuurt aan de burgemeester het 
proces-verbaal van definitieve toewijzing van 
de werken aan de Bijlake aan architecte Van 
de Cappelle JB ad 8918 frs. In (ontbrekende) 
bijvoegsel plannen en bestek van de werken. 

3415 23/12/1816 358/21 - BG vraagt aan P. Lammens, hotel 
de la campine, Kiekenmarkt, Brussel om de 
stukken uit Wenen op Buitenlandse Zaken af 
te halen en te laten legaliseren drie certificats 
d'existence van drie hospices en een vol-
macht voor Melle Brentani Cimaroli.

3416 23/12/1816 360/21 - BG vraagt aan Dhauwe, notaris te 
Kaprijke, om een betrouwbaar persoon om 
rentes op te halen in Kaprijke, Hontenisse en 
omstreken. 

3417 24/12/1816 361/21 - BG vraagt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis en aan de econoom van het 
mannenzothuis om een lijst op te maken voor 
de Gouverneur met de namen en geboorte-
plaats van de niet-gentenaars die er opgeslo-
ten zijn. Voorts ook een lijst met de huizen of 
instellingen waar men zwakzinnigen op kos-
ten van hun familie onderhoudt. 

3418 24/12/1816 362/21 - BG meldt aan Verbeeck, chirurg, en 
Boone, geneesheer dat op 1 jan 1817 het 
militair ziekenhuis overgenomen wordt door 
de regering en de gezondheidsdienst van het 
leger. Hun mandaat eindigt op dat moment.

3419 24/12/1816 363/21 - BG schrijft aan weduwe Coppeneur, 
econoom van het militair Ziekenhuis dat op 1 
januari 1817 het militair ziekenhuis overgeno-
men wordt door de regering en haar betrek-
king ten einde loopt.

3420 26/12/1816 364/21 - BG meldt aan de regent van de 
Kulders dat hij vier personen niet heeft inge-
schreven op de lijst van de militieplichtigen. 

3421 27/12/1816 366/21 - BG stuurt aan de Gouverneur een 
mandaat van 2000 fr ter afbetaling van de 
lening van 10.000 verstrekt door de vorige 
gouverneur. 
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3422 28/12/1816 367/21 - BG schrijft aan Coolens, eerstaanwe-
zend apotheker van het militair Ziekenhuis dat 
hij bij de overdracht van het ziekenhuis aan 
de regering hij er moet voor zorgen dat alle 
niet in de inventaris opgenomen geneesmid-
delen meteen overgebracht wordn naar de 
Bijloke. 

3423 30/12/1816 368/21 - BG meldt aan de Onderintendant dat 
er 19 niet-Gentenaars zijn opgesloten in de 
twee zwakzinnigengestichten 8 mannen en 
11 vrouwen. Op een na, Martin Verrue (West-
Vlaanderen) zijn ze allen Oost-Vlaming. In de 
stad zijn er bij hun weten slechts drie huizen 
dat van Haeck (Hauk) Reep (quai du bas-es-
caut), van de Moerloose (Ramen) en de con-
ciergerie van de Alexianen. Aantal onbekend. 

3424 30/12/1816 369/21 - BG vraagt aan van Lokeren, Van der 
Maeren, van Hoorebeke, Coppens, Van de 
Walle apothekers, om geen leveringen vanaf 
morgen 31 voor rekening van BG meer te 
aanvaarden. 

3425 31/12/1816 370/21 - BG antwoordt aan Kluyskens, hoofd-
chirurg van het leger belast met de leiding van 
het militair Ziekenhuis dat ze akkoord gaan 
met zijn vraag om de geneesmiddelen ter 
plaatse te laten op voorwaarde dat het ver-
bruik aan BG betaald wordt.

3426 6/07/1817 600/21 - BG stuurt aan de burgemeester, 
kamerheer etc, het bestek en de algemene 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
goed te Eeklo, Waarschoot en Lembeke enz. 

3427 10/07/1817 601/21 - BG nodigt de BG-leden (markies de 
Rhodes, Kervijn, Papeleu, Van den Hecke) uit 
om 8 uur op het stadhuis samen te komen om 
in stoet de Vorst tegemoet te gaan. 

3428 01/05/1817 602/21 - BG vraagt aan de Burgemeester 
om toestemming om het aanbod van Antoine 
Versmessen op wie 2 rentes rusten voor het 
huis in de Bestormstraat waarvan een voor 
Poortakker en de andere voor Sint Jan en 
Paul. Hij biedt 20 x de jaarlijkse rente aan 
als afkoopsom. (ACHTERKANT formulier 
état de mouvement de l'hôpital ingevuld op 
11/12/1815) 
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3429 17/07/1817 603/21 - BG antwoordt aan de staten van 
Oost-Vlaanderen dat het bezwaar opgeheven 
is om de beraadslaging van BG in verband 
met de pensioenaanvraag van Weduwe Cop-
peneur aan de minister voor te leggen. 

3430 17/07/1817 604/21 - BG geeft aan de econoom van de 
Bijloke de toestemming om Mathieu Robyn 
die ziek is, zijn weg niet kan verder zetten en 
door Weldadigheid van Eeklo opgenomen, op 
te vangen.

3431 19/07/1817 605/21 - BG vraagt aan de Staten van Oost-
Vlaanderen de toelating om te mogen hande-
len volgens het allerlaatste besluit in verband 
met de in bezitstelling van geüsurpeerd goed. 

3432 19/07/1817 606/21 - BG schrijft aan ontvanger Baguet 
over de betalingen van de huur voor de kra-
men op de Bijlokefoor van 1817.

3433 19/07/1817 607/21 - BG schrijft aan de ontvanger J. Bte 
Baguet over de maatregelen die genomen zijn 
om Weldadigheid van Oosterzele en Ertvelde 
te dwingen tot betaling. 

3434 19/07/1817 608/21 - BG geeft aan Sarens ontvanger te 
Dendermonde de toelating om weduwe Van 
Meirlo uit het ten haren laste onteigende huis 
te zetten. 

3435 19/07/1817 609/21 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene dat wegens het slechte 
weer blijkbaar niet op de vergadering zijn kun-
nen komen. Gevraagd wordt de twee figura-
tieve kaarten van de schorren op te sturen …

3436 19/07/1817 610/21 - BG schrijft aan de Noter, econoom 
van het oudemannengesticht en mannenzot-
huis, Triest van het vrouwenzothuis en suster 
Lybrecht econoom van het Oudevrouwenge-
sticht dat de aangiftes van overlijden achte-
loos gebeuren en er daardoor fouten optreden 
in de boeken van de administratie. Volgen kort 
nieuwe richtlijnen.
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3437 22/07/1817 611/21 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg van het leger, hoe zij hun geld kunnen 
recupereren bij Ruremonde? Directeur van 
het militair Hospitaal. Hij voor 75 fr voorwer-
pen ontvangen, m.n. een cloche à distribution, 
1 lichtscherm (réverbère), 16 kartonnen dozen 
en een brieventas (portefeuille)

3438 22/07/1817 612/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten om het proces-verbaal van de openbare 
verhuring van enkele goederen in de Polders 
te willen goedkeuren.

3439 23/07/1817 613/21 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteur van waters en bossen, een uittreksel 
van het benoemingsbesluit van Pierre Steur-
baut voor de triage (*afgezonderd kwartier in 
een bosch) te Scheldewindeke.

3440 24/07/1817 614/21 - BG vraagt de gedeputeerde staten 
van Oost-Vlaanderen toestemming voor de 
verkoop van het onteigende, totaal vervallen 
huis te Asse aan Gilles de Meester, cuvelier te 
Asse. Hij is de enige die zich daarvoor heeft 
gemeld. 

3441 24/07/1817 615/21 - BG nodigt den eerzaemen Pieter 
Jacobus Matthys, pachter tot Bassevelde, uit 
op haar vergadering wegens de onvoldoening 
der koornrente. De Armen van Bassevelde 
hebben zich daar over beklaagd. 

3442 24/07/1817 616/21 - BG schrijft aan Weldadigheid te Bas-
sevelde dat ze pachter Matthys "de betaling 
op nieuws zullen recommanderen".

3443 25/07/1817 617/21 - BG stuurt aan de burgemeester, ka-
merheer, het proces-verbaal van de toewijzing 
van de kramen op de Bijlokefoor van 1817

3444 26/07/1817 618/21 - BG meldt aan L. Dhane, meier der 
commune van Grootenberge tot Leeuwerg-
hem, dat sieur van den Berghe, inspecteur, 
gelast is ter plaatse te examineren de tronk-
boomen … en den overwas te doen weiren.

3445 26/07/1817 619/21 - BG vraagt Mayné te Gent om de 
loods (hangar) tegen augustus te verlaten, die 
hij in onderhuur heeft van Van Hecke, afhan-
gend van het Wolleweversgodshuis. 
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3446 26/07/1817 621/21 - BG vraagt aan Van der Weeden, no-
taris te Eekloo, om ter plaatse te gaan kijken 
waarom de foncière belasting plotseling van 
564 naar 726 fr is gestegen. 

3447 26/07/1817 622/21 - BG stuurt aan de burgemeester haar 
besluit in verband met de opname van zieke 
gevangenen in de Bijloke. 

3448 31/07/1817 623/21 - BG vraagt aan de burgemeester 
toestemming voor de ruil van een stuk tuin 
binnen Poortakker door Eugene De Moor buur 
op de Oude Houtlei. Zijn voorganger hadden 
dit reeds 100 jaar in huur. In 1811 is al een 
soortgelijk verzoek opgemaakt en doorge-
stuurd naar Parijs. Nu de Franse bezetter is 
vertrokken, richt hij zich tot BG opnieuw.

3449 01/08/1817 624/21 - BG vraagt nogmaals aan Welda-
digheid te Ertvelde om de kosten te betalen 
voor de opname van Bernard de Baets in het 
ouderlingengesticht. 

3450 01/08/1817 625/21 - BG vraagt voor de laatste maal aan 
Weldadigheid te Oosterzele om de verple-
gingskosten voor Constantin Van Durm te 
betalen of ze worden gedagvaard.

3451 02/08/1817 626/21 - BG schrijft aan Papeleu Rodelijve-
kens en aan De Meulenaere Blauwe Meisjes 
in verband met de jaarlijkse prijsuitreiking.

3452 07/08/1817 627/21 - BG schrijft aan Jacques André 
Reyniers, oud-meyer tot Zeveneeken, dat ze 
aan de Provincie toestemming tot verkaveling 
hebben bekomen voor 18 gemeten meersch 
in den spijkmeersch buyten de dampoorte. 

3453 07/08/1817 628/21 - BG schrijft aan de burgemeester 
van Lembeke dat hun inspecteur Matthys 
gestuurd wordt om de aangrenzende wegen 
te onderzoeken en de herstelling dringend te 
laten uitvoeren. 

3454 07/08/1817 629/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten van Oost-Vlaanderen de toestemming 
om uit onverdeeldheid te treden in verband 
met een stuk meersch bij de Antwerpse poort 
genaamd Spijckmeersch. Deze grond is 
gezamenlijk eigendom met de heer Reynders 
oud burgemeester van Zeveneken en enkele 
andere personen. 
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3455 09/08/1817 631/21 - BG vraagt aan Amand Benoit Lim-
nander, bijzondere te Gent, om een tegen-
sprekelijke schatting te laten maken van de 
groene katheilen (catheux verts) in de twee 
tuinen van het gehuurde pand. 

3456 09/08/1817 632/21 - BG meldt aan Sarens te Dendermon-
de dat hij notaris de Crock moeten informeren 
dat ze een koper voor het goed van Weduwe 
Van Meirlo gevonden hebben. 

3457 09/08/1817 633/21 - BG vraagt aan mevr van Caneg-
hem, handelaarster te Gent, om levering aan 
de Kulders van zes stuks bruin laken, eerste 
kwaliteit, ongerokken (non ramée) evenals 
een stuk blauw laken.

3458 09/08/1817 634/21 - BG vraagt de heren Delebecque? te 
Gent om levering in de Kulders van zes stuks 
bruin laken, 1ste kwaliteit (teinte en laine) en 
'krimpenvrij' (non ramée). Levertijd 2 maand.

3459 09/08/1817 635/21 - BG vraagt aan de burgemeester 
goedkeuring van twee bestekken en algeme-
ne voorwaarden voor de verhuring van enkele 
landelijke eigendommen en stadswoningen.

3460 11/08/1817 636/21 - BG meldt aan P. Philibert Messiaen 
pbr tot Brugge dat de Bay geschreven heeft 
dat Bernardina de Moerloose " ten sterfhuyze 
van joffr de weduwe de Moerloose tegoed-
komt d'helft in een somme van 582,66 en aen 
Bernardina van de Woestyne tot 97,11. … 't 
zoude ons aengenaam zijn deze twee tegoed-
komsten te ontvangen." 

3461 11/08/1817 638/21 - BG schrijft aan de Biere Bieve, 
meester-loodgieter aan de Brugse poort dat 
de regent van de Kulders meldt dat hij weigert 
werk te geven aan Josephus Brule, een van 
de opkwekelingen van het Kuldershuys. Dat 
gaat in tegen de afspraken en hij blijft ver-
plicht altijd te betalen.

3462 14/08/1817 639/21 - BG reageert bij de Staten van Oost-
Vlaanderen over de wijzigingen aangebracht 
door hen in verkoopsvoorwaarden.

3463 14/08/1817 640/21 - BG vraagt aan Blondel, advocaat 
te Ninove, wat de opbrengst kan zijn van de 
exploitatie van turfland. 
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3464 19/08 643/21 - BG schrijft aan Fideles Van Imschoot 
in de Bijloke dat de kasten van de Confrerie 
van Sint-Sebastiaan in de benedenkamer van 
het huis dat hij bewoont en waarin de bogen, 
pijlen etc worden bewaard, aan dezelve moe-
ten gegeven worden

3465 23/08/1817 644/21 - BG meldt aan juff. Lybrecht, exo-
nome van Sint-Antonius, dat besloten is het 
mastelijnen brood te vervangen door gewoon 
menagie brood.

3466 23/08/1817 645/21 - BG vraagt aan de staten van Oost-
Vlaanderen om met de verkoop van het huis 
te Asse de aankoop van twee rentes te beta-
len. 

3467 23/08/1817 646/21 - BG vraagt aan Wauters, hoofdge-
neesheer van de Bijloke om twee vaten ho-
ning te kopen voor het hospitaal

3468 23/08/1817 647/21 - BG vraagt Gillis de Meester, Kerst-
raete tot Assche, om zo snel mogelijk te willen 
komen betalen voor het pand van weduwe 
Van Meirlo.

3469 25/08/1817 648/21 - BG schrijft aan de Gouverneur van 
Oost-Vlaanderen over de ontvangst van 
59435,91 voor de verzorging van zieke militai-
ren.

3470 25/04/1817 649/21 - BG stuurt aan de burgemeester een 
kopie van de brief die ze aan de regering heb-
ben gestuurd 

3471 27/08/1817 650/21 - BG waarschuwt Hieronymus Schel-
straete, portier in Sint-Jacobs godshuis dat hij 
geen bier en andere soorten van drank mag 
verkopen.

3472 27/08/1817 651/21 - BG kent aan Droesbecque ontvanger 
te Zottegem de gereclameerde 10 fr toe voor 
de onderverdeling (sous-repartition) van de 
foncière contributie van 1817 onder de pach-
ters.

3473 27/08/1817 652/21 - BG vraagt aan de Bassompiere om 
Ruremonde aan te sporen te betalen voor 
de cloche à distribution, 1 lichtscherm (réver-
bère), 16 kartonnen dozen en een brieventas 
(portefeuille) (zie nr. 611).
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3474 27/08/1817 653/21 - BG vraagt aan van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem om bij pachter Van 
Herreweghe te Sint Antelinckx om na te gaan 
wat de schade is voor BG door het omkappen 
van bomen op het gepachte goed. 

3475 27/08/1817 654/21 - BG vraagt Pieter Steurbaut te Schel-
dewindeke om naar Gent te komen voor zijn 
installatie als boswachter.

3476 27/08/1817 655/21 - BG vraagt aan de Noter, econoom 
van het hospice oude-mans om Constantin 
van Durme van de parochie van Oosterzeele 
naar huis te sturen vermits "de prochie van 
Oosterzeele in faute blijft zijne tafelkosten die 
reeds eenige jaeren verachterd zijn te beta-
len". 

3477 01/09/1817 656/21 - BG vraagt de bemiddeling van de 
burgemeester om de gouverneur BG aan te 
bevelen voor een nieuwe vrijgevigheid van-
wege de Koning zoals bij zijn bezoek in 1815. 
BG vraagt 4000 fr voor de bouw van infirmerie 
in het vrouwenzothuis. 

3478 01/09/1817 657/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Eeklo dat Bruggheman zich niet aange-
meld heeft in het hospitaal. Hij zich opnieuw 
aanmelden op voorwaarde dat Eeklo zijn 
verblijf betaalt.

3479 02/09/1817 658/21 - BG vraagt Papeleu, Kervijn, Van den 
Hecke om in het vergaderlokaal samen te 
komen voor een speech van de burgemeester 
over de aanwending van de gelden afkomstig 
van de liquidatie door Frankrijk ten gunste van 
BG.

3480 02/09/1817 659/21 - BG schrijft aan de directeur van het 
vrouwenzothuis om Marie Coppens, echtge-
note Van Jean Bte Laemont te colloqueren zo-
als toegestaan door de procureur des Konings 
van de burgerlijke rechtbank te Oudenaarde. 
(zie 664)
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3481 03/09/1817 661/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
Staten van Oost-Vlaanderen toestemming om 
Christiaens, handelaar alhier, eigenaar van 
een eeuwigdurende rente op een kapitaal van 
100 £ de gros de change @ 4% ten laste van 
de Bijloke, bij middel van een som van 360 
Holl. Gulden terug te betalen. 

3482 03/09/1817 662/21 - BG meldt aan Christiaens, dat ze het 
kapitaal zullen terug zullen betalen bij ont-
vangst van de toestemming door de gedepu-
teerde Staten. 

3483 05/09/1817 663/21 - BG stuurt aan de burgemeester het 
overzicht van de opeisbare verachterde schul-
den.

3484 05/09/1817 664/21 - BG schrijft aan de procureur van 
burg. Rechtbank te Oudenaarde dat Marie 
Coppens weduwe JB Laemont (zie 659) niet 
naar het vrouwenzothuis mag gestuurd we-
gens overvol. 

3485 06/09/1817 665/21 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
het vrouwenzothuis overvol is en dat dringend 
aan de inrichting van een infirmerie moet ge-
werkt worden. 

3486 06/09/1817 666/21 - BG vraagt aan mme Du Wazieres? 
Wavrin te Gent om een vervanger op te geven 
voor pierre françois Heylbrouck die de Kulders 
verlaten heeft wegens dienstplicht in het leger. 

3487 06/09/1817 667/21 - BG vraagt aan graaf de Nieuport in 
zijn kasteel te Poeke om een vervanger op te 
geven voor Jaques Verbeke die de Kulders 
verlaten heeft wegens dienstplicht in het leger.

3488 08/09/1817 668/21 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze achter de weigering staan van de overste 
van het vrouwenzothuis om de toegang te 
weigeren aan een persoon die met een ge-
woon briefje van de burgemeester op inspec-
tie wil komen. Volgt uitleg waarom. 

3489 12/09/1817 669/21 - BG vraagt aan Joannes Pieters, 
pachter te Zelzate, om een en ander te doen 
ron de foncière contributies.

3490 12/09/1817 670/21 - BG meldt aan L. Janssen zoon … 
zijn benoeming tot chirurg in vervanging van 
de Brucq die overleden is.
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3491 12/09/1817 671/21 - BG bedankt Taminiau, chirurg, voor 
de zorgen verleend na het overlijden van de 
Brucq chirurg van de kleine hospices, tot de 
aanstelling van een opvolger.

3492 13/09/1817 B672/21 - G vraagt aan Christiaan de Coom-
an, pachter te Eychem om een stuk land aan 
te duiden waar de turf die gestoken wordt in 
de gepachte meersen, gedroogd kan worden. 

3493 13/09/1817 673/21 - BG vraagt aan de gebroeders van 
Hecke te Stekene, dat een van hen zou willen 
meegaan op de inspectieronde van de goe-
deren van BG in de polders samen met hem 
(Lammens) en een bestuurslid. 

3494 13/09/1817 674/21 - BG vraagt aan de burgemeester en 
schepenen van Gent de toestemming om 
Weldadigheid van Oosterzele voor de recht-
bank te dagen ter opeising van het onder-
houdsgeld voor Constantin van Durme, dat 
sedert 1809 niet meer is betaald. 

3495 13/09/1817 675/21 - BG schrijft aan Blondel, vrederechter 
te Ninove over het turfsteken op de meer-
schen van de Cooman. Verwijst ook naar een 
brief van de Ceuleur die de productieverwach-
tingen bespreekt.

3496 16/09/1817 677/21 - BG schrijft aan Jaques André 
Reyniers, meier te Zeveneeken dat ze de 
toelating hebben tot verkaveling van de meers 
Spijk buiten de Dampoort 

3497 16/09/1817 678/21 - BG vraagt aan de burgemeester sub-
sidie om de deficiten te delgen voor de leve-
ringen van brood, vlees, onverwachte uitga-
ven, bier, verzorging. Vooral brood is dringend 
omdat de bakkers geen krediet meer zullen 
verstrekken tegen het eind van het jaar.

3498 17/09/1817 679/21 - BG stuurt aan de burgemeester het 
bestek en de algemene voorwaarden voor de 
openbare verhuring van enkele landgoederen. 

3499 19/09/1817 681/21 - BG meldt aan de burgemeester dat 
Caroline Poelman haar moeder Françoise uit 
Oudenaarde naar het vrouwenzothuis heeft 
gebracht. Oudenaarde heeft nog steeds niet 
de kosten voor verzorging terugbetaald on-
danks de vele brieven van BG. 
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3500 19/09/1817 682/21 - BG schrijft aan J. Bte Baguet, ont-
vanger, dat hij tijdens vergaderingen zijn 
plaats in zijn bureau durft verlaten. Ze hebben 
soms gegevens nodig, dus verwacht BG dat 
hij altijd aanwezig blijft tijdens vergaderingen 
of zich laat vervangen. 

3501 19/09/1817 683/21 - BG schrijft aan Cou.tr.. De lafontaine, 
De Wolf, Van Doorselaer dat ze hun kantoor 
durven verlaten voor de afloop van de verga-
dering. Alleen al uit respect voor hun meerde-
ren dien ze op hun plaats te blijven. 

3502 20/09/1817 684/21 - BG schrijft aan de burgemeester de 
directeuren van de zothuizen het bedrag van 
verzorgingskosten onvoldoende zijn en er een 
kredietsupplement nodig is van 2000 gulden 

3503 20/09/1817 686/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde 
Staten de aankoopcontracten voor de zes 
stukken land die in ruil zijn aangeboden door 
de Moor

3504 23/09/1817 687/21 - BG schrijft aan Papeleu, Rodelij-
vekens, dat zijn rekeningen goed bevonden 
zijn. Hij mag reeds wat brandhout aankopen 
voor de winter, wat aardappelen betreft moet 
gewacht worden tot Allerheiligen. 

3505 24/09/1817 688/21 - BG stuurt aan de burgemeester en 
schepenen de drie processen-verbaal in ver-
band met de verhuur van BG goed.

3506 25/09/1817 689/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Heusden dat ze aan vondelingen of ver-
laten kinderen ouder dan twee jaar geen hulp 
kunnen bieden. BG betreurt dat de weldoen-
ster van de betrokkene overleden is en dat hij 
niet geschikt voor werk op het land. Weldadig-
heid zal een eerlijk gezin voor hem moeten 
vinden. 

3507 30/09/1817 690/21 - BG vraagt aan Baquet, ontvanger, 
om voor het einde van de maand bij een 
aantal pachters die volgens hun pachtcon-
tract aardappelen moeten leveren, die gaan 
op te halen vooral omdat de oogst van deze 
waardevolle knol dit jaar bijzonder rijk is en de 
oogst voor de deur staat. 
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3508 30/09/1817 691/21 - BG geeft toestemming aan Joseph 
de Potter om te jagen op de gronden van BG 
in de polders van Oostenblye en Westenblye. 

3509 30/09/1817 692/21 - BG vraagt aan Kluyskens, docteur en 
chirurgie, ancien professeur au cours gra-
tuit de médecine de cette ville et professeur 
extraordinaire à l'université de Gand, om het 
instrumentarium van de gratis school voor 
geneeskunde op zijn verantwoordelijk op een 
geschikte plaats te bewaren tot BG een aan-
gepaste plaats heeft gevonden.

3510 30/09/1817 693/21 - BG antwoordt aan de heren van het 
bestuur van de stad dat ze geërgerd is door 
de omschrijving van de politiecommissaris 
van de wijk Zuid. De door hem aangevoerde 
persoon is geweigerd omdat er totaal geen 
ruimte meer was. Bovendien kan ze gewoon 
gestorven zijn aan de ernst van haar ziekte 
ongeacht of ze zou zijn opgenomen.

3511 01/10/1817 694/21 - BG stuurt aan de burgemeester en 
schepenen de stukken voor het geding tegen 
de stad Oudenaarde die weigert de kosten te 
betalen voor de collocatie van Françoise Ar-
chie, moeder van Caroline Podman/Poelman.

3512 01/10/1817 695/21 - BG stuurt aan het college het bud-
getvoorstel 1818.

3513 02/10/1817 697/21 - BG antwoordt aan Verbeeck, docteur 
en médecine nomé professeur de la même 
faculté à l'université de Gand, dat ze niet 
kunnen ingaan op zijn voorstel voor de ver-
vanging van de overleden de brucq, als chi-
rurg van de kleine godshuizen. Met zijn ander 
verzoek om adjunct te blijven van Kluyskens 
kunnen ze akkoord gaan. 

3514 04/10/1817 698/21 - BG schrijft aan Caecia, bankier te 
Parijs, dat hij de 289 fr mag uitbetalen aan 
Baguet.

3515 06/10/1817 700/21 - BG schrijft aan de Noter, econoom 
van het mannenzothuis, dat hij Jean Bte Van 
den Daele uit Melden moet opnemen wiens 
opsluiting door de procureur des konings we-
gens razernij is bevolen. 
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3516 07/10/1817 701/21 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Oosterzele dat ze om dezelfde redenen 
als die waarom Weldadigheid van O weigert 
te betalen, met name de levensduurte, ze de 
betrokkene uit de instelling zullen terugsturen 
en een geding aanspannen. 

3517 07/10/1817 702/21 - BG nodigt van den Broecke, fabri-
kant, uit op de vergadering om de nodige 
arragementen te nemen wegens het gebruik 
van het eylandeken in den Waldam. 

3518 08/10/1817 703/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten om de jaarlijkse vergoeding "steen-
kosten" voor het gebruik van het gebouw van 
12 fl 86 met 3 fl 21 1/2 cent te verhogen. Deze 
vergoeding is verschuldigd door de personen 
wiens familielid hier is ondergebracht en door 
de buitengemeenten van Gent. 

3519 08/10/1817 704/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten het uitgavenoverzicht van de behoeftigen 
die gecolloqueerd zijn. 

3520 14/08/1817 705/21 - BG meldt aan baron de Roisin, 
inspecteur des eaux et forêts dat Pierre Steur-
baut voor de triage van Scheldewindeke als 
boswachter is aangesteld.

3521 16/10/1817 706/21 - BG schrijft aan Maskeier, blikslager, 
dat het regenwater van het dak van het huis 
in de Iepenstraat, verhuurd aan de politie-
commissaris Janssens, op een naastgelegen 
eigendom van BG loopt. Hier dient een dag-
goot te komen. De andere illegale erfdienst-
baarheid betreft het dakvenster (lucarne) 
moet opgeruimd worden bij middel van een 
notariële akte die dit dakvenster ten precaire 
titel toelaat.

3522 17/10/1817 707/21 - BG schrijft aan de raad (régence) 
van de stad Gent dat de provincie nog 62796 
schulden heeft aan BG.

3523 17/10/1817 708/21 - BG schrijft aan douarière de Waziers 
Wavrin dat Prosper Pigot als vervanger wordt 
aanvaardt. Wat de twee meisjes in de Blauwe 
Meisjes betreft doen ze een "geste". (Catheri-
ne Jeanne Bettens)
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3524 20/10/1817 709/21 - BG schrijft aan de procureur des 
konings met de vraag om François de Pauw, 
13 jaar, op te nemen in het gekkenhuis. De 
jongen, die zwakbegaafd is en verlamd aan 
de linkerkant, is door zijn ouders, wevers, 
in de steek gelaten. Beiden zijn naar elders 
vertrokken.

3525 20/10/1817 710/21 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke te Stekene dat ze hun opdracht in ver-
band met de bomen langs de grachten rond 
BG eigendommen hebben uitgevoerd. De 
advocaten van Deynze en Le Begue mogen 
betaald worden. BG dankt voor het betekenen 
van het vonnis aan de directie van de Va-
rempe polder. BG vraagt hun opmerkingen bij 
de brief van Scholten, voorzitter van de raden 
en rekenmeesters van het domein van Z.K.H. 
naar aanleiding van hun klacht over de schor-
ren in het Hellegat. Welke stukken zijn nooit 
verpacht en welke wel, en of het bezit ooit is 
onderbroken of verstoord sinds de overstro-
ming. 

3526 25/10/1817 711/21 - BG stuurt aan de raad (régence) van 
de stad Gent het proces-verbaal van de ver-
huur van enkele eigendommen. 

3527 25/10/1817 712/21 - BG vraagt aan Kluyskens of hij het 
gedetailleerde overzicht van het instrumenta-
rium tegen maandag kan insturen. 

3528 25/10/1817 713/21 - BG vraagt aan de econome van de 
Bijloke of Kluyskens daar het instrumentarium 
heeft gedeponeerd.

3529 25/10/1817 714/21 - BG stuurt aan de Procureur des ko-
nings het proces-verbaal van verlating en het 
certificaat van de geneesheer die de zwakzin-
nigheid van François de Pauw vaststelt. 

3530 29/10/1817 715/21 - BG antwoordt aan de raad (régence) 
van de stad Gent dat Kluyskens voor BG een 
inventaris heeft gemaakt en het instrumentari-
us veilig heeft ondergebracht. Het verwondert 
BG dat van der haeghen dit opeist voor de 
universiteit, terwijl BG dit alles heeft betaald. 
Enz
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3531 30/10/1817 716/21 - BG stuurt aan de raad (régence) 
van de stad Gent het bestek en de algemene 
voorwaarden voor de verkoop van enkele 
bomen te Drongen en Mariakerke. 

3532 30/10/1817 717/21 - BG schrijft aan Facon, ontvanger te 
Ertvelde, dat hij zich tot de medebewoners 
van pachter J Bte Verpaele moet richten als 
die niet kan betalen, m.n. Laurent Lievin Ver-
paele, Jacques Van Hecke en J.B. Pauwels. 

3533 30/10/1817 718/21 - BG stuurt aan notaris Galle te Leeu-
wergem enkele opmerkingen in verband met 
het proces-verbaal van verhuring. Het gaat 
om foute naamsvermeldingen Josse Joseph 
de Bruyn en niet de Brun, Jean Francis Bac-
kaert en niet François Bacquart, Jean Bernard 
Blom en niet Blomme. 

3534 03/11/1817 719/21 - BG schrijft aan de raad (régence) 
van de stad Gent over de voordelen van het 
behoud van de ophaalbrug die door Baesleer, 
aannemer van het uitbaggeren van de Hout-
leie gebouwd is ter hoogte van de Bijlokevest 
en bestemd voor de overgang van de kruiwa-
gens met baggerslib naar de Bijlokeweiden. 

3535 03/11/1817 720/21 - BG schrijft aan de raad (régence) 
van de stad Gent over de retributie van 12 fl 
86 ct die gecolloqueerde particulieren moeten 
bijdragen bij wijze van steenkosten. De ver-
antwoording is dat de dagvergoeding geen 
rekening houdt met het onderhoud aan de ge-
bouwen, wat anders geheel ten laste van de 
stad Gent komt. Daardoor zouden de omlig-
gende gemeenten die hun zwakzinnigen naar 
hier sturen, niets bijdragen tot het onderhoud 
der gebouwen. 

3536 05/11/1817 721/21 - BG antwoordt aan de gebroeders 
van Hecke te Stekene in verband met de twee 
rechtszaken die lopen (varempé polder ) 
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3537 05/11/1817 722/21 - BG schrijft aan het stadsbestuur over 
het voortel van Jeanne Maes, 66 jaar, begijn 
in het Klein Begijnhof om haar eeuwigdurende 
rente ten laste van BG om te zetten in een lijf-
rente @ 8% ten gunste van haar zelf en haar 
38-jarige nicht Marie de Maeschalck, begijn. 
Omdat de gezondheid van deze jonge nicht 
niet zo goed is, stelt BG voor om het voorstel 
aan te nemen.

3538 10/11/1817 723/21 - BG vraagt aan den eerzaemen Jan 
frs van Vooren, pachter tot Zomergem, om de 
fonciere contributie van 1815 t.b.v. 4 fr 63 ct te 
restitueren.

3539 10/11/1817 724/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur vier 
pagina's met geklaag over het uitblijven van 
de terugbetaling van de voorschotten voor de 
uitgaven van vondelingen en verlaten kinde-
ren. Het kan niet dat men het belastingsgeld 
gebruikt heeft om een andere provincie uit te 
betalen. 

3540 10/11/1817 725/21 - BG verzoekt den eerzaemen Bernard 
de Bruyne, pachter tot Zomerghem, om de 
foncière belasting te komen betalen bij Baguet 
in 't Sint-Jansgodshuis. 

3541 11/11/1817 726/21 - BG herhaalt aan Weldadigheid haar 
verzoek om de voorgeschoten fonciere contri-
butie terug te betalen. 

3542 11/11/1817 727/21 - BG doet aan het stadsbestuur een 
voorstel in verband met de vergoeding van 
een aangever van geüsurpeerd goed.

3543 12/11/1817 728/21 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
dat Charles Minnebo uit de Kulders is wegge-
lopen wegens ontrouw en diefstal jegens zijn 
vrienden. Het reglement bepaalt dat iemand 
die wegloopt niet meer teruggenomen wordt. 

3544 12/11/1817 729/21 - BG vraagt aan de directeur van de 
domeinen te Gent dat de voorgeschoten fon-
ciere contributie over 1814, 15 en 16 te Zo-
mergem zo snel mogelijk wordt terugbetaald.
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3545 15/11/1817 731/21 - BG vraagt aan Van Loo, ontvanger 
te Gent, om aan de Kerckhove de Ghellinck 
te vragen om nog een boot steenkool voor 
gebruik in de godshuizen. (Achterkant Verloop 
in het (militair) ziekenhuis 1/08/1815)

3546 15/11/1817 732/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur 
het verzoek om een onmiddellijk krediet van 
20681 fl voor brood. Voorts vragen ze zijn 
tussenkomst bij de uitbetaling van twee bor-
dereaux de liquidation die nog steeds niet 
betaald zijn. 

3547 17/11/1817 733/21 - BG nodigt De Meyere, Van Schau-
wenberge, Vaernewyck & Cie, De Buck, Van 
den berghe uit om hun offerte voor bier in te 
zenden.

3548 18/11/1817 735/21 - BG vraagt aan Van Rotterdam, rector 
magnificus en universiteitsprof, geneesheer in 
de Bijloke, nadere toelichting bij zijn verzoek 
om een adjunct geneesheer en bewaker . 

3549 18/11/1817 736/21 - BG antwoordt aan de graaf de Lens 
dat de knecht van de graaf van Saxen-Wei-
mar voldoende heeft aan de brief om opge-
nomen te worden in de Bijloke. De kosten 
bedragen 14 à 16 stuivers plus de helft van de 
kost van de geneesmiddelen. (Op achterkant 
verloop in de Bijloke op 5/08/1815) 

3550 18/11/1817 734/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
in de begroting 1817 en 1818 567 fl op te 
nemen voor de recentelijk toegekende lijfrente 
aan weduwe Coppeneur (Op achterkant ver-
loop in de Bijloke op 2/08/1815)

3551 19/11/1817 737/21 - BG stuurt aan de kanunnik Pape-
leu Rodelijvekens de brief van de vicarissen 
generaal in verband met de vermindering 
van het aantal missen bepaald bij de fonda-
tie van DorotheaJjoanna Coussens weduwe 
Traeys (Op achterkant verloop in de Bijloke 
op 3/08/1815 [Hollanders, veteranen, Bruns-
wijkers, Engelsen, burgers; gewond ca 40%, 
koortsig 40%, geslachtsziek 10%, schurftig  
(5% )]
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3552 19/11/1817 738/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten de toelating om toch nog een verzoek om 
vermindering van de fonciere contributie met 
betrekking tot Wachtebeke te mogen indie-
nen. (Op achterkant verloop in de Bijloke op 
4/08/1815)

3553 20/11/1817 739/21 - BG vraagt aan de onderintendant 
van Eeklo om authentieke kopieën van de 
processen-verbaal van de verkoop van hout.

3554 20/11/1817 740/21 - BG vraagt aan notaris Van Acker te 
Winkel een expeditie van de verhuurakte. (Op 
achterkant verloop in de Bijloke op 6/08/1815)

3555 22/11/1817 741/21 - BG stuurt aan de directeur van het 
vrouwenzothuis en die van het mannenzot-
huis een vragenlijst over de behoeftigen ten 
laste van verschillende gemeenten uit de 
provincie. (Op achterkant verloop in de Bijloke 
op 11/07/1815)

3556 22/11/1817 742/21 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
de levering van brood zal stilvallen als niet 
ingegaan wordt op het voorstel om de ordon-
nanties ter betaling van de bakkers te boeken 
op gelden van boekjaar 1818.

3557 25/11/1817 743/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
op het budget 1818 een verhoging van 100 
fl toe te staan voor de aalmoezenier van de 
Bijloke en oudemannen. De verloning is te 
laag voor de steeds grotere inspanning en het 
gevaar dat hij loopt.

3558 25/11/1817 B744/21 - G dankt het stadsbestuur voor de 
twee bordereaux twv 59456 fr 91 c.

3559 26/11/1817 745/21 - BG stuurt aan de secretaris een 
namenlijst van de behoeftige zwakzinnigen 
waarvan onderhoud ten laste van de stad is; 
van die ten laste van de andere gemeenten 
van de provincie. Er is 50 ct voor deze laats-
ten toegekend door de gedeputeerde staten. 
De kosten voor de gebouwen moet op 700 fl 
per jaar geschat worden.

3560 27/11/1817 746/21 - BG schrijft aan de gouverneur dat ze 
de advijsbrief en een borderel twv 496 fr heb-
ben ontvangen.
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3561 18/11/1817 747/21 - BG schrijft aan de burgemeester en 
schepenen over de kredieten toegekend voor 
de aankoop van brood 

3562 28/11/1817 748/21 - BG meldt aan het stadsbestuur dat in 
budget 1818 12000 fl is voorzien voor bier. De 
verhoging is te wijten aan de sterke stijging 
van de bevolking in de instellingen. 

3563 01/12/1817 749/21 - BG stuurt aan de burgemeester 
enige toelichting bij zijn brief over de kosten 
van de behoeftige gekken.

3564 02/12/1817 750/21 - BG meldt aan notaris Van Caneg-
hem te Oosterzele dat ze akkoord gaan met 
de verkoop van enkele bomen in het bos en 
vragen hem om enkele kandidaten voor de 
verpachting van het bos naar de vergadering 
te sturen. (Op achterkant verloop in de Bijloke 
op 2/07/1815)

3565 02/12/1817 751/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur een 
uitzondering op het aflevering van een man-
daat voor betaling van de levering kolen per 
schip. Dit bedrag moet van het budget 1818 
komen en de ontvanger zal weigeren te beta-
len zonder speciale toelating (Op achterkant 
verloop in de Bijloke op 3/08/1817)

3566 04/12/1817 752/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en algemene voorwaarden voor de 
openbare verkoop van kaphout te Grooten-
berge (Bijloke-bosch), te Nazareth, Wachte-
beke, Waarschoot en Zaffelare voor visa (Op 
achterkant verloop in de Bijloke op 8/08/1817)

3567 04/12/1817 B753/21 - G vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten om toezending van authentieke afschrif-
ten van de processen-verbaal van openbare 
verkoop van kaphout.

3568 10/12/1817 754/21 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten een dubbel van het overzicht van geüsur-
peerde goederen aangegeven door een privé 
persoon. 
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3569 10/12/1817 755/21 - BG vraagt aan de econoom van Ou-
demannen, Oudevrouwen, Bijloke, Kulders, 
Blauwe meisjes, Rodelijvekens een lijst van 
de personen die bij hen recht hebben op bier 
van 1e kwaliteit; hoeveel er totaal zijn, wat is 
de kwaliteit van dat bier. 

3570 10/12/1817 756/21 - BG vraagt aan baron De Roisin om 
de geplande verkoop van enkele bomen te 
Zelzate in de wijk Hebbesocke uitgebaat door 
Jacques Rogiest, tegen te houden. Deze bo-
men zijn eigendom van BG

3571 11/12/1817 757/21 - BG nodigt de eerwaarde moeder van 
de zwarte zusters te Gent uit op haar verga-
dering voor overleg.

3572 12/12/1817 758/21 - BG schrijft aan Bastide, … caissier 
dépositaire des fonds rue du Cherche-Midi nr. 
14, te Parijs om aan Baguet de som van 496 
te betalen in het kader van de liquidatie met 
Frankrijk. (Op ACHTERKANT blanco formu-
lier model 6, inschrijving op het patent in het 
kader van beroep, handel, ambacht. 

3573 15/12/1817 759/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
gedetailleerd overzicht van de hoeveelheid 
bier nodig in 1818 voor de verschillende gods-
huizen. 

3574 16/12/1817 760/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur een 
vergoeding voor de vervanger van Lammens 
wanneer die op reis is.

3575 19/12/1817 761/21 - BG stuurt aan de la Royere, belas-
tingscontroleur te Gent, de teruggestuurde pe-
titie van de godshuizen terug. De brief bevatte 
wel een certificaat van de betaling.

3576 20/12/1817 762/21 - BG meldt aan P. C. Wauters, hoofd-
geneesheer dat ze toestemming verlenen 
voor de aankoop van kinkina rouge, een vat 
honing, zoethout. 

3577 22/12/1817 763/21 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming tot betaling van Bats(e)lé die in-
staat voor het vervoer van bagger uit de Oude 
Houtlei naar de Bijloke meersen, waarmee de 
grond verhoogd wordt.
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3578 24/12/1817 764/21 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
overzicht van de uitgaven voor vondelingen 
voor de boekjaren pré-1815 overeenkom-
stig de richtlijnen van het Besluit van 12/12 
(Op achterkant verloop in de Bijloke op 
12/07/1817)

3579 24/12/1817 765/21 - BG vraagt aan Van der Weenen te 
Eeklo om voor een bescheiden maaltijd te 
zorgen voor 5 à 6 personen bij Verlook op de 
dag van de verkoop van hout te Waarschoot. 

3580 31/12/1817 769/21 - BG schrijft aan de gouverneur dat de 
geplande betaling van een huurvergoeding 
aan Mme Colette Van Audenaerde in feite aan 
BG moet betaald worden omdat BG in 1809 
deze huur aan haar heeft voorgeschoten. 

3581 27/12/1817 766/21 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten dat de nodige formaliteiten gepleegd 
worden voor de overdracht van de geüsur-
peerde goederen ten gunste van BG.

3582 30/12/1817 767/21 - BG schrijft aan Vander Don.., mees-
ter-bakker, Piens, d°, Van der Cruyssen d° 
dat vanaf 1 januari het menagebrood een 
kilogram en half moet wegen. BG zal dat ver-
rekenen op grond van de mercuriale van elke 
week. 

3583 30/12/1817 768/21 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat vanaf 1 januari het brood 1 1/2 kg 
zal wegen. BG vraagt het gewicht goed te 
controleren. 

3584 02/01/1818 1/22 - BG vraagt aan Bekaert notaris te 
Zwijnaarde om rekenschap te komen geven 
van de verkoop van kaphout en het bedrag te 
storten. Voorts vraagt BG een expeditie van 
de verkoopakte verleden op 13 pluv. Jr XIII.

3585 05/01/1818 2/22 - BG stuurt aan de gouverneur het over-
zicht van de uitgaven voor behoeftige zwak-
zinnigen uit gemeenten van de provincie met 
verzoek om betaling aan de directeuren van 
de instellingen.

3586 05/01/1818 3/22 - BG meldt aan de gouverneur de ont-
vangst van een betaaladvies van 1308,73 fr 
voortkomende uit de liquidatie met de Franse 
regering.
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3587 07/01/1818 4/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
brief van G …. die afziet van de huur van een 
loods die deel uitmaakt van het beluik van de 
Capucijnen. 

3588 08/01/1818 5/22 - BG stuurt aan de commissie belast met 
de bestrijding van het bedelen te Gent het 
overzicht van kosten voor behoeftige ouder-
lingen onderhouden in BG's godshuizen op 
kosten van deze commissie 

3589 09/01/1818 7/22 - BG schrijft aan de rector magnificus 
van de universiteit te Gent dat er een plaats 
vacant is als interne leerling aan het Bijloke-
hospitaal, dat er extra leerling nodig is we-
gens de hoge bezetting en dat de school voor 
geneeskunde gestopt is. BG doet een beroep 
op de menslievendheid van de professoren 
om te helpen bij de keuze en invulling van 
deze vacante plaatsen. 

3590 12/01/1818 8/22 - BG schrijft aan de gouverneur dat ze 
het bordereau de liquidation afgestaan door 
Marie Colette Van Audenaerde ontvangen 
hebben.

3591 14/01/1818 9/22 - BG antwoordt aan BG te Aalst dat ze 
een toegangskaart voor Hutsebaut meesturen 
zodat hij geopereerd kan worden om (nier/
blaas?)stenen (graveel, pierre) te verwijderen. 
Ten laste van Aalst komen de verblijfskosten 
@ 14 stuiver per dag, de helft van de genees-
middelenkost, transpaort over en weer. 

3592 16/01/1818 10/22 - BG maant voor de laatste maal Ber-
nard de Bruyne landsman te Zomergem, aan 
om 138,63 aan voorgeschoten foncière over 
1815belasting terug te betalen. 

3593 15/01/1818 11/22 - BG antwoordt aan P. Blondel te Nin-
ove, dat de Keuleneer 380 fr gestort heeft 
zijnde te opbrengst van de turfsteking te Ai-
gem. Hij wordt bedankt voor zijn inzet daarbij. 
Ook wat bomen en "tétards" betreft, rekent 
BG op hem. Tenslotte bedanken ze hem voor 
de nieuwjaarswensen.



BG 53: Briefkopieën

3594 20/01/1818 12/22 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze de zes gevonden kinderen voorlopig heb-
ben uitbesteed en aangebracht door de veld-
wachter van Melzele. Volgt uiteenzetting waar 
vondelingen overeenkomstig de gemeente 
waar ze gevonden zijn naartoe moeten. Mel-
zele is voor Dendermonde. Een van de jon-
gens is 16 en er wordt slechts aangenomen 
tot 12 j. 

3595 21/01/1818 13/22 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten om de drie expedities in verband met 
geüsurpeerd domein te willen tekenen voor 
ontvangst.

3596 27/01/1818 BG antwoordt aan de gebroeders Van Hecke 
dat het actjen is gevonden en dat ze daarvan 
een geapprobeerde kopie krijgen. 

3597 28/01/1818 16/22 - BG antwoordt aan baron de Roisin, 
inspecteur bos en waters, dat de informatie 
van de boswachter te Zelzate totaal fout zijn. 
De bomen zijn geplant in opdracht van wijlen 
Crombrugge toenmalig beheerder van de 
goederen van de Kulders. Dit kan bevestigd 
worden door zijn zoon Lievin Crombrugge en 
door personen die daar op gewerkt hebben. 
De bomen zijn 4 jaar gesnoeid in opdracht 
van de commissie wat bewijst dat het haar 
eigendom was. De bomen zijn geplant op een 
buurtweg genoemd Poelstraat. (Op Achter-
kant kastotalen 1815-1818 en tekening van 
een persoon in profiel en een neus en kin.) 

3598 29/01/1818 17/22 - BG antwoordt aan de rector magnifi-
cus dat Kindt en Rosels (?) de beste resulta-
ten behaalden. Graag kreeg BG alle resulta-
ten van het examen.

3599 30/01/1818 18/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten over de slechte financiële situatie. 

3600 03/02/1818 19/22 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten om het nodige te doen om BG in het bezit 
te stellen van de rentes die ontdekt zijn. 
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3601 07/02/1818 20/22 - BG schrijft aan Van Wambeke, inspec-
teur landgoederen te Aalst, dat hij de bomen 
te Wetteren mag verkopen, die te Eychem 
worden door Blondel verkocht. Voorts hebben 
ze de overzichten van de 5 reparaties aan 
pachthoeves ontvangen.

3602 10/02/1818 21/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toelating om de boswachter generaal te 
Zelzate te vervolgen wegens de verkoop van 
bomen eigendom van BG en ondanks de ver-
schillende waarschuwingen van BG

3603 11/02/1818 22/22 - BG vraagt aan de commissie Bestrij-
ding Bedelarij om zo snel mogelijk de kos-
ten terug te betalen voor het onderhoud van 
behoeftige bejaarden. (Op ACHTERKANT 
verloop zieken in ziekenhuis 16/07/1815)

3604 12/02/1818 23/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
het pensioen aan weduwe Coppeneur te mo-
gen uit betalen. (Op ACHTERKANT verloop 
zieken in ziekenhuis 17/07/1815)

3605 12/02/1818 24/22 - BG antwoordt aan Ange Hopsomer, 
burgemeester van St Martens Latem, dat 
Therese Impens verzorgd mag worden in de 
BIjloke @75 ct per dag 

3606 12/02/1818 25/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur welke 
houding aan te nemen ten aanzien van het 
verzoek van Weduwe Berber(?) Barbez (?) 
die al 17 jaar het zothuis voor haar dochter  
betaalt en nu vraagt dat dit onderhoud ten 
laste komt van BG.

3607 17/02/1818 27/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
overzicht van de inkomsten en uitgaven voor 
de vondelingen.

3608 14/02/1818 26/22 - BG geeft aan P.J. Sarens de toelating 
om 130 gulden van een van de kinderen van 
wijlen Jacques Martens voor saldo van de 
rente van 500 fl in ontvangst te nemen. (Op 
ACHTERKANT kassa per 13/02/1818 met 
TEKENING van dubbele rondboog )

3609 24/02/1818 28/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur het 
octrooi voor de maand januari. (Op ACHTER-
KANT kassa per 20/02/1818)
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3610 27/02/1818 29/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
ratificatie van hun besluit om de aangeboden 
som voor saldo van de rente en alle interes-
ten te aanvaarden. Het gaat om een rente 
van 500 F de change en capital en een rente 
van c … ten laste van Jacques Mertens. Alles 
werd gehypothekeerd en betaald tot en met 
1809. De moeder is overleden en ten slotte 
ook de vader. De talrijke kinderen waren nog 
minderjarig. 

3611 04/03/1818 30/22 - BG schrijft aan L. Mestdach (?), direc-
teur van de directe belastingen, dat de Keu-
leneer, burgemeester van Appelterre naar de 
functie van ontvanger voor Appelterre, Oultre 
en Voorde dingt na het ontslag van de jongste 
ontvanger (De Smet). Hij zal een goed boek-
houder zijn. 

3612 04/03/1818 31/22 - BG beveelt de Keuleneer aan bij de 
baron de Keverb..g, gouverneur Oost-Vlaan-
deren, voor de functie van ontvanger. 

3613 05/03/1818 BG maant Van Waesberghe, notaris te Wach-
tebeke, "voor de derde en laetste reyze" aan 
zonder uitstel binnen de acht dagen verslag 
en rekenschap af te leggen voor de verkoop 
van slaghout (Op ACHTERKANT kassa per 
27/02/1818)

3614 09/03/1818 33/22 - BG schrijft aan P. Blondel te Ninove 
dat ze ten gunste van de Keulenaere aan de 
Gouverneur en de directeur der belastingen 
hebben geschreven. 

3615 10/03/1818 34/22 - BG vraagt aan de burgemeester 
aanpassing van het boekhoudplan om tege-
moet te kunnen komen aan de vraag van de 
gouverneur om de boswachtersalarissen per 
trimester en op voorhand aan de ontvanger 
der domeinen te betalen. 
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3616 11/03/1818 35/22 - BG meldt aan de gedeputeerde staten 
dat de burgemeester van Merendre hen vier 
kinderen heeft toegestuurd die het bureau van 
Weldadigheid niet kan onderhouden. Ook de 
burgemeester van Lotenhulle heeft hen twee 
kinderen van Lievin Boghaert? gestuurd. Ze 
zullen allen voorlopig opgenomen. De hoog-
mogende Heren zouden de burgemeesters op 
de hoogte moeten stellen dat deze werkwijze 
onregelmatig is.

3617 11/03/1818 36/22 - BG vraagt aan de burgemeester de 
toestemming om twee nieuwe zorgzusters 
aan te nemen om de stijging van het aantal 
bedelaars die nu in het kader van de wet op 
de bestrijding van de bedelarij opgenomen 
moeten worden in Oudemannen/vrouwen, op 
te vangen. 

3618 13/03/1818 37/22 - BG vraagt aan baron de Roisin, om 
iemand aan te stellen die komt controleren dat 
de bomen te Zelzate, Brildreve, eigendom zijn 
van BG

3619 13/03/1818 38/22 - BG vraagt aan J.B. Van Damme en 
zoon, handelaars, om een overzicht van de 
leveringen aan de Kulders toe te sturen. 

3620 14/03/1818 39/22 - BG schrijft aan P. Blondel te Ninove 
dat Mestdach vanwege de gouverneur reeds 
de brief van de Keulenaere had gekregen. Er 
zijn 92 kandidaten, daarom zou het nuttig zijn 
dat zijn beschermeling wat steun van oa het 
Ministerie kan krijgen.  

3621 14/03/1818 40/22 - BG schrijft aan de syndicus van het 
faillissement van J.B. Van Damme, die laken 
heeft geleverd aan de Kulders. Daarvoor heeft 
BG een mandaat van 667,49 fr uitgeschreven 
dat de syndicus nog niet heeft opgehaald. Ge-
lieve te melden of Van Damme gerehabiliteerd 
is en aan hem normaal kan betaald worden. 

3622 17/03/1818 41/22 - BG meldt aan baron de Keverberg de 
Kessel de ontvangst van de betaalopdracht 
voor het onderhoud van vondelingen in 1817. 
Niettemin blijft er nog een bedrag van 7189,57 
openstaan. 
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3623 20/03/1818 42/22 - BG vraagt notaris De Vuyst te Borst-
beke om een prijzije en kaertjen figuratif op 
te maken van een stuk zaailand bij het huisje 
bewoond door de gezusters Raygaert.

3624 20/03/1818 43/22 - BG vraagt aan Van Caneghem adjunct 
van de burgemeester van Oosterzele wat het 
ontginnen (défricher) van het bos nabij de 
"meerschen" heeft opgeleverd.

3625 21/03/1818 44/22 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de noodzaak van een vast gewicht van het 
brood dat aan de godshuizen geleverd wordt.

3626 21/03/1818 45/22 - BG bevestigt bij de Gedeputeerde sta-
ten de ontvangst van een mandaat van 3375 
fr voor het onderhoud van de vondelingen. 

3627 23/03/1818 46/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur (ré-
gence) de rekening van de ontvanger over 
1816

3628 25/03/1818 47/22 - BG meldt aan baron de Roisin, in-
specteur, dat P. Lammens naar Zelzate komt 
in verband met het geschil over de bomen.

3629 25/03/1818 48/22 - BG schrijft aan J.B. Van Damme en 
zoon dat er een groot verschil zit tussen zijn 
boekingen en die van de commissie te zijnen 
nadele. 

3630 27/03/1818 49/22 - BG schrijft aan de burgemeester over 
de staat van de rentes op de Franse schatkist. 

3631 02/04/1818 50/22 - BG vraagt aan de burgemeester toe-
stemming om te Waarschoot eiken te mogen 
kappen die aan het wegkwijnen van ouder-
dom zijn. 

3632 03/04/1818 51/22 - BG stuurt aan de gouverneur het 
overzicht van de uitgaven voor behoeftige 
personen. 

3633 04/04/1818 52/22 - BG stuurt aan de burgemeester de 
namenlijst van de bakkers die brood leveren 
aan BG 

3634 08/04/1818 53/22 - BG stuurt aan baron de Roisin de lijst 
van de bossen die in aanmerking komen voor 
kaphout in 1819.
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3635 11/04/1818 54/22 - BG schrijft aan de burgemeester en 
schepenen van de stad over haar boosheid 
over de gebruikte taal van dit college ten 
aanzien van BG. BG is geen divisie van, en 
nog minder een bureau van de stadsdiensten. 
Zij is onafhankelijk. De stad is haar voogd 
(tuteur) en zoals het een voogd betaamt heeft 
zij toestemming aan de bevoogde om goede-
ren al dan niet te vervreemden. De voogd kan 
echter niet zelf beslissen tot vervreemding 
zonder het initiatief van de bevoogde. 

3636 11/04/1818 55/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur te 
Zwijnaarde om aan Timmerman drager van 
deze, een goed honderd staken van denne-
hout @3 stuivers courant Brabant per stuk 
mee te geven. 

3637 15/04/1818 56/22 - BG stuurt aan J.B. Baquet 1) een brief 
van het stadsbestuur in verband met de boek-
houding 2) drie registermodellen 3) uitvoerige 
toelichting bij het nieuwe boekhoudplan. 

3638 15/04/1818 57/22 - BG schrijft aan de commissie voor 
de beteugeling van de bedelarij dat het billijk 
zou zijn dat een stevig voorschot op de on-
derhoudskosten van de gebrekkige bedelaars 
verzorgd in de twee ouderlingeninstellingen 
wordt betaald. (Op ACHTERKANT verloop 
in ziekenhuis op 14/07/1818 Hollanders alle 
wapens, veteranen, totaal, Brunswyckers, 
Pruissen, Engelsen, zieke burgers.; koorts 
(meestal ca 30%), verwondingen (60%), ge-
slachtsziekten (5%), schurft (5%)

3639 16/04/1818 58/22 - BG vraagt aan Van Caneghem, nota-
ris te Oosterzele, om na de mislukte zoektocht 
naar personen die de omploeging (défriche-
ment) van het bos willen uitvoeren, de zoek-
tocht voort te zetten via een openbare aanbe-
steding. 

3640 18/04/1818 61/22 - BG vraagt aan de econome van Ou-
devrouwen om het ijzerbed aan Marie Fran-
cisca De Visscher mee te geven.



BG 53: Briefkopieën

3641 18/04/1818 62/22 - BG meldt aan de gouverneur dat het 
onderhoud dat de inspecteur aangevraagd 
had, zo dringend was dat BG niet is kunnen 
samenkomen en daartoe geen mandaat heeft 
kunnen geven. De secretaris is gegaan en 
heeft een verslag daarvan opgemaakt. Deze 
zaak is achteraf in een vergadering gerati-
ficeerd wat kan beschouwd worden als een 
mandaat in die zin. 

3642 20/04/1818 64/22 - BG meldt aan B&S dat door ziekte van 
de ontvanger geen overzicht is kunnen wor-
den gemaakt. 

3643 22/05/1818 66/22 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteur, een overzicht van de te kappen 
bomen vereist voor het onderhoud van BG 
gebouwen. B&S heeft dit reeds goedgekeurd, 
nu nog zijn goedkeuring en die van de conser-
vateur. 

3644 22/04/1818 67/22 - BG vraagt aan Weldadigheid de uitbe-
taling van de drie rentes ten laste van Welda-
digheid 

3645 22/04/1818 68/22 - BG vraagt aan Baron de Keverbergh 
dat de vader (34 bataillon) van de vier achter-
gelaten kinderen verbod zou krijgen de kazer-
ne te Kortrijk te verlaten. De moeder Susanne 
Sophie Hastier heeft deze minderjarigen in 
mei 1817 achtergelaten en BG heeft ze ge-
plaatst bij voedsters. Een kind is overleden. 
De vader is op 20 maart bij Therese Buyle, 
weduwe Pierre Van den Borre te Ledeberg, 
het kind gaan opeisen en hij heeft het ont-
voerd. 

3646 24/04/1818 70/22 - BG meldt aan B&S dat jonge bomen 
zijn geplant op stadsgrond tussen het Rabot 
en het Prinsenhof. Dit is gebeurd op grond 
van een gesprek tussen de burgemeester en 
Kervijn, BG lid, met het oog op het aantrekke-
lijk maken van de wandeling en om het terrein 
te benutten. 

3647 27/04/1818 71/22 - BG vraagt aan de rector van de uni-
versiteit om een examen uit te schrijven ter 
invulling van de twee openstaande plaatsen 
voor internen in de Bijloke. 



BG 53: Briefkopieën

3648 01/05/1818 73/22 - BG stuurt aan B&S het becijferde 
overzicht van vondelingen en verlaten kinde-
ren en dat van dezelfde per 1 juli 1817 zoals 
gevraagd door de gouverneur.

3649 07/05/1818 74/22 - BG vraagt aan Bastide, rue du Cher-
che-Midi 14, te PArijs om aan JB Baquet 
overeenkomstig het advies van De Peñaransa 
van 9 april de som van 496 fr beschikbaar te 
stellen. 

3650 07/05/1818 75/22 - BG vraagt aan Blondel, vrederechter 
te Ninove om een idee te geven van de huur-
waarde van de hoeve gepacht door Chrétien 
de Cooman te Aichem. Plus een kleine ver-
goeding voor de oud-pachter om geschillen te 
voorkomen. 

3651 07/05/1818 76/22 - BG stuurt aan Gouverneur het budget 
voor het onderhoud van de vondelingen in het 
lopende boekjaar. 

3652 09/05/1818 78/22 - BG vraagt aan Kluyskens, prof en 
hoofdchirurg Bijloke of zijn zoon inmiddels 
voldoende hersteld is om zijn werk als interne 
te hervatten.

3653 14/05/1818 79/22 - BG stuurt aan J. Van Toers, griffier van 
de gedeputeerde staten, een dertigtal kopieën 
van pachtcontracten. 

3654 14/05/1818 80/22 - BG schrijft aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken in Den Haag om een gun-
stig advies inzake de inbezitstelling van ge-
usurpeerd domaniaal goed.

3655 14/05/1818 81/22 - BG schrijft aan B&S dat vroeger de 
'bewoners' van de godhuizen dagelijks goede-
ren in natura kregen (hout … vlees, gezouten 
vis, gedroogde groenten), of een vergoeding 
in baar geld al naar de mogelijkheden van 
iedere instelling. Onze voorgangers hebben 
dit vervangen door een vaste vergoeding van 
3 stuivers in de zomer en vier in de winter per 
dag. Bij de omrekening in nationaal geld in 
dat nu, in 1817, 13 fr in de zomer en 18 fr in 
de winter geworden. Hierin zit een verhoging 
wegens de stijging van de levensduurte bij, 
vermits de te gebruiken breuk anders niet 
omzetbaar is.
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3656 14/05/1818 82/22 - BG vraagt aan B&S of zij het aantal 
internen van 3 op 4 mogen brengen. Bij de 
oprichting waren er 3 voor een ziekenbevol-
king van 108 personen. 

3657 14/05/1818 83/22 - BG schrijft aan B&S dat Jean Van 
Doorselaere, landbouwer te Wondelgem 
grond gepacht heeft op de vesten van de 
stad tussen de Bijloke en de Rode Roemolen. 
In 1816 hebben zijn schapen rustig kunnen 
weiden. Nu wordt hem gevraagd om invoer-
rechten op zijn dieren te betalen bij het bin-
nenkomen van Gent. Hij vraagt nu dat hem de 
huur terugbetaald wordt. 

3658 14/05/1818 84/22 - BG legt aan B&S een aantal proble-
men voor die het nieuwe boekhoudplan met 
zich meebrengen. 

3659 18/05/1818 85/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
detailoverzicht van de achterstallige bedra-
gen per 1/01/1818 en idem voor de nog uit te 
voeren bedragen. 

3660 19/05/1818 86/22 - BG stuurt aan B&S het budget 1818 
toe.

3661 20/05/1818 87/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten dat Bernard Rogiest geboren moet zijn in 
Bassevelde. Zou het ook niet kunnen dat de 
burgemeester liegt en op die manier de man 
kwijt wil. 

3662 22/05/1818 88/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
een aantal rentes ten laste van BG zijn en wil 
weten of die nagekomen moeten worden.

3663 21/05/1818 B89/22 - G meldt aan de gedeputeerde staten 
dat de vier kinderen uit Merendre niet behoren 
tot de categorieën om opgenomen te worden 
als vondeling of verlaten kinderen. 

3664 22/05/1818 90/22 - BG stuurt aan het stadbestuur de ant-
woorden op de vragen van de gouverneur.

3665 23/05/1818 91/22 - BG stuurt aan Baguet, ontvanger, de 
opmerkingen van B&S door in verband met 
het lopende budget. 
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3666 26/05/1818 92/22 - BG vraagt aan Ghyselinck, genees-
heer, of hij verder gratis wil werken voor de 
meisjesinstellingen, nu B&S het voorstel van 
BG om hiervoor 35fl 44 ct op het lopende bud-
get als vergoeding voor de verstrekte zorgen 
uit te trekken heeft geweigerd.

3667 27/05/1818 93/22 - BG stelt aan de Roisin, inspecteur 
Waters en Bossen, of wegens het overlijden 
van Pierre de Br…, Augustin de Loof 40 j en 
wonende te Ursel, voor als opvolger. 

3668 03/06/1818 94/22 - BG vraagt aan Bouchel, geneesheer 
bij de kleine godshuizen te Gent, om de gratis 
zorgenverstrekking aan de arme meisjes in de 
instellingen Blauwe Meisjes en Rodelijvekens 
over te nemen

3669 11/06/1818 95/22 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur, om in Oordeghem twee stukken grond 
te gaan inspecteren in het kader van de ruil 
voorgesteld door Baudouin Steenhaut. Het 
BG stuk is verpacht aan Joseph de Corte. 

3670 11/06/1818 96/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur 20 
kantjes tekst met opmerkingen over de ver-
minderingen vastgelegd in het Besluit van 
19/05 ten aanzien van inkosten en uitgaven 
over 1818.

3671 11/06/1818 97/22 - BG meldt aan Triest directeur van 
vrouwenzothuis en de Noter econoom van 
mannenzothuis dat overeenkomstig het be-
sluit van de gemeenteraad de dagtarieven zijn 
vastgelegd op 80 ct. De boekingen moeten 
vanaf 1 januari in die zin heropgemaakt wor-
den

3672 11/06/1818 98/22 - BG meldt aan de directrice van de in-
firmerie van het groot en klein Begijnhof en de 
econoom van St Laurens dat overeenkomstig 
het besluit van de gemeenteraad de dagta-
rieven zijn vastgelegd op 10 stuiver Brabants 
courant (en op 8 stuiver 1/2 voor St Laurens. 
De boekingen moeten vanaf 1 januari in die 
zin heropgemaakt worden. 
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3673 12/06/1818 99/22 - BG waarschuwt Janson, chirurg, dat 
hij herhaaldelijk is opgeroepen om zorgen te 
verstrekken aan een kind in de Rodelijvekens 
dat haar voet verstuikt heeft bij een val. Dit 
blijkt niet het eerste voorval te zijn. Bij herha-
ling worden maatregelen getroffen.

3674 15/06/1818 100/22 - BG stuurt aan B&S het bestek en 
algemene voorwaarden voor de verhuur van 
stalletjes op de zomerfoor (Bijlokefoor?).

3675 19/06/1818 101/22 - BG schrijft aan de commissie te Aalst 
dat Coleta Walgrave ongeneeslijk ziek is ver-
klaard en ze dus niet langer in de Bijloke kan 
blijven. Voor dergelijke gevallen kan een be-
roep gedaan worden op de zusters van Liefde 
begeleid door Mgr Triest, met wie dus contact 
moet worden opgenomen. 

3676 20/06/1818 102/22 - BG schrijft aan baron de Roisin dat 
Augustin de Loof zijn eed als nieuwe bos-
wachter te Ursel voor de rechtbank van 1e 
aanleg heeft afgelegd op 19/06

3677 20/06/1818 103/22 - BG meldt aan de directrice van het 
klein begijnhof, directeur Blauwe Meisejs, 
econ Rodelijvekens, St Jan in de 'Olie, St 
Jacobs, Kleermakerskapel, Wollewevers, 
Oude Vrouwen, Kulders, Zwakzinnigen dat in 
geval van medische nood zij dr Halin wonend 
bij St Baafs moeten oproepen. Als deze ziek 
is, moeten ze zich wenden tot dr Verschelden 
wonend nabij de geschoeide karmelieten. 

3678 20/06/1818 104/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
ze iemand gevonden hebben voor het oprui-
men (dérodation = oud en dood hout rooien) 
en herplanten van het bos te Oosterzele dat 
door de er gekantonneerde geallieerde troe-
pen is vernield. Lievin François de Mulder, 
landbouwer te Oosterzele en pachter op een 
grote boerderij van de heer Baut de Waneg-
hem, heeft zich aangeboden om dat werk te 
laten uitvoeren door de vele behoeftigen in 
zijn dorp, om zo brood en werk te verschaffen.
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3679 22/06/1818 105/22 - BG vraagt aan B&S de toestem-
ming om een rente terug te kopen met de 
opbrengst van de turfstekerei te Eychem. Van 
Braeckel, bureauchef van B, is door aankoop 
van de erven van Emanuel Frans Simoens 
eigenaar geworden van een eeuwigdurende 
rente ten laste van St Jan en Paul te Gent met 
borgstelling door Ambroise Cooman, François 
Odemaux? en Lievin Charles de Block régis-
seurs van het godshuis. 

3680 22/06/1818 106/22 - BG antwoordt aan de deputatie 
dat de vier kinderen uit Merendre niet tot de 
categorie behoren voor opname door BG. Ze 
werden voorlopig geplaatst bij een voedster-
vader. Hun onderhoud kost dus veel geld. 
Welke oplossing stelt men voor?

3681 23/06/1818 107/22 - BG vraagt aan Van Caneghem, nota-
ris te Oosterzele, om L.F. de Mulder opdracht 
te geven meteen aan het werk te gaan met 
het opruimen (dérodation) en herplanten van 
het bos. Hij mag zich aanbieden aan de kassa 
van BG om 1/4 van de prijs uitbetaald te 
krijgen. Zou de notaris zo goed willen zijn een 
oogje in het zeil te houden. 

3682 25/06/1818 110/22 - BG stuurt aan B&S haar opmerkin-
gen over de nieuwe boekhoudvoorschriften (4 
kantjes) 

3683 25/06/1818 111/22 - BG herinnert de voorzitter van de 
Adviseurs van de Domeinen van het Konink-
rijk der Nederlanden te Den Haag eraan dat 
ze eind vorig jaar aanvragen hebben gestuurd 
om in het bezit gesteld te worden van geüsur-
peerde domeinen.

3684 26/06/1818 112/22 - BG schrijft aan B&S dat de directri-
ces en economen van de betrokken gods-
huizen bezwaren hebben tegen de nieuwe 
dagprijzen.

3685 29/06/1818 113/22 - BG vraagt aan de procureur des 
Konings om François Billiet, epilepsiepatiënt 
en opgenomen bij de Zusters van Liefde sinds 
enige tijd last heeft van zinsverbijstering. Wij 
zouden hem willen laten opnemen in onze 
zwakzinnigeninstelling. 
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3686 01/07/1818 114/22 - BG vraagt aan Blondel exacte inlich-
tingen over de waarde van de gronden be-
horende bij de hoeve gepacht door Chrétien 
Cooman. 

3687 01/07/1818 115/22 - BG meldt aan Vanderweenen, notaris 
te Eeklo, dat er een bevel van de gemeente 
is uitgegaan tot uitvoering van enkele werken 
aan de buurtwegen. Gelieve deze herstellin-
gen door of voor rekening van de betrokken 
pachters uit te voeren. 

3688 03/07/1818 116/22 - BG vraagt aan de gouverneur de 5 
ontbrekende kopieën aansluitend bij de vraag 
over de rentes die BG bezit en opgeëist wor-
den door de kerkfabriek van Machelen. 

3689 07/07/1818 117/22 - BG vraagt regelmatige voorschot-
ten in verhouding tot de uitgaven die gedaan 
moeten worden voor de dienst van de vonde-
lingen en verlaten kinderen. 

3690 10/07/1818 118/22 - BG schrijft aan Abraham Story en 
François Vaernewyck dat ze op 25/04/1817 
een contract hebben laten verlijden voor 
notaris Van Ghendt in verband met de ruil 
van grond te Sint Denijs Westrem en op de 
parochie van Ekkergem (St Martinus). Er was 
bepaald dat ze de kosten van de ruil zouden 
dragen en die moeten ze nu meteen terugbe-
talen aan de notaris. 

3691 10/07/1818 119/22 - BG stuurt aan de gouverneur een af-
schrift van de uitgaven voor behoeftige zwak-
zinnigen in 2e sem. 1818.

3692 11/07/1818 121/22 - BG stuurt aan de gouverneur de 
staat over de rentes opgeëist door de kerk-
fabrieken van Kaprijke, Zingem, Petegem, 
Zeveren (Beveren) Machelen, Deurle, Marie 
Leerne en Eke terug voorzien van haar op-
merkingen. 

3693 14/07/1818 122/22 - BG stuurt aan Louis Mestdach, di-
recteur directe belastingen Oost-Vlaanderen, 
een lijst met de verdeling van de contributies 
onder de pachters voor eigendommen gele-
gen te Michelbeke. 
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3694 14/07/1818 123/22 - BG stuurt aan de Leden van de 
commissie voor de uitroeiing van de bedelarij 
het uitgavenoverzicht voor de ouderlingen en 
vraagt hen dringend de kosten terug te beta-
len. 

3695 16/07/1818 124/22 - BG stuurt aan B&S het proces-ver-
baal van de verhuur van de stalletjes op de 
Zomerfoor (Bijlokefoor?)

3696 17/07/1818 125/22 - BG nodigt de verantwoordelijke van 
St Jacobs uit op een vergadering. 

3697 18/07/1818 126/22 - BG stuurt aan de burgemeester, 
thans verblijvend in den Haag, zes overzich-
ten van rentes ten laste van de Oostenrijkse 
Keizer en de Bank van Wenen. Tot op heden 
zijn ze onbetaald gebleven. De Oostenrijkse 
regering beweert dat ze uitgedoofd zijn door 
het verdwijnen van de armenscholen, infirme-
rieën van de 2 begijnhoven, en de instellingen 
bekend als klooster evenals als abdij of hospi-
taal van de Bijloke. Quod non. 

3698 18/07/1818 126bis/22 - BG geeft opdracht aan P.J. 
Sarens te Dendermonde om de rente ten 
laste van Van den Broecke ? op te eisen. Als 
verdediging kan onder meer ingeroepen wor-
den waarom er vroeger canons zijn betaald. 

3699 20/07/1818 127/22 - BG vraagt aan Triest, directeur Vrou-
wenzothuis, om Anne Marie Hubert / Aubert 
op te nemen. Ze heeft last van intermitterende 
aanvallen van zwakzinnigheid. 

3700 22/07/1818 129/22 - BG vraagt aan de gedeputeerde sta-
ten ten laste van welke gemeente ze Bernard 
Rogiest uit Bassevelde moeten aanrekenen.

3701 23/07/1818 131/22 - BG vraagt aan J. Bte Bekaert, in-
specteur van de goederen te Zwijnaarde om 
een schatting te maken van de grond die Jean 
Jacobs wil verwerven. 

3702 24/07/1818 132/22 - BG leden geven volmacht aan Pierre 
Jean Sarens, bijzondere te Dendermonde, om 
in haar naam de intresten op zogenaamde na-
tionale rentes ten laste van diverse personen 
te Oudegem, Lebeke, Opwijk, Dendermonde, 
Sint Amands en andere gemeenten in ont-
vangst te nemen, te kwiteren en in rechte op 
te treden tegen laattijdige debiteuren. 
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3703 28/07/1818 134/22 - BG vraagt aan Hennequin, kolonel 
directeur van de 3e directie van de verdedi-
gingswerken te Gent, betaling van de huur 
van een deel van de gebouwen van de voor-
malige Capucijnenkerk.

3704 29/07/1818 135/22 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
voor haar een kwitantie van 300 fr te innen 
ten laste van het departement de la guerre bij 
de magazijnbewaker van de artillerie te Ant-
werpen.

3705 31/07/1818 136/22 - BG vraagt aan de douarière Du 
Wazier Wavrin, geboren de Ghellinck om een 
vervangster aan te duiden na het vrijwillige 
vertrek van Marie Therese Verstraeten, occu-
pant une place à hospice d'Hallins (Alijn) de la 
fondation de Sersanders de … 

3706 01/08/1818 138/22 - BG nodigt het stadsbestuur uit op de 
jaarlijkse prijsuitdeling in de Kulders, Blauwe 
Meisjes en Rodelijvekens. 

3707 01/08/1818 139/22 - BG brengt de directeuren van Kul-
ders, Blauwe Meisjes en Rodelijvekens op de 
hoogte van de data voor de jaarlijkse prijsuit-
reiking. 

3708 04/08/1818 140/22 - BG vraagt Vaernewyck en Story voor 
de laatste maal om de kosten van de notaris-
akte te betalen in verband met de grondruil.

3709 04/08/1818 141/22 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten van Oost-Vlaanderen het kostenoverzicht 
voor Bernard Rogiers uit Bassevelde.

3710 04/08/1818 142/22 - BG vraagt aan J. Bte Bekaert, in-
specteur landgoederen te Zwijnaarde, in-
lichtingen over de twee rentes afkomstig 
van de kerk van Deurle ten laste van Jean 
Bte Speybrouck Speybroek en van Godfroid 
Tuytschaever, thans Emanuel de Coster filius 
Petri, (.. Broekstraete) 

3711 10/08/1818 143/22 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteur landgoederen te Aalst, om de ge-
grondheid van de klachten na te gaan van de 
burgemeester van Appelterre Eyghem

3712 10/08/1818 144/22 - BG nodigt Baudouin Steenhout uit op 
een vergadering om te praten over het ver-
mangelen (ruilen) van een partij land.
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3713 10/08/1818 146/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten over de toelating (octrooi) tot exploitatie 
van turfstekerrijen en in casu te Eyghem. 

3714 14/08/1818 147/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur uit-
gebreide (8 blz.) bemerkingen bij de rekenin-
gen van de ontvanger van BG 

3715 17/08/1818 148/22 - BG schrijft aan B&S over de voor-
schotten vereist om de kosten van de open-
bare verhuringen te kunnen doen (kosten voor 
drukken op zegelpapier enz.) 

3716 18/08/1818 149/22 - BG vraagt aan Haeck, bijzondere te 
Gent, om zijn boekhouding up te date te bren-
gen. Voorts moet hij verslag uitbrengen over 
de inkomsten uit de erfpachtrechten toebeho-
rende aan de instellingen van BG

3717 19/08/1818 150/22 - BG geeft aan de Gouverneur uitleg 
over haar manier van boeken van de uitgaven 
voor vondelingen en verlaten kinderen. 

3718 20/08/1818 151/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur 
over de twee instellingen waar zwakzinnigen 
opgenomen kunnen worden: een instelling op 
een arm van de Leie genaamd Houtlei met 
ruime tuin, gezonde gebouwen maar zonder 
infirmerie bij gebrek aan geld. Een tweede 
voor mannen is in slechte staat, oud gebouw, 
slecht verlucht, met verblijven in de kelders. 

3719 20/08/1818 152/22 - BG schrijft aan B&S dat er nu ein-
delijk voldoende plaatsen zijn in de Bijloke, 
maar dat ze in de onmogelijkheid verkeren om 
mensen van "den buiten" op te nemen en nog 
minder om nieuwe gebouwen op te trekken. 

3720 22/08/1818 153/22 - BG dankt Blondel vrederechter te 
Ninove voor de waardevolle inlichtingen in 
verband met de verkaveling in loten van een 
hoeve in Eychem en andere gronden in de 
omgeving. Er is voorlopig geen geld om de re-
gistratierechten te betalen, dus uitstel. Volgen 
enkele nieuwe vragen in verband met gron-
den de Clercq in Zonnegem, JBte Roelandt 
in Denderhoutem, en Ninove, Appelterre. 
Van Wambeke uit Aalst zal daarvoor bij hem 
komen. 
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3721 22/08/1818 154/22 - BG schrijft aan Van Wambeke te 
Aalst dat hij moet samen zitten (aboucher) 
met Blondel te Ninove in verband met de ver-
kaveling. 

3722 25/08/1818 155/22 - BG schrijft aan B&S over de onwil 
van het stadsbestuur om voorschotten toe te 
kennen voor de openbare verhuring van BG 
goederen. 

3723 26/08/1818 156/22 - BG vraagt aan BG te Antwerpen om 
opnieuw met de bijgevoegde stukken zich aan 
te bieden bij de Tegelbergn garde magazin 
de l'artillerie van A'pen om op bevel van de 
colonel-directeur van de 3ème direction des 
fortifications met het oog op uitbetaling van 
het doot het ministerie van Oorlog verschul-
digde. 

3724 26/08/1818 157/22 - BG schrijft aan Van Kerkhove, ont-
vanger te Zaffelare, dat de huidige contribu-
tion foncière veel te hoog is in vergelijking met 
vorige jaren. Zou willen samen zitten met de 
Burgemeester die de enige is in het bezit van 
de rol om de belastingen op bezittingen te 
bepalen. 

3725 27/08/1818 158/22 - BG vraagt aan de commissie ter 
bestrijding van de bedelarij te Gent om het 
onderhoudsgeld van invalide bedelaars te wil-
len betalen. Overigens zijn de vorige evenmin 
betaald …

3726 29/08/1818 159/22 - BG vraagt aan Van Tours, griffier 
gedeputeerde staten Oost-Vlaanderen, om zo 
snel mogelijk het dertigtal afschriften (expe-
ditions) van pachten die binnenkort vervallen 
terug te sturen. 

3727 29/08/1818 160/22 - BG meldt aan P.J. Sarens te Dender-
monde dat de toestemming om op te treden in 
rechte tegen de erven Josse van den Broeck 
te Opwijk nog niet toegestuurd is. 

3728 29/08/1818 161/22 - BG schrijft aan de gemeenteontvan-
ger dat het opgeëiste pro-rata van de verhuur 
van het voormalige Capucijnenklooster zal be-
taald worden zodra het ministerie van Oorlog 
de huur zal betaald hebben.

3729 05/09/1818 162/22 - BG schrijft aan BG te Antwerpen dat 
de kwitantie behoorlijk gewettigd is. 
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3730 05/09/1818 163/22 - BG vraagt aan Kluyskens, hoofdchi-
rurg van de Bijloke, om bij ontvangst van de 
lijst met aangekochte voorwerpen die over te 
dragen aan de Bijloke, vermits de directrice 
de lijst niet kan certificeren voor de ontvangst. 
Dit is een wettelijk voorschrift.

3731 08/09/1818 164/22 - BG vraagt toestemming aan B&S om 
de debiteuren te vervolgen die in gebreke zijn 
gebleven met de betaling van de interesten op 
eeuwigdurende renten. 

3732 09/09/1818 165/22 - BG vraagt Triest, Papeleu, Kervyn, 
FVan den Hecke samen te komen om ken-
nis te nemen van twee brieven van B&S in 
verband met het budget 1818 en  1819 (Op 
Achterkant; blanco formulier récépissé pour 
le versement sur les contributions directes en 
talon de récépissé dd 181x)

3733 09/09/1818 166/22 - BG schrijft aan Van Wambeke te 
Aalst dat hij benoemd is tot schatter voor de 
door Baudouin Steenhaut voorgestelde ruil 
van grond te Oordeghem. 

3734 11/09/1818 167/22 - BG stuurt aan B&S haar opmerkin-
gen op het rapport van de budgetcommissie. 
(7 blz.) 

3735 12/09/1818 168/22 - BG antwoordt aan Janssens, ontvan-
ger te Scheldewindeke, dat ze tot op heden 
geen belastingsaanslag hebben ontvangen en 
dus geen omdeling over haar pachters heeft 
kunnen opmaken.

3736 12/09/1818 169/22 - BG beklaagt zich bij de leerlingen 
van de Bijloke over hun slordigheid en gebrek 
aan het nakomen van het reglement. Evenmin 
voldoen ze bij het aanbrengen van verban-
den, pap-pleisters (cataplasmes) en bloedzui-
gers. 

3737 12/09/1818 170/22 - BG stuurt aan mevr Hacquart, direc-
trice Bijloke, de brief met de berisping van de 
leerlingen van de Bijloke. 

3738 14/09/1818 171/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur te 
Nazareth, om de met het oog op de komende 
verhuring, de waarde van de katheilen op het 
goed gepacht door Pierre Van Crombrugghe 
te Nevele te bepalen. 
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3739 14/09/1818 172/22 - BG stuurt aan het raadgevend co-
mité van de Godshuizen en Weldadigheid een 
verslag over een geschil met de burgemees-
ter van Baaigem over de niet-betaling van het 
onderhoud van een inwoner van Baaigem 
opgesloten in een van BG’s gestichten.

3740 15/09/1818 173/22 - BG bevestigt bij de gedeputeerde 
staten de ontvangst van het mandaat tbv 
3400 fl voor het onderhoud van vondelingen 
in 1815 (gevolgd door een concept van vol-
macht aan Baguet)

3741 15/09/1818 174/22 - BG stuurt aan de stadsontvanger 
een overzicht van de bedragen die BG ver-
schuldigd is aan de stad voor de verhuring 
van het Capucijnenklooster. 

3742 16/09/1818 175/22 - BG stuurt aan de commissie voor de 
bestrijding van bedelarij te Gent twee over-
zichten met de bedragen besteed aan het 
onderhoud van invalide behoeftigen. Met het 
verzoek deze en de vorige te betalen. 

3743 16/09/1818 176/22 - BG schrijft aan BG te Antwerpen dat 
ze 300 fl afkomstig van Tegelbergh geïncas-
seerd hebben. 

3744 17/09/1818 177/22 - BG stuurt aan de gedeputeerde sta-
ten van Oost-Vlaanderen de naamlijst van de 
vondelingen en verlaten kinderen. 

3745 17/09/1818 178/22 - BG antwoordt aan de burgemeester 
van Heusden dat het uittreksel uit de rol niet 
correct de bezittingen van BG aldaar weer-
geeft. Er zijn erbij van Weldadigheid en an-
dere ontbreken. 

3746 21/09/1818 179/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toelating om Liedts, zaakgelastigde te Ou-
denaarde, te betalen voor de vervolging van 
een debiteur te Velzeke. 

3747 24/09/1818 180/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur 22 
overzichten van de toestand in de onderschei-
den instellingen. De opsplitsing van de boe-
kingen per instelling vergemakkelijkt het werk 
en spreekt de houding van de overheid tegen 
die de boekingen van alle instellingen als één 
geheel wil zien. 
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3748 25/09/1818 181/22 - BG stuurt aan J. Sarens te Dender-
monde het uittreksel van de overdracht van 
de rente ten laste van Josse van den Brouk te 
Opwyck en de toestemming van de stad om 
tegen de erven op te treden. 

3749 28/09/1818 182/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring drie bestekken en algemene 
voorwaarden voor de verhuur van divers roe-
rend goed. Volgt een argumentering voor het 
schatten van de waarde van de gebouwen.

3750 30/09/1818 183/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Zwijnaarde, om met boswachter Bernard 
Claeys (wijk Baerlevelde) naar de omgewaai-
de bomen te gaan kijken te Drongen (Bies-
bosch) en op de hoeve van Lievin Goethals te 
Landegem en de waarde te schatten. 

3751 02/10/1818 184/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om aan Lievin de Mulder, landbou-
wer te Oosterzele, een uitgerooid bos (bois 
dérodé) voor 3 jaar in huur te geven om het in 
cultuur te brengen. 

3752 02/10/1818 185/22 - BG vraagt aan het Stadsbestuur 
toestemming om nog een artikel toe te voe-
gen aan de te verhuren goederen. Pierre de 
Paepe, huurt een tuin afhankelijk van het 
Wolleweversgodshuis. Hij is indien niet failliet, 
dan toch onvermogend. Bovendien heeft hij 
zonder toestemming de tuin onderverhuurd. 
BG heeft zijn huur opgezegd. 

3753 05/10/1818 186/22 - BG nodigt Lievin François de Mulder 
te Oosterzele (wijk Boukhaut) uit om de pacht-
overeenkomst voor het uytgeroyde bosch te 
komen ondertekenen. 

3754 10/10/1818 187/22 - BG schrijft aan Van Wambeke te 
Aalst dat de openbare verhuring plaats heeft 
in herberg St Maarten te Aalst. Hij moet nota-
ris de Buck uitnodigen voor het verlijden van 
de aktes. Over de ruil met Baudouin Steen-
haut heeft BG nog geen antwoord gekregen. 
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3755 10/10/1818 188/22 - BG schrijft aan Van Caneghem 
inspecteur te Myleghem dat de verhuring 
plaats heeft in herberg Sint Maarten te Aalst. 
Er is ook nodig een plannetje nodig voor de 
eigendommen gelegen te Scheldewindeke en 
Munte. 

3756 10/10/1818 189/22 - BG schrijft aan Blondel, vrederechter 
te Ninove, dat met Van Wambeke afgespro-
ken is pachter de Cooman 156,5 fl als vergoe-
ding te geven voor de schade door het turf-
steken op de weiden van zijn hof. Het bedrag 
mag afgehouden worden van de opbrengst 
van de turfstekerij. 

3757 12/10/1818 B190/22 - G antwoordt aan het stadsbestuur 
dat ze de huurder en het goed niet kennen. 
Het bevel om de gracht langs het goed ge-
huurd door de Drijver in het Berouw te ver-
plaatsen is vermoedelijk bestemd voor Welda-
digheid of de kerk van H. Kerst. 

3758 14/10/1818 191/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om haar advocaat, Massez, te 
mogen betalen. 

3759 14/10/1818 192/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
huurcontract met de Mulder te Oosterzele 
voor hun visa. 

3760 12/10/1818 193/22 - BG stuurt aan de gouverneur voor 
visa het overzicht van de uitgaven voor be-
hoeftige zwakzinnigen in het 3e trimester 
1818

3761 14/10/1818 195/22 - BG vraagt aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken om te statueren over de 
twee geüsurpeerde domeinen. 

3762 16/10/1818 196/22 - BG bevestigt aan de gouverneur de 
ontvangst van het advies van de referendaris 
eerste klasse commissaris van de liquida-
tie voor het Koninkrijk der Nederlanden te 
Parijs. (Op Achterkant verloop in Bijloke op 
19/9/1815)

3763 17/10/1818 197/22 – Brief van BG
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3764 17/10/1818 198/22 - BG meldt aan L. F de Mulder wijk 
Boekhaut te Oosterzele dat het stadsbestuur 
de pacht niet getekend heeft omdat hij geen 
borg heeft opgegeven. (Op Achterkant verloop 
in Bijloke op 22/9/1815)

3765 17/10/1818 199/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om in rechte op te treden tegen 
Charles de Schuyter, landbouwer te Zomer-
gem, die een niet gehypothekeerde rente op 
een kapitaal van 250 £ heeft uitstaan. (Op 
Achterkant verloop in Bijloke op 20/10/1815)

3766 19/10/1818 200/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten over haar slechte financiële toestand, de 
achterstallige bedragen die de overheid haar 
nog moet enz. 

3767 19/10/1818 201/22 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze blinde behoeftige jongeling uit Kruishoutem 
zullen opnemen. 

3768 22/10/1818 202/22 - BG schrijft aan de echtgenote van 
Louis Bernard van den Berghe te Gent dat zij 
voor de kosten voor zijn opvang in het zwak-
zinnigengesticht zal opdraaien als ze geen 
bewijs van behoeftigheid kan overleggen. De 
procureur des Konings heeft hem achterlijk 
verklaard. (Op Achterkant verloop in Bijloke 
op 28/09/1815)

3769 20/10/1818 203/22 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat de gouverneur haar een blinde 
behoeftige uit Kruishoutem stuurt voor gratis 
behandeling van zijn cataract. (Op Achterkant 
verloop in Bijloke op 23/09/1815)

3770 20/10/1818 204/22 - BG schrijft aan Kluyskens dat de 
gouverneur hem een blinde behoeftige uit 
Kruishoutem stuurt om zijn genezing van 
cataract te bewerkstelligen (Op Achterkant 
verloop in Bijloke op 25/09/1815)

3771 19/10/1818 205/22 - BG stuurt aan de burgemeester 
van Sint Gooricx Audenhove de affiches 
voor de verhuring van goederen te Aalst. 
(op Achterkant een mandaat van .. gulden  
L'ordonnateur-général de la commission .. 
mande à Mr J.B. Baguet, receveur .., de payer 
à … la somme de ..  )
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3772 22/10/1818 206/22 - BG vraagt aan de directeur van de 
directe belastingen om opnieuw de belas-
tingsaanslag te corrigeren zoals vorig jaar al 
is bekomen. (Op Achterkant verloop in Bijloke 
op 26/09/1815)

3773 22/10/1818 207/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
goedkeuring van het voorstel van de erven 
van Marie Jeanne Cocquyt, overleden te 
Gent, om de eeuwigdurende rente te hunnen 
laste terug te kopen. (Op Achterkant verloop 
in Bijloke op 27/09/1815)

3774 24/10/1818 208/22 - BG vraagt aan luitenant kolonel, 
commandant van het 34e bataljon te Kor-
trijk om van Jaques Bruggheman, militair, de 
onderhoudskosten voor het kind dat hij terug-
genomen heeft, te doen betalen. 

3775 24/10/1818 209/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om Anne Marie Smetryns uit 
Lede te mogen vervolgen. Ze is de rechtsop-
volgster van een rente tbv 650 fl erkend door 
Corneille Everaert. (Op Achterkant verloop in 
Bijloke op 30/09/1815)

3776 03/11/1818 210/22 - BG nodigt Meyer, Schauwen-
berge, Claeys & Delsande, Van Lerberghe, 
Hoogstoel, Van Rooten, Millecam–Cuignet, 
Vaernewyck, Moyard, Jean De Bie, C. Van 
Driessche, Wilson, B. De Meersman brouwers 
uit om te overleggen over hun offerte (Op 
Achterkant verloop in Bijloke op 3/02/1816)

3777 04/11/1818 211/22 - BG stuurt aan Sarens te Dendermon-
de een kopie van de nationale rente ten laste 
van Corneile Eraert en een toestemming van 
het stadsbestuur om Anne marie Smetryns te 
vervolgen. 

3778 06/11/1818 212/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur (ré-
gence) het budget 1819 in vijfvoud met be-
wijsstukken Binnenkort volgt in tweevoud de 
jaarrekening 1817.

3779 07/11/1818 213/22 - BG meldt aan de econoom van de 
Bijloke, Kulders, Oudemannen, Oudevrou-
wen, Rodelijvekens en Blauwe Meisjes waar 
ze zich moeten aanmelden voor bier: 1e kwa-
liteit bij Wilson op Sint Pieters, 2e kwaliteit bij 
Chr Van Driessche Sleepstraat.
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3780 09/11/1818 214/22 - BG geeft aan het stadsbestuur haar 
opmerkingen in verband met de nieuwe eisen 
(demandes) van de Gouverneur: de 2 zwak-
zinnigeninstellingen voldoen aan het gestelde 
doel op het stuk van veiligheid en die van de 
vrouwen zeker ook op het stuk van gezond-
heid, het aantal plaatsen; door toevoeging van 
een infirmerie en een meer uitgebreide stook-
plaats zou het perfect kunnen worden. Die 
van de mannen is ongezond en slecht ver-
lucht en herinnert al te zeer aan de primaire 
bestemming met name groot en ondergronds, 
ruime maar donkere en slecht verspreide 
zalen niets in vergelijking met de aangename, 
nette instelling voor vrouwen. Eigenlijk zou 
die moeten verhuizen. Op de tweede vraag 
kunnen we niet antwoorden omdat dit volledig 
afhangt van het stadsbestuur. Op de derde 
herhalen we dat de Alexianen al gediend 
hebben voor de opsluiting van zwakzinnigen, 
dat ze op een arm van de Leie ligt en door 
zijn uitgestrektheid dezelfde voordelen biedt 
als die voor vrouwen. De herinrichting zal wel 
kostbaar zijn. 

3781 10/11/1818 215/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur haar 
goedkeuring op het proces-verbaal van de 
huurtoewijzing.

3782 11/11/1818 216/22 - BG stuurt aan de commissie ter be-
strijding van de bedelarij haar kostenoverzicht 
voor het onderhoud van invalide bedelaars.

3783 12/11/1818 217/22 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
op het budget 1817 fl. 23255 stond voor het 
onderhoud van vondelingen en verlatenkinde-
ren. 1817 was een vreselijk jaar want wegens 
de levensduurte hebben veel voedstervaders 
de kinderen teruggestuurd. Dat leidde tot een 
uitgave van fl 26446,44. Dit bedrag is door 
provincie terugbetaald op 7189,57 na die de 
Minister van Binnenlandse Zaken toegewezen 
heeft op het gemeenschappelijk fonds van 
1815&1816. Ondanks onze verzoeken blijft dit 
onbetaald. Dit heeft als gevolg dat heel wat 
leveranciers nog steeds niet betaald werden, 
wat afbreuk doet aan het vertrouwen in ons. 
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3784 12/11/1818 218/22 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
het budget van 18000 fl voor brood totaal 
uitgeput is. Voor juli en augustus zijn ver-
scheidene leveranciers nog niet betaald. Ze 
zullen weigeren nog verder te leveren. Graag 
toestemming om te mogen betalen via een 
andere boekhoudpost. 

3785 14/11/1818 219/22 - BG bevestigt aan Van Wambeke 
te Aalst de ontvangst van de negen kaerten 
figuratif en de andere stukken. BG vraagt een 
afschrift van de registratie. 

3786 21/11/1818 220/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
huurcontract voor het gerooide bos te Ooster-
zele toegekend aan Lievin François de Mulder 
terug voor goedkeuring.

3787 21/11/1818 221/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
om een weesmeisje met een ongeneeslijk 
mondgezwel (chancre dans la bouche) dat 
tevergeefs pijnlijke operaties heeft ondergaan, 
te mogen onderbrengen bij de Zusters van 
Liefde @ 75 c per dag. Graag daarvoor een 
aangepast ruim bedrag op budget 1819.

3788 22/11/1818 222/22 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
op haar vraag hoe BG denkt de mandaten 
voor saldo van de leveringen aan het bureau 
van de vondelingen over 1817 te betalen. 

3789 23/11/1818 223/22 - BG nodigt den eerzaemen Lieven de 
Cnuyt(?) (Knuyt) tot Nazareth bij 't zwartegat 
uit op een vergadering "om te spreken over 
zaeken die Ue zijn regarderende, wij ver-
zoeken daer aen niet te manqueren. In welk 
betrouwen wij UE zijn groetende"

3790 23/11/1818 224/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van haar bestek en algemene 
voorwaarden voor de verkoop van verschei-
dene geïsoleerde en volwassen bomen op 
domein van BG te Scheldewindeke en Erem-
bodegem. 

3791 23/11/1818 225/22 - BG stuurt aan de ontvanger van BG 
de toestemming van het stadsbestuur om de 
broodleveranciers verder te betalen. 

3792 25/11/1818 226/22 - BG stuurt aan de ontvanger van BG 
een stadsbesluit waarbij alle ontvangsten ten 
gunste van hetzelfde boekjaar komen. 
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3793 25/11/1818 227/22 - BG vraagt aan Weldadigheid om de 
drie rentes voor het jaar 1818 tbv 337,00 f. te 
willen betalen. 

3794 28/11/1818 228/22 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten dat ze nog enkele rekeningen (mé-
moires) voor levering aan het bureau van de 
vondelingen over 1817 moet betalen. Het 
stadsbestuur weigert om die te betalen met de 
dagelijkse kasinkomsten.

3795 28/11/1818 229/22 - BG vraagt aan de graaf van Lens, lid 
van de eerste Kamer van de Algemene Staten 
(Stanten-Generaal), zijn bemiddeling bij de 
vorig jaar ingediende vraag tot inbezitstelling 
van geüsurpeerd goed tbv 100.000 fr. 

3796 30/11/1818 230/22 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, inlichtingen over een onderver-
huring door Lievin de Knuyt uit Nazareth aan 
Leonard van der Cruyssen. Er bestaat een 
twistpunt over de duur van de onderverhuring.

3797 30/11/1818 231/22 - BG meldt aan kanunnik Papeleu, 
directeur Rode Lijvekens dat de ongelukkige 
leerlingen mag overgedragen worden aan de 
Zusters van Liefde ten laste van Weldadig-
heid. Hij moet haar nieuwe kledij meegeven. 

3798 30/11/1818 232/22 - BG meldt aan douarière Mouriau, 
geboren de Wautier, te Gent dat men niet kan 
ingaan op haar nochtans voordelig voorstel tot 
verwerving/ruil van grond in het Klein Begijn-
hof. 

3799 01/12/1818 233/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring twee processen-verbaal van ver-
huring verleden voor notaris van Ghendt. 

3800 02/12/1818 234/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
op 7 sept gevraagde jaaroverzicht 1817. 

3801 02/12/1818 235/22 - BG stuurt aan de commissie ter be-
strijding van de bedelarij haar kostenoverzicht 
voor het onderhoud van invalide bedelaars.

3802 02/12/1818 236/22 - BG meldt aan J.F. Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem, dat de verkoop van 
de bomen te Scheldewindeke zal plaats heb-
ben op maandag 14. Voorts heeft BG beslo-
ten om te verkoop van de bomen te Maria 
Lierde voort te zetten. 
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3803 03/12/1818 237/22 - BG antwoordt aan Joannes Willems, 
landsman te Winkel, dat ze geresolveerd 
hebben te betalen "voor alle zijn pretentien tot 
laste onzer administratie de somme van 200 
fl … als te weten voor de stroy-dakken, voor 
pannen, … indemniteyt nourriture. … deze .. 
somme word gegeven in consideratie dat (hij) 
niet lang gejouisseert heeft van het object 't 
welk aenleudinge gegeven heeft tot het ver-
leenen den mondkost aen het werk-volk". Een 
vergoedenisse voor het vervangen van den 
dorsch-vloer is niet mogelijk.

3804 05/12/1818 238/22 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
ze de bouw van een slaapzaal in het Vrou-
wenzothuis stopzetten omdat de intekening 
(souscription) het niet gehaald heeft. BG 
wacht tot ze eigen fondsen heeft. Ondertus-
sen moeten sommige inschrijvers die contant 
betaalden, terugbetaald worden met name 
de Prins van Saksen-Weimar, Chs Cumber-
land, de Maure De Bandt, P. De DOnder, 
Hooghstoel, de Necker. 

3805 05/12/1818 239/22 - BG antwoordt aan de gedeputeerde 
staten in verband met de brief aan de Koning 
vanwege van Belle die geüsurpeerd goed 
heeft aangemeld. De eindeloze vertraging is 
het gevolg van het gebrek aan naarstigheid 
van de voorzitter van deze instelling. Zodra de 
Minister de bevinding van deze instelling heeft 
zal de beloning vastgelegd worden. 

3806 08/12/1818 240/22 - BG stuurt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, de goedgekeurde voor-
waarden voor de verkoop van bomen te 
Erembodegem. BG vraagt ook een kopie van 
"de prijzije van de stroy-daken van het hof tot 
Eychem gemaekt door Jan van Ghyseghem 
op 12 jan 1757". Hij moet de karte figurative 
nr. 49 terugzenden in verband met een ver-
pachting van het hof te Zonneghem. Hij moet 
melden wat "er haepert nopens de mangelin-
ge geproponeerd door Baudewijn Steenhaut". 
Te St Antelinckx zouden bij Francies de Meyer 
dertig bomen zijn gestolen door zekeren Sor-
gheloose. 
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3807 08/12/1818 241/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming tot de terugkoop van een eeu-
wigdurende rente in het bezit van Monique 
Van Severen, Groot-Begijnhof begijn, ten 
laste van de infirmerie aldaar. Het bedrag be-
loopt 30 livres de gros de change of  fr 180,00 
Hollands. 

3808 11/12/1818 243/22 - BG meldt aan Baudewijn Steenhaut 
landsman tot Oordeghem, dat de verwisse-
linge der partije land aan de goedkeuring van 
de magistraet zal worden voorgelegd. Joseph 
de Corte zal moeten opgezegd worden. 

3809 11/12/1818 244/22 - BG schrijft aan Joseph De Corte, 
landsman tot Oordegem dat zijn pacht op 
"kersavond" ten einde loopt. 

3810 11/12/1818 245/22 - BG schrijft aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, over een contributie avertis-
sement dat eigenlijk aan de pachters gestuurd 
had moeten worden. Voorts behandelen ze 
het probleem van de gevelde bomen op het 
goed van pachter Francies de Meyere te St 
Antelynckx en een zekere Sorgheloose die 
men zegt zijnen Schoonvader te zijn. 

3811 12/12/1818 246/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om de terugbetaling van een 
eeuwigdurende rente (van Van der Meiren 
zaliger ten gunste van de kerk van Machelen 
dd 1778 en door de Franse bezetter aan BG 
overgedragen per 15 prairial, an X) te mogen 
aanvaarden. Joseph Nachtergaele, bakker te 
Zulte is eigenaar geworden van het openbaar 
verkocht goed (metairie) te Zulte waarop deze 
rente rust en hij wil deze afkopen.

3812 15/12/1818 247/22 - BG antwoordt aan de Bruyne, advo-
caat te Gent, dat ze het aanbod van Jospeh 
de Bruyne uit Zulte aanvaarden en daartoe 
toestemming aan het stadsbestuur hebben 
gevraagd.
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3813 15/12/1818 248/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur of ze 
mogen ingaan op de vraag van de regent van 
de Kulders, die het aantal bedden wil verho-
gen om zo meer behoeftige, ongelukkige, bit-
terlijk wenende (éplorées) moeders te helpen. 
(Op achterkant formulier mandaat opdracht tot 
betaling)

3814 16/12/1818 249/22 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om 9 fl Hollands te mogen ont-
vangen voor de terugkoop van twee foncière 
rentes ten laste van Versmessen ? uit Gent 

3815 16/12/1818 250/22 - BG vraagt aan d'Aoust, ontvanger 
van de rentes te Parijs, rue N.D. de bonne-
nouvelle nr. 11, om nieuws over het uitblijven 
van inkomsten uit de renten.

3816 17/12/1818 251/22 - BG stuurt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, de procuratie voor de ver-
koop van bomen te Erembodegem. Voorts 
stuurt BG een staet van repartitie der onkos-
ten van de laetste verpachtingen. De pach-
ters moeten nog 138,12 f voor deze kosten. 
Daaruit moet Van Wambeke zo snel mogelijk 
9.7.4. courant "overtellen" tot het betaelen 
d'annoncen in de gazette, voyturen, transport 
der affichen. 

3817 17/12/1818 252/22 - BG vraagt aan de Bruyne, advo-
caat, om de terugbetaling ten doen omdat het 
stadsbestuur de terugbetaling door Nachter-
gaele uit Zulte heeft goedgekeurd.

3818 17/12/1818 253/22 - BG vraagt goedkeuring van de het 
Stadsbestuur van de vier bestekken en alg. 
voorwaarden voor de kap van hout in Naza-
reth, Wachtebeke, in 1819. 

3819 19/12/1818 254/22 - BG vraagt aan Van Wambeke om 
met Ceulenier te Appelterre af te spreken voor 
het vervolg van de zaak van de gekapte bo-
men te St Antelinckx. De genoemde Zorgelos 
woont blijkbaar te Aspelaere en niet in St A.

3820 21/12/1818 255/22 - BG meldt aan D'Aoust te Parijs dat 
Lammens terug is en hij de afrekening heeft 
overgelegd. De vorige brief vervalt dus. 
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3821 21/12/1818 256/22 - BG nodigt Pierre Minne, slager, 
Pierre de Bleye, Martin Deynoot, Gerard Van 
Melle, François Van Loos, Joseph Van Loo, 
Guillme Minne, uit om te spreken over de aan-
besteding van het vlees. 

3822 21/12/1818 257/22 - BG nodigt Lecler, griffier bij het vre-
degerecht van het arrondissement Noord te 
Gent, uit op een vergadering.

3823 22/12/1818 258/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en de alg. voorwaarden voor het ver-
pachten van een hoeve en andere goederen 
te Appelterre, Eychem, Oultre enz. 

3824 28/12/1818 259/22 - BG meldt aan het stadsbestuur dat P. 
Lammens directeur van de universiteitsbiblio-
theek is benoemd en stelt François van Brae-
kel voor als opvolger

3825 28/12/1818 260/22 - BG nodigt Pierre Minne, Pierre de 
Bleye, Gerard Van Melle, François Van Loo, 
Joseph Van Loo, slagers, uit om te spreken 
over de dienst van het vlees.

3826 28/12/1818 261/22 - BG schrijft aan de ontvanger van BG 
dat het stadsbestuur een bijkomende rekening 
voor boekjaar 1817 vraagt.

3827 29/12/1818 262/22 - BG antwoordt aan de gouverneur dat 
ze niet kunnen ingaan op de vraag van Godin, 
maréchaussée te Eke, die zijn moeder wenst 
opgenomen te zien. Ze is nog geen 70j en 
bovendien is het oudevrouwengesticht over-
bevolkt. 

3828 29/12/1818 263/22 - BG schrijft aan de economen dat het 
vlees zal geleverd worden door Gerard van 
Melle, Palingstraat (=Groene Briel) Rodelij-
vekens; Joseph van Loo, oude vest, Blauwe 
Meisjes; François van Loo, Brandstraat, Bij-
loke; Pierre de Bleye, Tichelrij, Kulders; Pierre 
Minnen Hoogstraat, St Antonius (m/v) 

3829 30/12/1818 264/22 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en de algemene voorwaarden voor 
de openbare verhuur van twee partijen bos 
te Evergem en Kluisen van minder dan 5 ha 
zodat die niet vallen onder het toezicht van de 
bosadministratie. 
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3830 31/12/1818 265/22 - BG antwoordt aan Baudewijn Steen-
haut, landsman te Oordegem, dat hij in geld 
tot honderd gulden zal moeten opleggen 
omdat de weerde van het land door Ue in 
wisselinge geproponeerd, niet voldoende is 
om tot dies d'autorisatie van het magistraat 
te bekomen. In het kader "van de partije land 
door UE in mangelinge gevraagt".

3831 31/12/1818 266/22 - BG schrijft aan Philippe van Damme, 
meester-metser te Gent, dat hij de belasting 
op deuren en ramen moet betalen op grond 
van de bepaling zijn huurcontract. Indien niet 
akkoord, mag hij zaterdag om 17.00 u naar de 
vergadering komen om zijn bezwaar te verde-
digen.

3832 04/01/18109 1/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om het 
bestek en de algemene voorwaarden voor de 
verhuur van BG goederen te Eychem (Aai-
gem) zo snel mogelijk te willen terugsturen, 
zodat het gepubliceerd kan worden.

3833 04/01/1819 2/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur - naar 
aanleiding van de imminente verspreiding 
van 900 omzendbrieven aan de BG pach-
ters - dat de pachters de gewoonte hebben 
om hun oogst zo laat mogelijk te verkopen 
om zo een redelijke prijs te kunnen halen; de 
meesten wachten tot Pasen, In Aalst doen ze 
dat pas in augustus. In andere kantons nog 
veel later. Als nu het besluit wordt doorgedrukt 
dat de met Kerstmis vervallen pacht vóór 24 
maart moet zijn betaald, niet-betalers vervolgd 
zullen worden en hun pacht van rechtswege 
beëindigd wordt, zal 3/4 van de pachters in 
de problemen komen. Als de omzendbrief nog 
voor de komende openbare verhuringen be-
kend raakt, dan zal BG het eerste slachtoffer 
van dit besluit worden. 

3834 05/01/1819 3/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur goed-
keuring van de twee bestekken en algemene 
voorwaarden voor de verkoop van kaphout te 
Drongen en volgroeide bomen te Zwijnaarde.
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3835 06/01/1819 4/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, enkele ontbrekende stukken in 
verband met de contributie op Massemen-
Westrem. Voorts mag hij Zorgheloose 62 fl 
laten betalen wegens het kappen en weiren 
van zeven abelen. BG heeft kennis genomen 
van de prijzije der stroye dakken van het hof 
t'Eychem en keuren de verkoop op Erembo-
degem goed. Hij krijgt toestemming voor de 
verkoop van 16 beuken te Aalst en Hofstade. 

3836 06/01/1819 5/24 - BG meldt aan de Ceuleneer, meier tot 
Appelterre, dat Zorgheloos de 2 omgewaaide 
abelen en de vijf andere op de berm met toe-
stemming heeft gekapt. BG dankt hem voor 
zijn bezorgdheid. 

3837 07/01/1819 6/24 - BG stuurt aan de Gouverneur de over-
zichten van de kosten voor behoeftige zwak-
zinnigen in het 4de kwartaal van 1818 ten 
laste van diverse gemeenten in de provincie.

3838 07/01/1819 7/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om in 
het BG budget 1819 de ontbrekende lijfrente 
voor weduwe Coppeneur tbv 283 Holl.  te 
willen opnemen sub Hfdstk VI.

3839 09/01/1819 8/24 - BG meldt aan J. van Hecke, ontvanger 
te Stekene, dat er zich iemand aangemeld 
heeft voor de aankoop van enkele bomen 
te Belcele gebruikt door Pieter Augustijn de 
Smedt

3840 11/01/1819 10/24 - BG schrijft aan Hennequin, kolonel 
directeur der 3e fortificatie, directie te Gent, 
dat het voormalig Capucijnerklooster op 
1/05/1817 voor 12 jaar in huur is gegeven aan 
het stadsbestuur.

3841 11/01/1819 11/24 - BG meldt aan van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, dat de verpachting van het hof te 
Eychem zal plaats hebben in de herberg de 
Sterre om 9 uur.

3842 12/01/1819 12/24 - BG schrijft aan J. Van der Linden te 
Zottegem dat er een mandaat te beschikking 
van de ontvanger van Grootenberge voor de 
contributie van 1818 klaar ligt. 
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3843 16/01/1819 13/24 - BG schrijft aan de Meulenaere, direc-
teur Blauwe Meisjes, dat tegen Pasen de 8 
jarige Christine Egosse, fa Laurent en Chris-
tine Le Jeune, zal worden opgenomen.

3844 16/01/1819 14/24 - BG vraagt aan Van der Linden te Zot-
tegem om inlichtingen over een partij meers 
van 132 roeden gelegen te Schendelbeke "op 
den Gaever" die lange tijd onbekend was aan 
B, wie het gras (gars) gekocht heeft en aan 
welk godshuis het toebehoorde.

3845 18/01/1819 15/24 - BG vraagt aan Delbaere, Burgstraat, 
inspecteur van de registratie en domeinen, 
en aan Delrée, inspecteur 2e divisie te St 
Niklaas, om het aandeel van BG in de  "amen-
des de police municipale, correctionnelle et 
rurales recouvrées par les bureaux de leur 
division" te willen storten. 

3846 18/01/1819 16/24 - BG stuurt aan VandeWalle, apotheker, 
Begijnengracht, het besluit van de commissie 
waarin hem toestemming gegeven wordt voor 
een aanbouw achter zijn twee huizen uitge-
vend op de gracht van het Begijnhofgodshuis.

3847 20/01/1819 17/24 - BG meldt aan de Gouverneur de 
ontvangst van een mandaat van 5412,50 fr 
voor het onderhoud van de vondelingen enz 
in 1818.

3848 20/01/1819 18/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
de washuisrekening voor het 4e kwartaal te 
willen betalen. Het budget van 3400  voor 
het wassen van het linnen is totaal opgebruikt. 

3849 20/01/1819 19/24 - BG schrijft aan Pieter Augustijn de 
Smedt te Belsele, wijk Aernautstraete, om zo 
snel mogelijk bij van Hecke te gaan voor een 
onderhoud. 

3850 21/01/1819 20/24 - BG stuurt aan de commissie ter be-
teugeling van de bedelarij het kostenoverzicht 
van dec. 1818 voor gebrekkige bedelaars. 
Met verzoek tot snelle betaling.

3851 21/01/1819 21/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur 5 
documenten in verband met een grondenruil 
voorgesteld door Baudouin Steenhaut uit 
Oordegem. 
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3852 25/01/1819 22/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur haar 
visa op het besluit van BG om van de Ghel-
linck de Wyngene de som van 54,16 fl Hol-
lands in ontvangst te nemen ter afkoop van 
twee rentes op twee van zijn huizen, het 
eerste in Onderbergen (rue de la vallée) en 
Volderstraat. 

3853 26/01/1819 23/24 - BG nodigt Rodrigues, ondervoorzitter, 
Papeleu, Triest, Kervijn en Vanden Hecke uit 
op een vergadering waar de burgemeester en 
enkele raadsleden vragen zullen stellen over 
het budget 1819.

3854 28/01/1819 24/24 - BG schrijft aan Sarens te Dender-
monde dat de Pottelsberghe, burgmeester 
van Lede, inlichtingen vraagt over weduwe 
Smetrijns met betrekking tot de rente en de 
hypotheek die hij van haar wil overnemen.

3855 28/01/1819 25/24 - BG vraagt aan J. de Poortere, zake-
nagent te Zottegem in het Egmontkasteel, 
om een mandaat van 14,07 fl (belastingen) te 
gaan betalen bij Droesbeque, ontvanger van 
Grootenberge. Hij moet de ontvanger mee-
delen dat hij in het vervolg zelf zijn geld moet 
komen afhalen aan de kas van BG en dat BG 
eigenlijk geen geld beschikbaar heeft voor 
dergelijke zaken. 

3856 28/01/1819 27/24 - BG meldt aan van Caneghem, in-
specteur te Myleghem, dat de ontvanger van 
Velzeke, Doesbeque uit Zottegem, BG be-
last op een goed te Rooborst uitgebaat door 
Plasman, wonende te Rooborst. Het goed en 
Plasman zijn onbekend bij BG. Vermoedelijk 
gaat het om een vergissing. In PS staat dat 
dito zich voordoet in Oosterzele. 

3857 29/01/1819 28/24 - BG schrijft aan van Wambeke, inspec-
teur, dat de drager van de brief, J Bte Philip-
pon, hen vertelt heeft dat Pierre Blondeel een 
stuk goed usurpeert gelegen te Wanzele en 
eigendom van BG en verhuurd aan Bernard 
de Groote en Charles Dhondt.  
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3858 30/01/1819 29/24 - BG schrijft aan de econome van de 
Bijloke dat Joseph Claus uit Latem opgeno-
men mag worden ter behandeling van een 
oogaandoening. Weldadigheid van Latem zal 
1fr per dag betalen. 

3859 30/01/1819 30/24 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Latem dat de Bijloke op de hoogte is van de 
komst van Joseph Claus en de dagprijs 1 fr 
bedraagt. 

3860 30/01/1819 31/24 - BG vraagt aan het Stadsbestuur de 
toestemming om de nodige verbeteringswer-
ken uit te voeren in een bos te Kluizen. De 
houtkap levert er 600 fl op maar dit kan ver-
dubbelen na de nodige werken. 

3861 30/01/1819 32/24 - BG antwoordt aan Dr Joseph Greuser, 
geneesheer te Neu(ts)? bij Dusseldorf, dat 
BG geen weet heeft van een begunstiging 
in het testament van de markies van Lede. 
Deze markies blijkt zijn moeder als algemene 
legataris te hebben aangewezen. Deze dame 
heeft eveneens een testament gemaakt en de 
prins van Croy-Fort als erfgenaam aangeduid. 
Het testament van de Lede dateert van 1791 
en ligt bij notaris Du Tré (Cré) te Brussel. 
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3862 30/01/1819 33/24 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
BG van Antwerpen hen enkele vragen heeft 
gesteld over de dienst van de vondelingen en 
verlaten kinderen. BG heeft geschreven dat 
dergelijke kinderen slechts opgenomen wor-
den indien vergezeld van een proces-verbaal 
van de bevoegde amet betrekking totenaar. 
Dat het kind meteen bij een min geplaatst 
wordt @ 63 ct. per dag. Vervolgens gaat het 
bij een voedstervader op het platteland. Deze 
moet onbesproken zijn en de burgemeester 
moet een certificaat daarvan afleveren en 
controle uitoefenen. De betaalde vergoedin-
gen bedragen 82,80 1e jaar; 75,90 2e jaar; 
62,10;48,30 (4,5,6E jaar), 41,40; 34,50 (8 en 
9 jaar); 26,60; 20,70 (11 en 12e jaar) Deze 
pensioenen worden toegekend door de re-
gering evenals het bedrag van de inkleding 
(vêture). 28, 14, 17 (1, 2, 3 jaar) 22 (4j,5j,6j), 
33 (7j,8j,9j); 42 (10j,11j,12j) voor jongens en 
18 (4j,5j,6j), 25 (7j,8j,9j); 29 (10j,11j,12j) voor 
meisjes. Luiers zijn inbegrepen en de kledij 
wordt op kosten van BG gemaakt. De voed-
sters krijgen hun geld op overlegging van een 
verklaring van de burgemeester dat het kind 
leeft en goed (avec soin et humanité) behan-
deld wordt. Buiten de kledij en het pensioen 
krijgen de voedster een vergoeding van 18 
fr gedurende de eerste 9 maanden en na 12 
jaar een gratificatie van 50 fr. Daarna eindigen 
de vergoedingen, behalve voor gebrekkige en 
kreupele kinderen, die in verhouding tot het 
gebrek zelfs een hogere vergoeding krijgen 
ook na 12 j. Dit jaar zijn er 730 uitbestede 
kinderen, die ca 56.000 fr kosten, incl het loon 
van de bediende en kantoorkosten. 

3863 03/02/1819 34/24 - BG nodigt Jason, chirurg van de 
kleine godshuizen, uit op een vergadering. 
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3864 03/02/1819 35/24 - BG vraagt aan de Gouverneur dat 
hij bepaalt dat voortaan vondelingen slechts 
opgenomen worden als de juiste formaliteiten 
zijn vervuld. Van de drie kinderen uit Asper 
achtergelaten door J. Bte de Weeze en zijn 
vrouw, zijn er slechts twee opgenomen ver-
mits het derde reeds overleden was. Er was 
geen proces-verbaal bij, enkel een brief van 
de burgemeester en een kopie van een mach-
tiging van de koninklijk commissaris. 

3865 09/02/1819 37/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
Florentin de Baets geboortig van Drongen 
en 62 j. in het ouderlingen-gesticht wil opge-
nomen worden voor de rest van zijn leven. 
Isabelle Rore van Melle, weduwe Rohaert wo-
nende te Nevel, een onderhoudsgeld van 500 
fl wil betalen en evenveel het eerste jaar na 
opname. Verzoek tot goedkeuring. (in marge 
staat Joff de Baets, Couvent ter Steene, 
Groothof)

3866 09/02/1819 38/24 - BG schrijft aan Clemens de Clippel, 
landsman te Haeltert bij Ninove, dat ze hem 
de voorwaarden van het pachthof te Zonne-
gem zullen toesturen na registratie en goed-
keuring. Best neemt hij ondertussen contact 
op met de huidige gebruiker de Clercq. 

3867 10/02/1819 39/24 - BG schrijft aan Vanderweenen, notaris 
te Eeklo, over de herstelling van de wegen 
langs enkele van BG eigendommen. 

3868 10/02/1819 40/24 - BG schrijft aan de directeur van de 
registratie van domeinen te Gent over de en-
kele gronden ontdekt ten gunste van BG. De 
stukken zouden zo snel mogelijk naar de Min. 
van Binnenlandse Zaken moeten gaan, zodat 
er een beslissing kan volgen. 

3869 10/02/1819 41/24 - BG schrijft aan Laureyns Mechelynk, 
herbergier te Assenede, en Jan Dielman, 
landsman te Winkel, dat zij zonder toestem-
ming onderverhuurd hebben aan Francies 
Brake te Winkel van wie ze de huur nu per 
eind mei 1819 hebben opgezegd. Ze moeten 
de man laten verder huren tot 1820. 
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3870 11/02/1819 42/24 - BG meldt aan de Bock, notaris te Zaf-
felare, dat de goedkeuring van de verkoop 
van bomen en slaghout aan het stadsbestuur 
gevraagd moet worden zoals voorgeschreven.

3871 11/02/1819 43/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van de pachtovereenkomst met 
Clement de Clippel landbouwer te Haeltert. 

3872 11/02/1819 44/24 - BG schrijft aan de Min. van Buiten-
landse Zaken te Brussel over de mogelijkhe-
den om de Oostenrijkse regering te overtui-
gen dat de godshuizen ononderbroken zijn 
blijven bestaan en stelt onder andere een 
enquête ter plaatse met een Oostenrijkse 
delegatie voor.

3873 12/02/1819 45/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
overzicht van al haar onroerend goed in Gent. 

3874 13/02/1819 46/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
maatregelen om Sophie Everaert in de Rode-
lijvekens, met epilepsie (mal caduc) bezocht, 
over te laten brengen als ongeneeslijke naar 
de Zusters van Liefde ten laste van Weldadig-
heid.

3875 13/02/1819 47/24 - BG stuurt aan de Gouverneur in vier-
voud het budget 1819 voor de vondelingen. 
Het verslag van de uitgaven anno 1818 volgt 
later.

3876 15/02/1819 48/24 - BG vraagt aan het Stadsbestuur de 
goedkeuring van de processen-verbaal van 
zes verkopen van hout en kaphout in de 
gemeenten Evergem, Waarschoot, Nazareth, 
Kluizen. 

3877 16/02/1819 49/24 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, om een nieuwe expertise op te 
stellen waarin de jaaropbrengst van de met 
Verbiest te ruilen stukken grond te vermelden. 

3878 16/02/1819 50/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, inspec-
teur te Aalst, het bestek en algemene voor-
waarden om die te voegen bij het proces-ver-
baal dat aan het stadsbestuur moet worden 
overgelegd.  
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3879 16/02/1819 51/24 - BG schrijft aan de gebroeders Van 
Hecke, ontvangers te Stekene, dat ze goed-
keuring geven aan de verkoop van 8 wilgen 
aan pachter Pr. Augustijn de Smet en Stauwe 
te Belcele. De verkoop van de eiken op dito 
plaats kunnen ze niet goedkeuren. Hun klacht 
over de te lage verloning is terecht en ze krij-
gen voortaan 1% op de netto opbrengst van 
verkopingen. 

3880 17/02/1819 52/24 - BG meldt aan Bekaert, notaris te 
Zwijnaarde, dat in het proces-verbaal van de 
twee verkopingen van hout fouten staan: 'een 
erreur in d'additie van frs 4,53 en in de andere 
een van eenen centiem'. 

3881 18/02/1819 53/24 - BG meldt aan de directeur van Rode-
lijvekens dat het stadsbestuur toestemming 
geeft om de betrokken leerlinge naar de Zus-
ters van Liefde te laten vertrekken. 

3882 18/02/1819 54/24 - BG stuurt aan de commissie voor de 
beteugeling van de bedelarij het verslag van 
de uitgaven voor het onderhoud van de ge-
brekkige bedelaars. 

3883 18/02/1819 55/24 - BG stuurt aan Van der Waenen, 
notaris te Eeklo, het proces-verbaal van de 
verkoop van bomen te Waerschoot en goed-
gekeurd door het Stadsbestuur. Het andere 
proces-verbaal in verband met de verkoop 
van bomen te Kluizen is niet goedgekeurd 
wegens een fout van 100 fr. 

3884 18/02/1819 57/24 - BG stuurt aan Beernaert, griffier te 
Evergem, voor registratie het door het stads-
bestuur goedgekeurde proces-verbaal van de 
verkoop van slaghout 

3885 20/02/1819 58/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring het proces-verbaal van de ver-
koop van hout te Wachtebeke.

3886 20/02/1819 59/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring de pachtovereenkomst met 
Marie Isabelle van Wonterghem, begijn in 
het klein begijnhof, in verband met een huis 
aldaar dat door het overlijden van de vrucht-
gebruikers aan BG is toegevallen. 
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3887 23/02/1819 60/24 - BG vraagt Van Damme, meester-met-
ser te Gent, om zijn fonciere contributie en de 
belastingen op deuren en ramen te betalen. 
Hij wordt op de vergadering van 26/02 ver-
wacht om uitleg te geven. Zijn huur kan opge-
zegd worden.

3888 23/02/1819 61/24 - BG nodigt Jacques van Lokeren uit 
om uitleg te geven over de onbetaald geble-
ven fonciere belasting op zijn gehuurde wo-
ning. 

3889 24/02/1819 61/24 - BG geeft aan Van Caneghem, inspec-
teur te Myleghem, instructies over de verkoop 
van bomen en kapthout te Scheldewindeke 
(op ACHTERKANT Aertsele pacht aan Augus-
tin Pieters 1808-1817)

3890 23/02/1819 62/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om een nieuwe akte (titre) te 
laten maken voor een door Josse François 
de Meersman overgenomen rente. De oor-
spronkelijke rente komt van Monique de Baets 
opgenomen in de infirmerie van het Groot Be-
gijnhof ten last van Pierre De Vos, landbouwer 
te Waarschoot. 

3891 24/02/1819 63/24 - BG vraagt aan Van Caneghem no-
taris te Oosterzele, om zo snel mogelijk het 
proces-verbaal van de komende verkoop van 
kaphout in het bos genaamd Begijnebos op te 
sturen. 

3892 24/02/1819 64/24 - BG schrijft aan Baudewijn Steenhaut, 
landsman te Oordegem, dat de grondruil 
(mangelinge) is toegestaan en dat hij moet 
bewijzen voorleggen dat de grond vrij is van 
hypotheken en andere lasten. 

3893 24/02/1819 65/24 - BG vraagt aan Van Acker, gezworen 
landmeter te Winkel, om alle plannen, figura-
tieve kaarten die hij gemaakt heeft, aan Albert 
Matthys, drager van deze, te overhandigen. 

3894 25/02/1819 66/24 - BG stuurt aan Van der Weenen, nota-
ris te Eeklo, het goedgekeurde proces-verbaal 
van de verkoop van hout op 19/01 met het 
verzoek dit te laten registreren. (Op ACH-
TERKANT St Antelyncks pacht aan Lievin De 
Meyere an 13-an 19)
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3895 26/02/1819 68/24 - BG stuurt aan de gedeputeerde Sta-
ten een overzicht van de ontdekte goederen 
met het verzoek de toewijzing zo snel moge-
lijk af te doen en BG in het bezit te stellen van 
deze goederen. (Op ACHTERKANT verhuur 
van 22/12/1807 te Nazareth 22 namen en 
bedragen.) 

3896 27/02/1819 69/24 - BG schrijft aan de directeuren van 
Rodelijvekens, Blauwemeisjes, Economen 
van Bijloke, ouderlingengestichten, Kulders, 
dat het stadsbestuur personen zal sturen die 
de beenderen van het vlees zullen komen 
ophalen bestemd voor de gevangenis. Alle 
voedingsstoffen mag men zoals voorheen uit 
deze beenderen blijven halen. (Op ACHTER-
KANT pacht te Bassevelde aan Isidor Fran-
çois Willems van 1807-1813)

3897 27/02/1819 70/24 - BG schrijft aan het stadsbe-
stuur dat ze de godshuizen (zie map 24/
nr.69/1819/27/02) gemeld heeft dat ze de 
beenderen moeten bewaren voor de ophalers 
van het Rasphuis. (Op ACHTERKANT pacht 
te Assenede aan Pierre Cornile Sabo en 
Josse De Wevere van an XIII – XIX)

3898 27/02/1819 71/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
Weldadigheid aan te sporen de vereiste 
toestemming te sturen aan de Zusters van 
Liefde die Sophie Everaert geweigerd hebben 
omdat Weldadigheid dat niet gemeld had aan 
de zusters. (Op ACHTERKANT Bassevelde 
Bekxken land beplant met eiken naast de 
weg). 

3899 02/03/1819 72/24 - BG drukt bij Bonaventure de Clercq, 
meier te Zonnegem, haar verwondering uit 
over het gerucht dat hij zich wil verzetten te-
gen deze pacht. 

3900 02/03/1819 73/24 - BG vraagt aan de gedeputeerde 
staten toestemming om Weldadigheid van 
Oosterzele voor de rechtbank te dagen we-
gens het niet-betalen gedurende 8 jaar van 
de onderhoudskosten van Constantin Van 
Durme. (Op ACHTERKANT pacht te Kluizen 
nabij Rieme pacht aan Pierre Nieuwenhuyse 
van an XIII-XIX)
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3901 03/03/1819 74/24 - (Op ACHTERKANT pacht te Kruishou-
tem aan Benoit van Neenens (?) van 1807-
1813).

3902 03/03/1819 75/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
proces-verbaal van toewijzing van openbaar 
verpachte goederen te Ninove (Op ACHTER-
KANT pacht te Nazareth aan Alexandre van 
Maerke van an XIII-XIX)

3903 03/06/1819 76/24 - BG schrijft aan C. Joos, notaris en se-
cretaris van de gemeente Waarschoot, dat de 
akte mag opgemaakt worden in verband met 
het voorstel van Josse François de Meersman 
met betrekking tot hypotheek voor de rente 
ten gunste van juffrouw De Baets. (Op ACH-
TERKANT pacht te St Pieters Aaigem buiten 
de Kortrijksepoort aan Charles Joseph de 
Meyer van an XIV–XX)

3904 04/03/1819 77/24 - BG vraagt aan Roegiers, syndic pro-
visoire van het failliet van Charles Van Dries-
sche te Gent, wanneer de levering van bier 
door Van Driesche zal stoppen. De Meyere 
en van Schauwenberghe, brouwers, hebben 
aanvaard de bierleveringen voort te zetten. 
(Op ACHTERKANT pacht te Bassevelde, wijk 
Dood hoeck aan weduwe François Gilles van 
an XIII-XIX)

3905 04/03/1819 78/24 - BG schrijft aan Leirens (zoon van 
Engelbert) burgemeester van Massemen-
Westrem bij Wetteren dat ze al jaren te veel 
foncière belasting betalen. Wil hij dit onder-
zoeken. (Op ACHTERKANT nr. 44 pacht te 
Sleidinge in verband met boomaanplant pépi-
nière in regie (vervolg van vorig)

3906 05/03/1819 79/24 - BG vraagt aan van Wambeke, inspec-
teur landgoederen te Aalst, om het goedge-
keurde proces-verbaal aan de notaris voor 
registratie te sturen, in marge van de lijst een 
schatting van de jaarpacht te vermelden, aan 
Antoine Matthijs, molenaar te Hofstade te 
melden dat het kappen van de 13 beuken en 
een eik tegen een jaarlijkse vergoeding van 
10 in plaats van 7 zal gebeuren. 
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3907 05/03/1819 80/24 - BG geeft aan het Stadsbestuur toe-
lichting bij de opmerking die Kervijn in de 
budgetcommissie heeft gemaakt in verband 
met de vermelde inkomsten uit het octrooi (Op 
ACHTERKANT staat kas per 26/02/1819)

3908 06/03/1819 81/24 - BG geeft aan De Meulenaere, direc-
teur Blauwe Meisjes, dat hij bij Delebecque 
vier stuks blauw laken mag aankopen voor 
het maken van kledij. (Op ACHTERKANT 
pacht te Kluizen nabij Rieme aan Lievin Ever-
aert van an XIII-XIX)

3909 06/03/1819 82/24 - BG vraagt aan baron du Roisin in-
specteur waters en bossen, het vereiste cer-
tificaat om de voorgenomen werken in twee 
bossen niet ver van de kerk van Kluizen (Peir-
denbosch) uit te voeren. (Op ACHTERKANT 
pacht te Kluizen nabij Rieme aan George 
Frans Haemerlinck en Lievin Gendbrugghe 
van an XIII-XIX)

3910 06/03/1819 83/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, nota-
ris te Eeklo, om bij de Garde Général te Eeklo 
te interveniëren opdat het certificaat aan-
gevraagd door BG via baron du Roisin zou 
goedgekeurd worden. 'In onze brief spraken 
wij van "werken" om niet te moeten schrijven 
"déroder"'. (Op ACHTERKANT pacht te Eke 
aan Pierre Joos van 1806-1812 Hij heeft daar 
een kleine hoeve gebouwd en bomen geplant)

3911 06/03/1819 84/24 - BG meldt aan de gouverneur dat Pe-
tronille Schoots, dochter van Jean te Destel-
bergen, opgenomen is in het zwakzinnigen-
instituut. Bijgevoegd kopie van besluit van de 
procureur des Konings in verband met haar 
voorlopige opname in godshuis nr. 8 (Zotte-
poort) (Op ACHTERKANT pacht te Nazareth 
nr. 25 pacht aan JB Cnudde et Joseph van 
der linden van 1807-1813)

3912 08/03/1819 85/24 - BG vraagt aan Blondeel, vrederechter 
te Ninove, om enkele geïsoleerde goederen 
rond Ninove te selecteren die BG in aanmer-
king zou kunnen nemen om te verkopen. BG 
heeft een grote som geld nodig. (Op ACH-
TERKANT nr. 9 pacht te Deurle aan Jacques 
Huys van an XII-XVIII)
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3913 08/03/1819 86/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
het toegestuurde besluit goed te keuren 
waarbij Weldadigheid en BG samen de Berg 
van Barmhartigheid verwerven. (Op ACHTER-
KANT nr. 6 pacht te Kalken straat Bolting aan 
Frans de Wilde (wijk Sauwerstraete) van an 
XIV-XX)

3914 08/03/1819 87/24 - BG vraagt aan Van Hecke Stekene, 
Van Wambeke Aalst, Van Caneghem Mijle-
gem, Albert Matthijs Evergem ter donckt, Van 
der Weenen Eeklo, JB Bekaert Zwijnaarde om 
uit te kijken naar geschikte partijen grond die 
verkocht zouden kunnen worden.

3915 09/03/1819 88/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring het proces-verbaal en de kosten-
staat van de verkoop van kaphout te Schelde-
windeke. (Op ACHTERKANT nr. 10 pacht te 
Eke aan François Bekaert en Bernard Versti-
chel)

3916 10/03/1819 89/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur over 
het besluit van de koning dat de achterstallige 
bedragen (1811-1814) voor het onderhoud 
van de vondelingen moet worden uitbetaald. 
(4 pp)

3917 10/03/1819 90/24 - BG stuurt aan de commissie voor de 
beteugeling van Bedelarij het kostenoverzicht 
voor de behandeling van gebrekkige bede-
laars (Op ACHTERKANT pacht te Denderhou-
tem aan Jospeh van Hecke van an XIII-XIX) 
tegen 1306 fr:12ct/£120ct/ en zes zakken 
aardappelen. )

3918 11/03/1819 91/24 - BG vraagt aan Colpaert te Zelzate om 
onmiddellijk het bedrag van de wilgen (walge 
boomen?) en tronken te betalen. (Op ACH-
TERKANT nr. 26 pacht te Nazareth bos en 
heide aan Jean Auweghem van an XIII-XIX)
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3919 12/03/1819 92/24 - BG dankt de gouverneur voor de toe-
zending van het mandaat ter afdoening van 
de achterstallige betalingen op onderhouds-
kosten voor vondelingen voor 1815 en vraagt 
om voortaan de mandaten op naam van de 
ontvanger te willen zetten omdat ze anders 
kosten moeten betalen voor een speciale 
gezegelde volmacht. (Op ACHTERKANT nr. 
48 pacht te Lovendegem aan Jean Frans Van 
Vooren van an XIII-XIX)

3920 13/03/1819 93/24 - BG stuurt aan van Caneghem, nota-
ris te Oosterzele, het proces-verbaal van de 
houtverkoop te Scheldewindeke terug met het 
oog op registratie. (Op ACHTERKANT pacht 
te Gent, op den Meuleputte in den acker 
(Coupure Meulengat) naast de molen aan 
Joseph Mouton van 1808-1814)

3921 15/03/1819 94/24 - BG vraagt aan Van Wambeke Aalst en 
Van Caneghem Myleghem om zo snel moge-
lijk de bossen, oude bomen die dit jaar kap-
baar zijn, te willen opgeven. (Op ACHTER-
KANT pacht in regie te Grootenberghe van 
bos gelegen aan de voet van de berg waarop 
de kerk van Grotenberge bij Bryveld staat. 

3922 15/03/1819 95/24 - BG antwoordt aan graaf François de 
Lichtervelde te Gent dat zijn aanbeveling van 
François Dusslier, 11 jaar, aanvaard wordt en 
deze in vervanging van Lievin Maes uittre-
dend, in de Kulders kan worden opgenomen 
(Op ACHTERKANT pacht teNazareth pacht 
van bos en heide aan Jean Vertriest van an 
XIII-XIX)

3923 15/03/1819 96/24 - BG stuurt ter info aan de ontvanger 
van BG het besluit van het stadsbestuur in 
verband met de vaststelling van inkomsten en 
uitgaven over het lopende jaar en een kopie 
van het budget met betrekking tot het budget. 
(Op ACHTERKANT pacht te Gent, Byloke 
buyten, Nederbijloke achter hospitaal ener-
zijds naast fortificatie en anderzijds de Lieve 
aan Pierre Goemaes van an XIV-XX)
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3924 15/03/1819 97/24 - BG maakt bij het Stadsbestuur een 
algemene bemerking bij het budget en manier 
van boeken. Voorts vermeldt BG enkele cijfers 
over het aantal verblijven per dag in de Bijloke 
(53275 in 1816, 77862 in 1817 en 82226 in 
1818 wat voor dat jaar = 226 zieken per dag. 
Vandaag zijn er dat 228. Wat de Oudemannen 
betreft: 42218 dagen in 1816, 45607 in 1817, 
49897 in 1818. Oudevrouwen: 59164 in 1816, 
60054 in 1817, 71618 in 1818.

3925 16/03/1819 98/24 - BG schrijft aan het Stadsbestuur dat 
op haar vergadering de burgemeester aan BG 
een brief heeft voorgelezen over de afdoening 
van de schulden van de oude Bergen van 
Barmhartigheid te Brussel en de verkoop van 
de gebouwen in Gent. BG is nu bezig met het 
verzamelen van inlichtingen over de gunstigst 
verkoopbare goederen van BG. Graag kreeg 
ze daarvoor de toestemming tot openbare 
verkoop om voldoende geld te verzamelen 
voor de gemeenschappelijke aankoop van de 
Berg en terugbetaling van de panden en over-
name van de inboedel. (Op ACHTERKANT 
pacht te Wachtebeke aan JB Martens van an 
XIII-XIX)

3926 17/03/1819 99/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur twee 
huurcontracten voor een huisje in het Groot 
en één in het Klein begijnhof voor goedkeu-
ring. Ze vermelden dat ze nog nooit verlies 
geleden hebben op de verhuringen vermits 
de grootjuffrouwen hen altijd zeer solvabele 
personen hebben voorgesteld. (Op ACHTER-
KANT pacht te Wachtebeke aan Jacques Van 
Laere voor an XIII-XIX alles doorstreept) 

3927 17/03/1819 100/24 - BG antwoordt aan Blondel, vrede-
rechter te Ninove, dat ze hem een lijst sturen 
met de gronden die BG interessant vindt om 
te verkopen waarop hij zijn opmerkingen mag 
maken. In verband met de Cooman moet 
deze met de nieuwe pachter overeenkomen 
en een waardering van de bemesting en 
andere voorwerpen laten opmaken op zijn 
kosten; (Op ACHTERKANT nr. 5 pacht te 
Bouchaute aan Pierre Doens van an XIII-XIX). 
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3928 18/03/1819 101/24 - BG antwoordt aan de Gouverneur 
dat de Cock uit Baaigem niet gratis kan wor-
den opgenomen in het zwakzinnigengesticht 
zonder de toestemming van het Gentse stads-
bestuur. BG krijgt enkel geld voor de Gentse 
zwakzinnigen. (Op ACHTERKANT nr. 49 
pacht te Wachtebeke aan François Missegers 
voor an XIII-XIX).

3929 19/03/1819 102/24 - BG vraagt de Ceulenaer, meier van 
Appelterre, om te interveniëren in de prijzije 
tussen de Cooman te Aaigem en de nieuwe 
pachter Adriaen Vergalle. (Op ACHTERKANT 
deel van een kastoestand, linkerdeel)

3930 19/03/1819 103/24 - BG schrijft aan J. C. de Mey, ontvan-
ger te Wachtebeke dat hij hen een uittreksel 
uit de 'matrice de role' van de gemeente Win-
kel moet bezorgen. (Op ACHTERKANT pacht 
te Denderhautem aan Jean Bte De Bruyne te 
Kesken voor an XIII-XIX. 

3931 19/03/1819 104/24 - BG bedankt G. Van Wambeke te 
Aalst 'voor de staet van landen welke geiso-
leert liggen en met voordeel zouden konnen 
verkogt worden'. (Op ACHTERKANT nr. 11 
pacht Denderhautem aan Jean Schollaert 
voor an XIII-XIX).

3932 22/03/1819 105/24 - BG schrijft aan de graaf van Lens 
burgemeester van Gent over de achterstallige 
bedragen voor het onderhoud van vondelin-
gen. 

3933 22/03/1819 106/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
twee bossen (Peerdenbosch) te Kluizen te 
mogen rooien en om te vormen tot landbouw-
grond. De huidige opbrengst is belachelijk 
laag.

3934 27/03/1819 107/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
aantal documenten en kaarten in verband 
met de door Adrien Verbiest voorgestelde 
grondruil te Sint Denijs. (Op ACHTERKANT 8 
regeltjes schrijfoefening in minuscuul schrift)
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3935 27/03/1819 108/24 - BG dankt P. Blondel te Ninove voor 
zijn terechte opmerkingen in verband met het 
besluit van de Koning over de turfstekerijen. 
(op einde loftuitingen op Blondels goede in-
borst en inzet voor den arme). (Op ACHTER-
KANT nr. 12 Denderhautem pacht aan Felix 
De Schuyter voor an XIV–XX).

3936 27/03/1819 109/24 - BG vraagt Van Caneghem, inspec-
teur te Myleghem, om zo snel mogelijk naar 
Velzeke te gaan en daar de bomen en stam-
men te onderzoeken die in volle wasdom 
zouden zijn. (Op ACHTERKANT pacht te 
Denderhautem aan Pierre Frans Praet voor 
1807-1813). 

3937 29/03/1819 110/24 - BG vraagt aan de Gouverneur het 
ontbrekende document bij zijn brief van 27/03. 
(Op ACHTERKANT in regie elzenbos)

3938 30/03/1819 111/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten dat op 27/03/1817 zij toestemming 
hebben gegeven tot de uitbating van een 
turfstekerij te Aaigem (Eychem) waarvan de 
opbrengst moet dienen voor de uitdoving van 
eeuwige schulden. Deze exploitatie heeft niet 
veel opgebracht. Toch zou ze voortgezet moe-
ten worden. 

3939 31/03/1819 112/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
originele huurovereenkomst voor de kapel en 
twee aangrenzende ruimtes (places) in het 
gewezen Capucijnenklooster, gesloten tussen 
BG en het Ministerie van Defensie. (Op ACH-
TERKANT pacht te Erwetegem aan Philippe 
van der Massen voor an XIII-XIX.

3940 31/03/1819 113/24 - BG beklaagt zich bij de Min. Bin-
nenlandse Zaken over de slechte financiële 
situatie van BG oa voor het onderhoud van de 
vondelingen. ( Op ACHTERKANT nr. 13 pacht 
te Denderhautem aan Cornille Backaert voor 
an XIV-XX).
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3941 03/04/1819 114/24 - BG vraagt aan het Stadsbestuur om 
de meersen achter de Bijloke droog te trek-
ken. BG’s pachters zijn boos. In het ancien 
regime werden tegen half-maart ten gun-
ste van de meersen en lage gronden (bas 
fonds) rondom te stad drie schotbalken aan 
de sluis bij de Rodetorenbrug opgehaald. 
(Op ACHTERKANT pacht te Maldegem van 
bos, grond, heide en weiden gelegen naast 
Hoelem (Oedelem?) aan Pierre D'Hoore en 
Jacqs Van Doorne voor an XIII-XIX. 

3942 03/04/1819 115/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur 
twee bestekken en voorwaarden en plan-
nen voor 1) herbouwen en vergroten van de 
stookplaats in het vrouwenzothuis 2) maken 
van verscheidene deuren en kruisramen in 
de afdeling gewonden van de Bijloke. (Op 
ACHTERKANT pacht in regie Lotenhulle bos 
genaamd het Spikelboort)

3943 03/04/1819 116/24 - BG stuurt aan baron de Roisin, in-
specteur waters en bossen, het overzicht van 
de in 1820 geplande houtkap en het voorstel 
voor een bijzondere kap te Wetteren. (Op 
ACHTERKANT pacht te Elst, Michelsbeke 
en Blasius Boekel aan Benoit De Bock voor 
1807-1813).

3944 03/04/1819 117/24 - BG antwoordt aan BG van Dender-
monde dat de burgemeester altijd voorzitter 
is van de commissie van BG en Weldadig-
heid en zijn stem bij staking van stemmen 
doorslaggevend is. (Op ACHTERKANT nr. 18 
Lotenhulle pacht van grond en bos te Keyser-
staeken in regie).

3945 05/04/1819 119/24 - BG vraagt aan Blondel om zoals 
voorgeschreven met de plaatselijke burge-
meester in casu die van Appelterre-Aaigem 
af te spreken hoe het nu verder moet met 
de turfstekerij. (Op ACHTERKANT pacht te 
Wachtebeke aan Jacques Mussche van 1806-
1812) 
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3946 05/04/1819 120/24 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Appelterre Aaigem de toestemming om bij de 
hogere overheid toelating te krijgen tot verde-
re uitbating van de turfstekerij die in 1817 en 
1818 niet veel heeft opgebracht omdat men 
enkel sonderingen gedaan heeft ter bepaling 
van de dikte van de lagen. (Op ACHTER-
KANT pacht te Nazareth op Goed ter Linde 
aan …) 

3947 05/04/1819 121/24 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
overzicht van het onderhoud van de behoef-
tige zwakzinnigen ten laste van verscheidene 
gemeenten. De prijs is met 5ct verlaagd. (Op 
ACHTERKANT pacht te Wachtebeke aan 
Jacques Missegers voor an XIII-XIX)

3948 06/04/1819 122/24 - BG geeft omstandige uitleg aan de 
Gouverneur over de problemen bij de vernieu-
wing van de pacht van de hoeve van Bona-
venture de Clercq te Zonnegem. (drie vellen) 
(Op ACHTERKANTEN pacht te Merelbeke 
aan Lieven Martens en Adrien Frans Averbeke 
van an XIV – XX. Pacht te Maria Lierde den 
Gayveyver aan Catherine ?? weduwe Frans 
Cosijns van an XIII-XIX. Pacht te Wachtebeke 
aan Michel Craeynest van 1806-1812)

3949 07/04/1819 123/24 - BG stuurt aan de commissie ter be-
teugeling van de bedelarij het kostenoverzicht 
voor gebrekkige bedelaars voor maart 1819. 
(Op ACHTERKANT pacht te Leeuwergem te 
Hoeg Cauter aan Jbte Vandermeuelen voor 
an XIII-XIX.)

3950 07/04/1819 124/24 - BG stuurt aan de ontvanger van de 
commissie een kopie van de brief van het 
stadsbestuur met betrekking tot de boekhou-
ding, waaraan de ontvanger zich strikt moet 
houden. (Op ACHTERKANT nr. 50 pacht te 
Wachtebeke aan Pierre Dauwe voor an XIII-
XVIII) 

3951 07/04/1819 125/24 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
kostenoverzicht voor de vondelingen boekjaar 
1818.
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3952 07/04/1819 126/24 - BG bevestigt aan de Sint Sebasti-
aansschuttergilde de ontvangst van de opzeg-
ging van een deel van de huur van het Bijlo-
kebeluik als oefenveld. (Op ACHTERKANT 
pacht te Wachtebeke aan Jacques van Waes 
voor an XIII-XIX).

3953 09/04/1819 127/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur dat 
ze de gedeputeerde staten zouden willen 
verzoeken om de kosten van het onderhoud 
van de Cock uit Baaigem in het zwakzinni-
gengesticht te willen betalen aangezien de 
gemeente Baaigem als bankroet kan worden 
aangezien. 

3954 09/04/1819 128/24 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
ingevolge de verschillende brieven aan de 
economen van de godshuizen met betrekking 
tot het opstellen van een lijst met alle kapel-
len en annexen en de toelating tot de beoe-
fening van de eredienst in de instellingen van 
BG. De lijst bevat 13 godshuizen die door de 
Franse bezetter zijn goedgekeurd. Kopie van 
de brief van de bisschop dd 6 vendémiaire an 
XIII in verband met deze toestemming. Er zijn 
evenwel twee instellingen vergeten, namelijk 
die waar zwakzinnigen zijn opgenomen. De 
dienst is er tijdelijk opgeschort, maar zou ook 
de vernieuwde toestemming moeten krijgen. 
(Op ACHTERKANT pacht te Nazareth aan 
Bernard van der Stichel voor an XIII-XIX). 

3955 10/04/1819 129/24 - BG schrijft aan Pilloy, politiecom-
missaris 3e wijk, dat ze aan het stadsbestuur 
de nodige inlichtingen hebben verstrekt over 
de toegelaten kapellen. (Op ACHTERKANT 
pacht te Nazareth van land, weide, bos, heide 
en boomgaard genaamd vrouw-truynenhof 
aan Jbte Van der Stichel van 1807-1813).

3956 10/04/1819 130/24 - BG stuurt aan de Gouverneur ko-
pie van de twee stukken in verband met het 
opnemen van Constantin Van Durme in het 
oudemannengesticht ten laste van Weldadig-
heid van Oosterzele. (Op ACHTERKANT nr. 
24 pacht te Nazareth aan Bernard Van der 
Stichel van 1806-1812)
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3957 13/04/1819 131/24 - BG schrijft aan het Stadbestuur dat 
ze geen kandidaat in de godshuizen gevon-
den hebben om bij de Zeemacht te gaan. (Op 
ACHTERKANT pacht te Nazareth aan Augus-
tin Verleye, onderhuurder Martin De Pauw van 
an XIII-XIX).

3958 13/04/1819 132/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
om de toegang tot een stuk land gehuurd 
door Jean François de Rudder te herstellen 
als gevolg van de werken aan de wandeling 
leidende naar het Palinghuis buiten de Brugse 
poort. (Op ACHTERKANT pacht te Merendree 
genaamd Potters Bulck aan Joseph Wykaert 
te Maria Kerke Brugge van 1807-1813)

3959 14/04/1819 133/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om Van Wambeke, inspecteur te 
Aalst, 100 fl Hollands meer per jaar te beta-
len. Zijn salaris is te laag en gaat volledig op 
aan reiskosten, tolgelden en andere noodza-
kelijke uitgaven. (Op ACHTERKANT nr. 20 
pacht te Merendree aan Pierre Van Wassen-
hove van an XIII-XIX).

3960 14/04/1819 134/24 - BG schrijft aan C. F. Van Wambeke 
te Aalst dat hij Matthys, molenaar te Hofstade, 
een document moet laten tekenen waarin 
hij beloofd 10 fl Hollands te betalen voor het 
weghouden van bomen voor zijn molen. De 
dertien eiken mogen gekapt en moeten tegen 
de beste prijs verkocht. Zijn salarisverhoging 
is goedgekeurd. (Op ACHTERKANT nr. 27 
pacht te Nazareth van heide bij Krekelmaete 
(Krekelmuite?) aan François Caeril van an 
XIII-XIX). 

3961 15/04/1819 135/24 - BG bevestigt bij de gouverneur de 
ontvangst van het borderel inkomsten en 
uitgaven in verband met de eeuwigdurende 
rente op Frankrijk. (Op ACHTERKANT pacht 
te Nazareth van land en heide bij Krekelmuyt-
te aan François De Meester van an XIII-XIX).
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3962 15/04/1819 136/24 - BG stuurt aan Bastide neven, cais-
sier dépositaire, rue du cherche-midi nr. 14 
te Parijs, om aan Baguet, ontvanger, de som 
van 496 fl Hollands (eeuwigdurende rentes) 
uit te betalen. (Op ACHTERKANT nr. 28 pacht 
te Nazareth van heide bij Krekemuyte bezet 
zonder huurakte door Paul Michiels)

3963 17/04/1819 137/24 - BG antwoordt aan het stadsbestuur 
dat het meisje uit Valencijn niet door BG re-
glementair kan worden aanvaard. (Op ACH-
TERKANT nr. 21 verpachting te Meigem aan 
Charles Pourquoy van XIII-XIX met uittreksel 
uit de akten van 1767, 1785)

3964 17/04/1819 138/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
jaarrekening 1817 en 1818. (Op ACHTER-
KANT pacht te Nazareth heide en land op 
Krekelmuyte aan Joseph Clauwaert van an 
XIV – XX).

3965 17/04/1819 139/24 - BG schrijft aan de directeur van de 
directe belastingen te Gent over de door de 
ontvangers gevraagd onderverdeling van 
de foncière contributie van 1819. BG vraagt 
uittreksel uit de kadastrale leggers voor haar 
eigendommen te Lovendegem, Evergem, 
Marie-Kerke, Meerendre, Saffelare en So-
merghem. (Op ACHTERKANT pacht te Naza-
reth van land op "d'auwe Meule" aan François 
de Pauw van an XIII-XIX.)

3966 19/04/1819 140/24 - BG stuurt aan P. Blondel te Ninove 
enkele stukken in verband met de uitbating 
(van een turfstekerij) te Aaigem gericht aan 
de burgemeester van Aaigem overeenkomstig 
de instructies van de gedeputeerde staten en 
enkele brieven (van burgemeester, van de 
Craecker). (Op ACHTERKANT nr. 22 pacht 
te Moortsele van land aan Christine Jeanne 
Dierens , weduwe Constantin Leeman, van an 
XIII-XIX).

3967 21/04/1819 141/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
lating om het honorarium van Veesaert, deur-
waarder bij Rb 1ste Aanleg, te mogen betalen. 
(Op ACHTERKANT pacht te Meyghem van 
land op den Naegel, wijk Bielbuyck aan Pierre 
de Trooster? van an XIII-XIX)
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3968 21/04/1819 142/24 - BG schrijft aan de regent van gods-
huis nr. 26, Kulders, dat de 'opkweekelingen' 
niet zijn komen opdagen op de vergadering. 
BG zal hen een 'vaderlijke' berisping geven 
wegens hun 'slegt gedrag en de wanorders 
welke zij op paeschdag hebben begaen. BG 
geen de toestemming om elke jonge Kulder 
die 21 jaar op zijn verjaardag te laten vertrek-
ken. (Op ACHTERKANT pacht van land op 
het Schep bij de weg de loopt naar d'auwe 
Meule aan Bernard Walgrave van 1807-1813)

3969 22/04/1819 143/24 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Zomergem dat het meisje niet voldoet aan de 
voorwaarden om opgenomen te worden. Wel-
dadigheid moet zich over deze wees ontfer-
men omdat ze geen vondeling of verlaten kind 
is. (Op ACHTERKANT macht te Nazareth van 
grond langs de Auwe Meule straat aan Pierre 
De Schenkel van an XIII-XIX)

3970 22/04/1819 144/24 - BG dankt de burgemeester van 
Massemen-Westrem voor de uittreksels uit de 
'matrice de rôle' en vraagt zijn hulp ingeval er 
onterechte foncière contributies bij zijn. (Op 
ACHTERKANT nr. 31 pacht te Nazareth-Eec-
ken van land, bos en graasland aan Jacques 
De Rycke van an XIII-XIX tegen 822 fr 53 ct 
en tien zakken aardappelen.

3971 23/04/1819 145/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om het kind Lievin François 
Beekens (Beckens?) op te laten nemen in de 
ongeneeslijk zieken ten laste van Weldadig-
heid. De jongste epilepsieaanval heeft 5 u 
geduurd en is nu verlamd aan beide benen. 
(Op ACHTERKANT nr. 30 pacht te Nazareth 
bij d'Auwe Meule aan Jacques Adem? Van an 
XIII-XIX)

3972 24/04/1819 146/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten over de recente gevallen van aanmelding 
van "verlaten kinderen", die in feite niet aan 
de beschrijving voldoen. Uit medeleven zijn 
de vier uit Merendree tijdelijk opgevangen, 
maar de Gedeputeerde Staten moeten de 
burgemeester bevelen ze binnen de 3 dagen 
terug te halen. 
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3973 24/04/1819 147/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur over 
de kwalijke gevolgen die het onwettig toestu-
ren van wezen uit de naburige gemeenten 
naar BG, kunnen meebrengen. (Op ACHTER-
KANT nr. 33 pacht te Nazareth van land op 
Krekelmuyte aan Frans Van Haeke en Louise 
Verwee, weduwe Pierre De Keukelaere van 
an XIII-XIX.)

3974 24/04/1819 148/24 - BG vraagt aan J.B. Bekaert, BG 
inspecteur te Zwijnaarde, om 500 'boon-
peerssen' aan de Bijloke en 300 dito en 'eenig 
erweet rijs aan het Oud-mannekenshuys' te 
sturen. Voorts moet hij aan Ottevaere, ont-
vanger te Nevele, de 'repartitie der contributie 
onzer pachters' sturen. (Op ACHTERKANT 
pacht van land en heide op Krekelmuyte aan 
Frans Van Haeke en Louise Verwee, weduwe 
Pierre De Keukelaere van an XIII-XIX)

3975 26/04/1819 149/24 - BG vraagt aan de gouverneur het 
nodige te doen voor de inbezitstelling van 
'ontdekte' goederen afgestaan aan het Do-
mein. (Op ACHTERKANT nr. 32 pacht van 
land op Krekelmuyte aan Pierre Beyaerd van 
an XIII-XIX)

3976 26/04/1819 150/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
wegens de toename van het aantal zieken in 
de Bijloke het aantal lekezusters die er dienst 
doen als verpleegster, met zes is verhoogd 
tussen 4/10/1815 en 8/01/1818. BG vraagt de 
toestemming tot betaling voor twee nieuwe 
zusters (Marie Van Maele en Josephe Dyze-
rynck) van de jaarlijkse gratificatie van 16,80 fl 
als vergoeding voor kleine uitgaven. 

3977 27/04/1819 151/24 - BG meldt aan Blondel te Ninove dat 
BG toestemming van de Minister van Water-
staat heeft om de uitbating van de turfstekerij 
voort te zetten. (Op ACHTERKANT pacht te 
Nazareth van bos en heide bij d'Auw Meule 
aan Bernard Walgraeve van 1807-1813)
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3978 27/04/1819 152/24 - BG schrijft aan graaf François de 
Lichtervelde dat Gerard de Meyer een van de 
fondatieplaatsen mag bezetten als Augustin 
van Peteghem in de Milice niet vervangen 
wordt. BG vraagt een doopuittreksel van die 
jongen en dat van Dusselier op te sturen. Een 
gezondheidscertificaat is niet nodig. (Op ACH-
TERKANT nr. 35 pacht te Nazareth, Auwe 
Meule, aan Lievin Callens van an XIII-XIX).

3979 30/04/1819 153/24 - BG schrijft aan de burgemeester 
van Merendree dat Veesaert, bode van BG, 
de vier kinderen terugbrengt en dat hij aan 
de bode de kosten voor deze kinderen moet 
terugbetalen. (Op ACHTERKANT nr. 45 pacht 
te Zelsaete aan Pierre De Beule van 1807-
1813)

3980 01/05/1819 154/24 - BG vraagt aan Weldadigheid overleg 
aan over de verplaatsing van het kind met 
epilepsie in de Kulders (Op ACHTERKANT 
pacht te Sleydinge wijk Hoy-wege aan Ber-
nard Antoine Neyt van 1807-1813).

3981 01/05/1819 155/24 - BG vraagt aan de Bruyne advokaat 
en boedelredder (executeur testamentair) 
van wijlen B. De Naeyer overleden te Melle 
om een nieuwe hypothecair pand te leveren 
voor de eeuwigdurende rente van 100 gr. dd 
27/8/1794. (Op ACHTERKANT pacht te Naza-
reth aan Gille Povré van an XIII-XIX).

3982 04/05/1819 156/24 - BG schrijft aan de burgemeester 
van Eke dat ze de vier z.g. verlaten kinderen 
niet kan opnemen zonder de documenten 
en gegevens vereist bij het reglement van 
1/04/1812. (Op ACHTERKANT te Nazareth 
pacht van land en bos aan J.B Goesens en 
Albert Naesens van an XIII-XIX).

3983 04/05/1819 157/24 - BG stuurt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, een overzicht van de eigen-
dommen van BG in Massemen-Westrem met 
de vraag om dit te controleren en voor 15/05 
aan de burgemeester te bezorgen. (Op ACH-
TERKANT nr. 36 pacht te Nazareth aan J.Bte 
Van Marcke van an XIII-XIX).
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3984 05/05/1819 158/24 - BG meldt de burgemeester van St 
Antelinckx dat ze de moeder van het verlaten 
kind Marie Joseph Le Leu niet kennen dat 20 
jaar geleden opgevangen werd door BG. Na 
de leeftijd van 12 jaar hebben ze geen recht 
meer op voeding. Het meisje vertelt wel dat ze 
niet ten laste van de gemeente is, dat ze met 
handenarbeid aan de kost kan komen en dat 
George Van de Perre, inwoner van de ge-
meente haar in dienst zou nemen. BG vraagt 
de burgemeester om alles in het werk te 
stellen "afin de prévenir un acte de désespoir 
qu'un traitement rigoureux pourrait faire naî-
tre". (Op ACHTERKANT pacht te Oostakker 
nabij de molen aan Ange Temmerman en 
Laurent Arens (Eerens?) van 1808-1817). 

3985 05/05/1819 159/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
de nieuwe boekhoudinstructie van de gede-
puteerde Staten en die van het stadsbestuur 
tegenstrijdig zijn. BG vraagt of zij die nieuwe 
boekhoudinstructie moeten toepassen?. 

3986 05/05/1819 160/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten over de problemen en conflicten tussen 
de nieuwe boekhoudinstructie en het opge-
legde boekhoudplan van de gemeente (zeven 
kantjes)

3987 06/05/1819 161/24 - BG vraagt aan J.F. van Hecke, ont-
vanger te Stekene, om de recentelijk aan BG 
toegewezen schorren te Calloo te gaan bekij-
ken en verslag uit te brengen. (Op ACHTER-
KANT pacht te Oostakker van land buiten de 
sassepoort te Gent aan Pierre Goemaes van 
an XIII-XIX.)

3988 06/05/1819 162/24 - BG vraagt aan de burgemeester van 
Lovendegem om hen de uittreksels uit de 
matrice de role voor haar pachters te willen 
bezorgen, die hij geweigerd heeft aan Goet-
hals, BG inspecteur. (Op ACHTERKANT nr. 
38 pacht te Oordegem op Oordeghem-berg 
aan Baudouin Steenhaut van an XIII-XIX). 

3989 07/05/1819 163/24 - BG vraagt aan Clement de Clipel, 
landsman te Haeltert, om de prijzije van de 
mest op het land van Bonaventure de Clercq 
bij te wonen. 
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3990 08/05/1819 164/24 - BG schrijft aan kanunnik de Meu-
lenare, Blauwe Meisjes, dat ze een keuze 
gemaakt hebben en een plaats toegewe-
zen aan Angelique Vereecke, Pauline Mas-
sart ° 3/8/1810 en Marie Cath. Verstraete ° 
23/08/1813. Christine Egosse is toegewezen 
aan Rodelijvekens voor de fundatie van H. 
Maria. (Op ACHTERKANT te Oostakker aan 
Baudouin Teirlynck en J.Bte De Groote van an 
XIV-XXn tegen … £ en twee zakken aardap-
pelen).

3991 11/05/1819 165/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming tot betaling van notaris Charles Van 
Ghendt voor diverse zaken ter behoud van ei-
gendom op versch. rentes. Op ACHTERKANT 
nr. 37 pacht te Nazareth grond en boomgaard 
bij laan leidend naar de puitte aan J. Bte Van 
der Stichele van 1807-1813). 

3992 11/05/1819 166/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur 
verscheidene stukken die het gevraagd heeft 
om te kunnen beslissen tot uitbetaling van het 
salaris van Veesaert, deurwaarder van BG. 
(Op ACHTERKANT Nazareth pacht van een 
landhuis, Blauw huys, met ophaalbrug, stal-
len, koetshuis aan Augustin Soyez met borg-
stelling door Anne Cholet van 1807-1813)

3993 11/05/1819 167/24 - BG stuurt aan A. Haeyens, ontvan-
ger der contributien te Deinze, de lijst van de 
nieuwe pachters. (Op ACHTERKANT nr. 40 
pacht te Oostakker van weide buiten de Ant-
werpsepoort aan Jean Van den Bosssche van 
an XIII-XIX. 
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3994 11/05/1819 168/24 - BG vraagt aan de gouverneur om bij 
zijn collega van West-Vlaanderen te vragen 
dat de gemeente Ruiselede de kosten draagt 
voor de opname van Collete Haffenaere, 30j 
en geboortig van Ruiselede, koortspatiënte. 
Ze is een tijd in de Bijloke opgenomen en 
ze blijkt ook zwakzinnig te zijn. Wegens het 
gevaar dat ze betekent voor andere patiën-
ten zou ze dus in een zwakzinnigengesticht 
moeten worden opgenomen, in casu dat van 
Brugge. (Op ACHTERRKANT pacht te Oos-
takker van land gelegen op Sieghem cauter 
aan Joseph Antoine Vlegel?)

3995 12/05/1819 169/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteur te aalst, om te Westrem het omge-
hakte bos gepacht door Joseph Hoorebeke, 
die zijn pacht hiervoor niet kan betalen, te 
gaan bekijken en te bepalen hoe het ermee 
gesteld is en of het niet beter is het om te wer-
ken te landbouwgrond. (Op ACHTERKANT 
pacht te Stekene en Kemseke aan Pierre 
Frans d'Hollander van an XIV tot XX)

3996 12/05/1819 170/24 - BG meldt aan de directrice van de 
Bijloke dat Jbte de Cuyssche van Kruishou-
tem opgenomen mag worden voor een ca-
taractingreep. De gouverneur zal de kosten 
laten recupereren bij de gemeente K. (Op 
ACHTERKANT pacht nr. 46 Zomergem aan 
François De Weird van an XIII-XIV)

3997 13/05/1819 171/24 - BG stuurt aan L. Van Cauwenberghe, 
ontvanger te Munte, twee mandaten voor de 
betaling van de foncière contributie over een 
bos (Op ACHTERKANT pacht nr. 41 te Oos-
takker, Slotendriesch, aan macaire Poelman, 
van an XIII-XIX)

3998 13/05/1819 172/24 - BG vraagt aan Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem, om in de marge van 
het overzicht van BG goederen per artikel de 
prijs te vermelden en het mandaat voor zijn 
salaris binnen de 15 dagen te willen innen. 
(Op ACHTERKANT pacht te Oostakker, Sloo-
tendriesch, aan Pierre Everaert van 1806 tot 
1812)
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3999 14/05/1819 174/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur of 
het politieverbod om schapen te laten weiden 
op het daartoe door Jean Van Doorselaer, 
landbouwer uit Wondelgem, gepachte weiland 
langs de vesten van de Bijloke tussen de gro-
te poort en de Rode Hoedmolen, meebrengt 
dat het pachtcontract verbroken is. (Op ACH-
TERKANT pacht te Vinck aan Pierre Jean De 
Sloovere van 1808 tot 1817)

4000 17/05/1819 175/24 - BG vraagt aan Carel de Poorter, 
pachter te Melle, om met wagen en twee 
paarden op het einde van de steenweg bij 
de boswachter van Leeuwergem op zeekers 
twee eiken op te laden en ze naar Gent te 
voeren bij timmermansbaas de Hoon, Over-
schelde voorbij de Capucijnen. (Op ACHTER-
KANT pacht nr. 42 Oostakker op Meuleste-
dekouter aan Pierre Geeraert van 1807 tot 
1813).

4001 17/05/1819 176/24 - BG vraagt aan de administratieve 
commissie van het maison de travail de cha-
rité om de twee namenlijsten met de kosten 
voor het onderhoud van gebrekkige bedelaars 
voor een bedrag van 540,30 fl over april 1819 
te willen betalen. (Op ACHTERKANT pacht 
te Oostakker op Meulestedekouter aan Pierre 
Elderweird van an XIII-XIX 70,75 fl / £6,10 en 
een zak aardappelen)

4002 17/05/1819 177/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
lating tot betaling de rekening (honorarium en 
kosten) van notaris Raman voor de akte van 
opdeling van grond buiten de Antwerpsepoort. 
De rekening van frs 106,83 L 47,64 fl vinden 
ze buitensporig hoog. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 55 te Wachtebeke aan Jacques 
D'hert van an XIII-XIX).
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4003 19/05/1819 180/24 - BG schrijft aan de erven van wijlen 
François Huytens te Gent, dat het aan Fran-
çois toegestane recht om een boom voor 
vogelschieting in het Bijlokebeluik te plaatsen 
ad 100 fr per jaar onbetaald is gebleven. De 
huur is niet meer betaald van 6/4/1816 tot 
26/4/1817, dag waarop de boom naar een 
andere plaats is verhuisd. (Op ACHTERKANT 
pacht van huis en tuin gelegen te Gent, Bijlo-
kebeluik nr. 57/2 aan Pierre Jean, Jean Frans 
& Frans De Vreese van 1807 tot 1813)

4004 19/05/1819 181/24 - BG dankt de Gouverneur voor de 
toezending van het mandaat van 24373,34 fl 
voor de kosten van de vondelingen over 1818.

4005 19/05/1819 182/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring drie pachtcontracten voor bos 
gelegen te Kluizen gehuurd door Jacques 
de Coninck, Jean François van Herzeele, en 
Jaques Genbrugge

4006 22/05/1819 183/24 - BG meldt aan Dauwe, ontvanger 
van Weldadigheid te Kaprijke, dat er twee 
mandaten klaar liggen voor Weldadigheid. 
(Op ACHTERKANT pacht nr. 34 Nazareth op 
Ziekemansstraete aan Pierre Walgraeve van 
XIII-XIX) 

4007 22/05/1819 184/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur de 
nota en kostenstaat van deurwaarder Vees-
aert voor goedkeuring. (Op ACHTERKANT 
pacht te Beoosten Bleye Polder in regie)

4008 22/05/1819 185/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur de 
nota en kostenstaat van notaris van Ghentdt. 
(Op ACHTERKANT pacht te Beoosten Bleye 
Polder in regie)
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4009 25/05/1819 186/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur 
dat Weldadigheid bevoegd is voor behoef-
tige kinderen. Zij kunnen beter antwoorden 
op de vragen in verband met de vaccinatie. 
Wel is het zo dat Dr Wauters in 1802 reeds 
alle kinderen die ons werden voorgeleid, liet 
vaccineren. Dat is dus lang voor het KB van 
18/4/1818. Alle kinderen in de Kulders, Blau-
we Meisjes, Rode Lijvekens worden bij het 
binnen komen op 6 à 8 jarige leeftijd onder-
zocht of ze ingeënt zijn of de pokken (petite 
vérole) gehad hebben. Het lokaal daartoe be-
vindt zich in het gebouw van BG’s administra-
tie. (Op ACHTERKANT pacht te kanton Hulst, 
Rietdycke en Wulfs-Dyck polder aan Jacinthe 
De Cock van an XIII tot XX)

4010 25/05/1819 187/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, om de eigendomsbulletins 
in verband met Eeklo te willen controleren 
en aan de burgemeester voor te leggen (Op 
ACHTERKANT pacht nr. 104 te Smits-schore 
polder geen verdere vermeldingen)

4011 26/05/1819 188/24 - BG vraagt aan de directeur van de 
directe belastingen van Oost-Vlaanderen om 
rechtzetting van enkele fouten in de vermel-
dingen van kadastrale leggers met betrekking 
tot goederen van BG.

4012 26/05/1819 189/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
gecorrigeerde kostenstaat van notaris Raman. 
(Op ACHTERKANT pacht te Canis-vliet aan 
Pierre Hemelzoet van 1807-1813).

4013 27/05/1819 190/24 - BG stuurt aan de ontvanger van de 
commissie de instructie uitgaande van de 
Gedeputeerde Staten en verzoekt hem om die 
boekhoudregels strikt na te komen.

4014 27/05/1819 191/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
bij de Gedeputeerde Staten de toestemming 
te vragen voor een geding tegen de eigenaars 
van het goed waarop achterstallige grondcijns 
verschuldigd is sedert 1796 op grond van een 
charter van 28/5 en 3/08/1660.
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4015 01/06/1819 192/24 - BG dankt Baron de Roisin, inspec-
teur van waters en bossen voor het negatieve 
certificaat met betrekking tot twee partijen bos 
te Kluizen. BG vraagt een soortgelijk certifi-
caat voor een bos gelegen te Westrem, Hel-
lincx bosch, dat te midden van de velden ligt 
en daardoor voortdurende geplunderd wordt. 

4016 01/06/1819 193/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
J. Bte de Jaegher te mogen aanstellen als 
boswachter te Zonnegem. De huidige pachter 
en burgemeester verlaat het pachtgoed met 
Kerstmis en bewaakt het jonge bos niet meer 
waar recentelijk nog 20 jonge boompjes zijn 
geveld.

4017 01/06/1819 194/24 - BG schrijft van Wambeke aan over 
enkele zaken : toestemming voor de herstel-
lingen aan de schuur van clercq te Wetteren; 
toestemming voor de bouw van de fundamen-
ten en gevel van deze schuur in baksteen; BG 
zal toestemming vragen voor het weghalen 
van de stronken in het bos te Westrem; toe-
stemming voor de openbare verkoop van ver-
scheidene geïsoleerde bomen op de gronden 
verpacht aan Govaert en Landuyt te Impe; BG 
zal de toestemming vragen voor de benoe-
ming van J.Bte de Jaegher tot boswachter te 
Zonnegem. In PS vragen ze toezending van 
kaart nr. 3 van Wetteren en die van " hospice 
St Jacques/atlas/ "

4018 01/06/1819 195/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming tot overbrenging van de schilde-
rijen in bas reliefs naar de kerk van de Bijloke. 
Het gaat om voorstellingen van enkele tafe-
relen uit het leven van de H. Bernardus die 
weggenomen werden in de bibliotheek/ Bau-
delokapel (église de Baudeloo)/. Deze werken 
vormen voor de kloosterlingen een herinning 
aan het leven van hun stichter. Hoewel van 
weinig artistieke waarde zouden ze goed 
staan in "de mooie inrichting van de Bijloke, 
als tempel gewijd aan de vertroosting in dit 
tranendal ". 
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4019 02/06/1819 196/24 - BG meldt aan de Poorter, pachter te 
Melle, dat hij de andere boom die in Grooten-
berghe is blijven liggen te willen halen en naar 
Gent te brengen. 

4020 02/06/1819 197/24 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
ze wel het overzicht van de vaccinaties bij 
de kinderen onder haar gezag kan toestu-
ren maar niet het gezag heeft om van alle 
geneesheren, chirurgen en hun leerlingen te 
eisen dat ze informatie verstrekken over hun 
inentingen. Het lokale gezondheidscomité 
moet daar voor zorgen overeenkomstig het 
besluit van 31/5/1818.

4021 07/06/1819 199/24 - BG vraagt aan Bekaert, inspecteur 
te Nazareth, om de waarde van de kathei-
len bij Francis de Pauw te Nazareth te willen 
toesturen voor vrijdag. Voorts de waarde van 
het land na het oogsten, het overzicht van de 
pachten met vermelding van de pachtwaarde, 
de subdivisie van de fonciere contributie aan 
Vissens ontvanger te willen sturen. (Op ACH-
TERKANT pacht te Moerspuye Polder aan 
Jean Cornille Maes van an XIII-XX)

4022 07/06/1819 200/24 - BG vraagt aan J.F. Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem, om dringend de lijst 
met de verhuurde goederen in zijn arrondisse-
ment te willen terugsturen met vermelding van 
de jaarwaarde per artikel. (Op de ACHTER-
KANT pacht te Winkel, gehucht Rostijne, met 
weiderecht voor de schapen van Emanuel De 
Paepe op de heide links van de Burrelstraete 
lopende naar het huis bewoond door Pierre 
Stock. Tot herroeping.)

4023 07/06/1819 201/24 - BG stuurt aan de gouverneur de lijst 
met het verloop van vondelingen over de pe-
riode 1/7/1818-1/6/1819. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 109 te Winkel, gehucht Rostijne, met 
weiderecht voor de schapen van Jean van 
Hecke op de heide rechts van de Burrelstrae-
te lopende naar het huis bewoond door Pierre 
Stock. Vanaf 1806 tot herroeping.)
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4024 08/06/1819 202/24 - BG stuurt aan Vindevogel, garde 
general van het kanton Eeklo te Oudenaarde, 
het overzicht van de houtkap over 1818. Met 
vermelding van de verkoopdatum en de nota-
ris. (Op ACHTERKANT pacht te Nazareth in 
regie).

4025 08/06/1819 203/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring 1) het proces-verbaal van de 
definitieve aanbesteding van de werken aan 
de zaal voor gewonden in de Bijloke 2) idem 
voor de vergroting van de stookplaats in het 
zottinnengesticht. (Op ACHTERKANT pacht 
nr. 107 te Nazareth, van klein huisje en land 
aan Pierre Frans Bekaert op de laan naar De 
Pinte van 1806 tot 1812).

4026 09/06/1819 204/24 - BG stuurt aan de admin. Commissie 
van het Maison de Travail de Charité te Gent 
het overzicht van de kosten voor onderhoud 
van gebrekkige bedelaars in het Oudman-
nengesticht. (Op ACHTERKANT pacht nr. 101 
te Keeremelck polder in eeuwigen cijns aan 
Josse Van Damme.)

4027 09/06/1819 205/24 - BG nodigt Haeck, ontvanger van de 
kathedraal, uit op vrijdag 11 om te spreken 
over enkele pachten. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 108 te Wachtebeke heide in regie)

4028 09/06/1819 206/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
de toestemming om de som van 3654,80 fl 
afkomstig van renteterugbetalingen en de 
verkoop uit de turfstekerij te Aaigem te mogen 
gebruiken waarvoor het oorspronkelijk was 
bestemd m.n. het afbetalen van BG schulden. 
Thans wordt dit geld vastgehouden voor de 
eventuele aankop van de Berg van Barmhar-
tigheid. (Op ACHTERKANT pachtte Lande-
gem van land aan Pierre Van Wassenhove 
van 1806 tot 1812)
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4029 14/06/1819 207/24 - BG stuurt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, een aanbevelingsbrief met 
open omslag voor de BG van Rijsel. De aan-
beveling strekt tot zijn benoeming voor het 
beheer van de goederen die BG Rijsel heeft 
te Kaprijke en omstreken. (Op ACHTERKANT 
pachtte Keeremelck polder in eeuwigen cijns 
door Jacques De Potter)

4030 14/06/1819 208/24 - BG vraagt aan de gouverneur en-
kele toelichtingen bij het verzoek tot betaling 
van 512,65 fl. BG blijkt al met betrekking tot 
de houtkap soortgelijke betalingen te hebben 
uitgevoerd. (Op ACHTERKANT pacht nr. 53 te 
Wachtebeke aan Jean François Stevens van 
an XIII-XIX).

4031 14/06/1819 209/24 - BG schrijft aan de commission admi-
nistrative des Secours van Rijsel dat ze nota-
ris Van der Weenen uit Eeklo aanbevelen voor 
de opvolging van hun goederen in Kaprijk en 
omstreken. (Op ACHTERKANT pacht nr. 102 
te Keeremelck polder in eeuwigen cijns aan 
Jacques Ysenband).

4032 14/06/1819 210/24 - BG meldt aan de gouverneur dat 
J.Bte de Cuyssche uit Kruishoutem het zie-
kenhuis na de kataraktoperatie heeft verlaten. 
De gemeente Kruishoutem is BG 10,90 fl 
schuldig voor 18 dagen verblijf. (Op ACHTER-
KANT pacht te Wachtebeke aan Louis Brake 
van XIII-XIX)

4033 15/06/1819 211/24 - BG meldt aan Van Wambeke te Aalst 
dat de werken aan de hoeve te Wetteren met-
een kunnen beginnen. J. Bte de Jaeger mag 
aangesteld als toezichter te Zonnegem @ 30 
fr, … (Op ACHTERKANT pachtte Keeremelck 
polder in eeuwigen wijns aan Dominique De 
Weirt)

4034 15/06/1819 212/24 - BG nodigt de regent van de Kulders 
uit voor overleg over het huishoudelijk regle-
ment. 
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4035 15/06/1819 213/24 - BG vraagt Van der Weenen te Eeklo 
om de achterstallige belasting op de water-
schappen na te zien. Het zou hier gaan om 
goederen van de Lazarije (Rijke Klarenhos-
pitaal) (Op ACHTERKANT voor voldaan door 
weduwe. De Sutter uit Zomergem)

4036 17/06/1819 214/24 - BG nodigt de bestuursleden uit tot 
bijwoning van het Te Deum ter herinnering 
aan de overwinning te Waterloo. (Op ACH-
TERKANT pacht huis te Gent, St Pieters 
Slykstraete nr. 22, van 1808-1817)

4037 19/06/1819 215/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
ze 4,72 fl moeten betalen aan Bogaert-de 
Clercq, krantenuitgever (gazetier) voor de 
inlassing van twee advertenties in verband 
met de levering van bier en vlees aan BG. BG 
vraagt toestemming tot betaling van deze som 
die niet verhaalbaar is op de aannemers van 
de aanbesteding. (Op ACHTERKANT pacht 
nr. 117 te Gent van het huis Le Leopard in 
de Veldstraat nr. verhuurd aan Jbte Roemaet 
en onderverhuurd aan C. J.. Pins van 1806-
1812)

4038 19/06/1819 217/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om Wouters, kuiper, te mogen beta-
len voor het peilen van de biervaten geleverd 
tussen 2 en 25 dec 1818. (Op ACHTERKANT 
pachtte Gent van weide achter de Bijloke aan 
Tobie De Rudder van an 16 tot an 22)

4039 28/06/1819 217/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toestemming om Wouters, kuiper, te mogen 
betalen voor het peilen van de biervaten gele-
verd tussen 2 en 25 dec 1818. (vermoedelijk 
niet verstuurd origineel waarop toevoeging dat 
voortaan deze kosten ten laste komen van de 
aannemer)
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4040 19/06/1819 218/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om het atelier de travail van deze 
stad te mogen betalen voor de levering van 
7 stuks gestreept linnen, 75 paar schoenen 
en 377 paar klompen aan Oudevrouwen, 296 
paar schoenen, 25 spinnewielen met toebe-
horen aan de Kulders. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 116 te Gent van een huis Croix d'or 
(Gouden Kruis) in de St Pieters Slijkstraete nr. 
65 aan Pierre Rossau en frans van Wattegem 
van 1809-1812)

4041 19/06/1819 219/24 - BG stuurt aan baron de Roisin, een 
kopie van de aanstelling van J. Bte de Jaeg-
her tot boswachter te Zonnegem. (Op ACH-
TERKANT pacht nr. 100 te Keeremelck polder 
in eeuwige cijns aan Pierre De Laet)

4042 22/06/1819 220/24 - BG herinnert Dauwe vrederechter te 
Lembeke eraan dat er twee mandaten voor 
hem klaarliggen. (Op ACHTERKANT pacht nr. 
115 te Gent van een huis in de Yperstraete nr. 
.. aan Jean De Vos van jaar 13-19).

4043 26/06/1819 221/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, om het overzicht van BG 
goederen te Maldegem te bekijken en op-
merkingen te formuleren. (Op ACHTERKANT 
pachtte Gent van een huis, werf met open 
terrein aan de Bijloke nr. 60 aan Badouin De 
Smedt, nu zijn erven, voor 6 jaar an 13 tot 
19.)

4044 28/06/1819 222/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming tot betaling van notaris Raman 
in verband met de verdeling van weideland 
buiten de Antwerpsepoort op grond van een 
nieuwe verdeelsleutel voorgesteld door BG 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 68 te Winkel wijk 
Rostijne aan Laurent de Letter van an 13 -19 
@761,82fr en 6 zakken aardappelen of 18 
balen (balles) haver.)
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4045 28/06/1819 223/24 - BG vraagt aan Ghyselynck, adjunct 
te Lovendegem, waarom de sous-repartitie 
met betrekking tot de contributie van 1819 
nog niet overhandigd is aan de ontvanger. Hij 
mag ook zijn honorariumnota opsturen. (Op 
ACHTERKANT pacht nr. 88 te Stoppeldyk 
gelegen Hulster ambacht en Axel aan Pierre 
Jean Ver Eeken van an 13 tot 20).

4046 28/06/1819 224/24 - BG schrijft aan Van Hoorebeke, ont-
vanger der directe belastingen te Mariakerke, 
dat het hen verwondert dat Ghyselynck nog 
niet de sous-repartitie heeft toegestuurd. (Op 
ACHTERKANT pachtte Stoppeldyk aan N. 
Heyndrickx te St Niklaas en Van Camp)

4047 30/06/1819 225/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en de voorwaarden voor de verhuur 
van de stalplaatsen op de Bijlokefoor per 1 
aug e.k. (Op ACHTERKANT pacht nr. 99 te 
Keermelck polder in eeuwigen cijns aan Au-
gustin Van Doorzelaere. )

4048 30/06/1819 226/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
negatief certificaat met de vaststelling dat 
BG niets bezit afkomstig van de "fondations 
de bourses ou collèges". Met aangekleefd 
voorbeeld van neg. Certificaat (Op ACHTER-
KANT pacht Moerspuye polder aan Cornille 
Breepoel van an 13-20. op 2e doc : pacht nr. 
114 te Gent huis Ter Coolen op de Coupure 
Rechts nr. 88 aan Jaques Van Imschoot en 
fidele Frans Van Omschoot van an 14 tot 20)

4049 01/07/1819 227/24 - BG verwijt Van Acker, landmeter te 
Winkel, dat ze nog steeds niet de figuratieve 
kaarten met de eigendommen van BG te 
Winkel hebben ontvangen. Indien binnen de 
8 dagen niet ontvangen, vragen we ze via 
gerechtelijke weg aan. (Op ACHTERKANT 
pachtobligations à la charge de l'empereur 
d'autriche geen verdere vermeldingen!) 

4050 03/07/1819 228/24 - BG legt aan de gedeputeerde staten 
uit dat de drie kinderen De Cocker uit Eke 
niet zijn toegelaten omdat ze niet de vereiste 
documenten bij hadden. 
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4051 06/07/1819 229/24 - BG meldt aan P. Gobert, advocaat te 
Gent, dat ze zijn voorstel met betrekking tot 
de rente aanvaarden. 

4052 06/07/1819 230/24 - BG vraagt aan het stadsebstuur de 
toelating om de buitengewone belasting voor 
het onderhoud van de Burgraevenstroom wa-
terschap (wateringue) te betalen. De belasting 
slaat op BG eigendom te Eeklon Waarschoot, 
Sleidinge, Lovendegem, Kluizen, Ertvelde . 

4053 08/07/1819 231/24 - BG vraagt aan P.J. Sarens te Den-
dermonde, inlichtingen betreffende de hypo-
theek op een hoeve van Anne Marie Smetryns 
uit Lede in de Schuerstraete. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 120 te Gent aan Joseph 
vanderlinden Canoot voor het recht tot aan-
planting van bomen op de veste achter zijn 
woning.)

4054 08/07/1819 232/24 - BG antwoordt aan Van Wambeke 
inspecteur te Aalst, dat hij de 5 eiken en 2 
abelen op grond uitgebaat door Jean François 
de Schaepmeester te Oordeghem mag verko-
pen. BG meldt besluit tot openbare verkoop 
van kaphout in oktober. BG stuurt de tweede 
staat voor herstellingen aan de pachthoeve 
van Clercq. (Op ACHTERKANT pachtnr. 121 
te Gent van woning genaamd pastorij van het 
beluik van de Bijloke aan Guillaume Hamme-
lynck van 1807-1813.)

4055 09/07/1819 233/24 - BG meldt aan van Hoorebeke, ont-
vanger der directe belastingen te Mariakerke 
hij reeds via Ghyselynck de onderverdeling 
der contributie fonciure over BG goederen te 
Lovendegem zou moeten hebben ontvangen. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 52 te Wachte-
beke aan Louis van Doorzelaere van an XIII-
XIX).

4056 10/07/1819 234/24 - BG stuurt aan de gouverneur de 
staat met de uitgaven voor behoeftige zwak-
zinnigen. 2e kwartaal 1819
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4057 10/07/1819 235/24 - BG vraagt aan de regent van de 
Kulders om hen de verschillende voorwerpen 
die gemaakt zijn in de Kulders of geleverd aan 
het bureau van gevonden kinderen in de loop 
van het eerste semester, m.n. kleden (habits), 
kamizolen (vestes), broeken (culottes), hem-
drokken (camisoles), boerenbuizen [kinder-
rokje] (jaquettes). (Op ACHTERKANT pachtnr. 
89 Klinge, Kildrecht polder, aan Jean D'Hondt 
van 1809 tot 1818)

4058 10/07/1819 236/24 - BG stuurt aan de commissie van het 
werkhuis (maison de travail de charité) het 
overzicht van het aantal dagen onderhoud 
van gebrekkige bedelaars in juli 1819. (Op 
ACHTERKANT kas per 28/05/1818 )

4059 10/07/1819 237/24 - BG meldt aan de regent van de kul-
ders dat de prijsuitreiking plaats zal hebben 
op eerst maandag van augustus om 15.00 u. 
(Op ACHTERKANT pachtte Wachtebeke aan 
Jean de Meulenaire van an XIII-XIX)

4060 13/07/1819 238/24 - BG schrijft aan J.F. van Hecke te 
Stekene dat ze gehoord hebben van Pieter 
Francies van Eetvelde, "ex-meyer van de 
coeywacht", dat er een schat zou zijn gevon-
den "in het land van de Bijloke gebruykt bij 
Jan Bte de Meurchye" zijnde "een koffer .. 
beslaegen met yzeren banden en inhoudende 
een merkelijke quantiteyt spaensche speciën" 
(Op ACHTERKANT pachtte Keeremelckpol-
der aan Josse De Bruyne )

4061 13/07/1819 239/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
toelating tot terugkoop van twee rentes ten 
gunste van Gobert, oud secretaris van de 
Keure te Gent na verrekening met een rente 
ten laste van zijn zuster mevr Duhayon?.

4062 14/07/1819 240/24 - BG vraagt aan de Buck, advocaat te 
Kortrijk, om zijn honorariumnota op te sturen. 
(Op ACHTERKANT pacht an boomgaard 
te Nieuwen Eglantier in eeuwigen cijns aan 
Frans Aerrebout )
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4063 14/07/1819 241/24 - BG vraagt aan de directeur der direc-
tes belastingen te Gent dat de geneesheren 
en chirurgen verbonden aan de godshuizen 
van BG vrijgesteld worden zoals wettelijk be-
paald van het patentrecht. Voorts melden ze 
dat Hanry Wallemacq, rue de la chapelle nr. 2, 
wijk Broederlijkheid,  niet meer onderworpen 
is aan het patentrecht dat hij in 1818 heeft be-
taald. (Op ACHTERKANT pachtnr. 94 Nieuwe 
Eglantierpolder boomgaard aan Jean Dielman 

4064 17/07/1819 242/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
proces-verbaal van de verhuur van de bijloke-
foorstalplaatsen. (Op ACHTERKANT pachtnr. 
93 te Axel Nieuw-beoosten-Bleye boomgaard 
aan J. Bte Onghena van 1808-1817)

4065 17/07/1819 243/24 - BG vraagt aan J.F. Van Hecke te 
Stekene om na te gaan wat er nu waar is 
met betrekking tot de schat gevonde door de 
Meurchy, want in Gent wordt er reeds over 
gesproken (Op ACHTERKANT erfpachtte 
Axel, nieuw-beoosten-bleye aan Jean Corne-
lis Maes voor 29 ans )

4066 19/07/1819 244/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
Jean van Doorselaere, landbouwer te Won-
delgem, zijn pachtcontract voor het weiden 
van schapen op de veste van de Bijloke als 
beëindigd mag beschouwen, gelet op het po-
litieverbod op het weiden op de vesten, naar 
analoge met de verbreking van de pacht van 
Jean Cornelis. (Op ACHTERKANT pachtnr. 
92 Coeywacht Nieuw Beoosten Bleye aan 
Jeanne Annaert van 1808 tot 1817; pacht te 
Axel oud Zuyd Dorp Polder aan Philipe Jac-
ques Van Duys van an XIII-XX)  

4067 19/07/1819 245/24 - BG schrijft aan de directeur van de 
directe belastingen dat ze in de lijst vergeten 
zijn hoofdgeneesheer Wouters te vermelden 
die gratis toezicht op de gezondheidsstaat 
houdt en de algemene apotheek. Hij zou dus 
niet onderhevig mogen zijn aan het paten-
trecht. (Op ACHTERKANT pachtnr. 91 Axel, 
nieuw beoosten Bleyeaan Jean Ysebaert van 
1807 – 1813)
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4068 21/07/1819 246/24 - BG vraagt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, om aanwezig te zijn op het 
stadshuis te Eeklo waar de klacht van BG 
over de indeling van de grondeigendommen 
van BG wordt bepleit. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 58 te Wetteren, Broekakker en Mut-
sakker aan François van der Straeten van an 
XIV-XX)

4069 21/07/1819 247/24 - BG bevestigt aan het stadsbestuur 
de ontvangst van het raadsbesluit van 19/07 
en het dubbell van de jaarrekening 1815. (Op 
ACHTERKANT erfpachtte Wetteren Paelepel-
straete aan weduwe van Adrien Vliegberg )

4070 21/07/1819 248/24 - BG meldt aan De Meulenaere, oud 
vicaris-generaal van de kathedraal, directeur 
van de Blauwe Meisjes, en Papeleu, kannunik 
van de kathedraal en directeur van de Rode 
Lijvekens, dat de prijsuitreiking plaats heeft op 
dinsdag 3 oogst om 15u. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 59 te Wetteren, Boschkant, aan Jac-
ques Grillard, van 1808 -1817)

4071 22/07/1819 249/24 - BG stuurt aan Baguet, ontvanger 
van BG, een expeditie van het raadsbesluit 
met betrekking tot de réglement du compte 
de récettes et dépenses over boekjaar 1815. 
(Op ACHTERKANT pachtte Winkel, Rostijne, 
aan Pierre Van Waes van an XIII-XIX tegen 
698,40fr of £64-3-4 en 10 zakken aardappe-
len. 

4072 23/07/1819 251/24 - BG schrijft aan de burgemeester dat 
ze denken dat hun collega zich vergist heeft 
over zijn vertrek naar "den buiten" nu de Ko-
ning binnenkort komt. BG vraagt een audien-
tie aan voor morgenvroeg. 

4073 24/07/1819 252/24 - BG meldt aan het stadsbestuur dat 
ze een kopie  van het raadsbesluit (zie brief 
nr. 249 dd22/07) aan Baguet hebben afgege-
ven. (Op ACHTERKANT pachtte Stoppeldijk 
aan Jacques De Maet ? van an XIII tot XX)
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4074 24/07/1819 253/24 - BG schrijft aan van den Hecke, 
bestuurder, op zijn buitengoed te Mariakerke 
dat de Koning morgen tegen 11-13 u verwacht 
wordt en hij vermoedelijk de overheden tus-
sen 15 en 16 u zal ontvangen. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 86 te Stoppeldijk aan Guil-
laume Augustin Heeman van XIII – XX)

4075 24/07/1819 254/24 - BG meldt aan de Hoon, architect 
van BG, dat de schatting van de Berg van 
Barmhartigheid binnenkort zal plaats heb-
ben. Weldadigheid stuurt Van de Cappelle. 
De liquitdatiecommissie te Brussel sturen hun 
experten. (Op ACHTERKANT pachtte Axel, 
nieuw-beoosten-bleye aan Jean A. De Vos 
van 1807 tot 1813)

4076 24/07/1819 255/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
na te gaan hoever de aanvaarding van de ruil 
van grond te Sint Denijs met Verbiest staat. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 87 Stoppeldijk, 
Hulsten ambacht, aan André Boeykens van 
an XIII-XX.)

4077 24/07/1819 256/24 - BG stuurt aan de Gouverneur het 
verzoek terug van de overste van het O.L.V. 
begijnhof gericht aan de Koning en dat ze op 
24 mei van zijn voorganger hadden gekregen. 
Welk gevolg eraan gegeven is, is BG onbe-
kend, niettemin willen ze twee bemerkingen 
maken. Er is niets definitief afgesproken in 
verband met de verhoging met een derde van 
de rente die de novices moeten betalen bij 
hun intreden. Daarmee moet een stuk van de 
kosten van het onderhoud van zieke begijnen 
betaald evenals van hen bekend als de En-
fans du St Esprit (Heilige Geestkinderen), die 
deelnemen aan de armenmissen. Het andere 
punt betreft de bepaling van de huurwaarde 
van de huisjes. (Op ACHTERKANT pachtte 
Stoppeldijk, hulster ambacht, aan Theodore 
Van De Keere van XIII – XX) 
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4078 28/07/1819 257/24 - BG schrijft aan J.A. Reyniers te 
Zeveneken dat ze hem niet een kopie van de 
titel van het rentjen van £3 S4 cournat 's jaars 
kunnen sturen omdat het stuk zelf door oud-
heyd vermoedelijk is vergaan. In hun registers 
staan de boekingen van deze aloude rente, 
die ook door zijn vader is betaald. Hij wordt 
dus verzocht deze verachterde croisen te wil-
len betalen. (Op ACHTERKANT pachtte Stop-
peldijk aan Josse van Hove van an XIII-XX)

4079 28/07/1819 258/24 - BG antwoordt aan Van de Putte, 
rechter 1e aanleg te Gent, dat ze met zijn 
vraag rekening zullen houden bij het uitvoe-
ren van de verfwerken.  (Op ACHTERKANT 
pachtte Keeremelkpolder aan Ma. Spiessens.)

4080 28/07/1819 259/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
data voor de prijsuitreikingen in de drie gods-
huizen.  

4081 29/07/1819 260/24 - BG schrijft aan Scheire, belasting-
ontvanger van Onkerzeele, dat de verkoop 
van de opbrengst van de weide te Onkerzeele 
om de belastingen die Adrien Haelterman 
schuldig is, te betalen onterecht was. Het 
betrokken stuk weide is verpacht aan Adrien 
Martens landbouwer te Erwetegem. Wat er 
ook van is, de beleefdheid vereist dat BG 
eerst werd ingelicht van de geplande verkoop. 
Bovendien is die Haelterman totaal onbekend 
bij BG. (Op ACHTERKANT pachtnr. 85 te 
Stoppeldijk aan Jean De Dobbelaere van an 
XIII – XX)

4082 29/07/1819 261/24 - BG stelt aan baron de Roisin, in-
specteur van waters en bossen O-Vl, enkele 
vragen in verband met de achterstallige 
betalingen aan de ontvanger van domeinen in 
het kader van de houtkap. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 83 Stoppeldijk aan Pierre Henri Sur-
mont van an XIV-XXI)
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4083 29/07/1819 262/24 - BG vraagt aan Van Caneghem, 
inspecteur te Myleghem hoe het komt dat 
Scheire, ontvanger te Onkerzeele, ongehin-
derd de opbrengst van een stuk land verpacht 
aan Adrien Martens heeft kunnen verkopen 
om de achterstallige belastingen van Adrien 
Haelterman te recuperen, persoon die to-
taal onbekend is bij BG. (Op ACHTERKANT 
pachtte Stoppeldijk aan Bonaventure Rothier 
van an XIII-XX).

4084 29/07/1819 263/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
een slecht stuk bos gelegen te Westrem, Hel-
linckbosch, openbaar verhuurd is aan Pierre 
Jospeph Hoorebeke. Dit bos ligt eenzaam te 
midden van velden en is vandaag nagenoeg 
volledig geplunderd. De pachter wenst dit stuk 
bos te ontdoen van de resterende tronken en 
er landbouwgrond van maken. Graag hiervoor 
toestemming. (Op ACHTERKANT pachtnr. 84 
te Stoppeldijk aan André Kindt ? Kints van an 
XIII-XX)

4085 30/07/1819 264/24 - BG schrijft aan advocaat Gobert dat 
het stadsbestuur akkoord gaat met de terug-
koop van de twee rentes en dat het geld bij 
BG beschikbaar is. (Op ACHTERKANT pacht 
nr. 82 te Stoppeldijk Axel ambacht aan Pierre 
Van der Willen van an XIV-XXI)

4086 31/07/1819 265/24 - BG schrijft aan Natesonne? Loodgie-
ter, dat abusievelijk het St laurentius godshuis 
op zijn lijst vermeld staat in het kader van de 
openbare toewijzing van loodgieterij. Het is 
zijn collega Cocquyt die hiermee belast is. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 81 Wanzeele in 
regie.  

4087 31/07/1819 266/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur een 
dubbel van alle beraadslagingen over de ver-
werving van de Berg van Barmhartigheid. (Op 
ACHTERKANT pachtte Stoppeldijk aan Pierre 
Lievin Stvens, van an XIV-XXI)
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4088 3/08/1819 267/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toelating om landmeter en oud-burgemeester 
van Winkel, Van Acker, voor de rechtbank te 
dagen wegens het niet afleveren van de kaar-
ten met de opmeting van de BG eigendom-
men aldaar. Er zijn hem reeds voorschotten 
uitbetaald.

4089 3/08/1819 268/24 - BG meldt aan Colson, ontvanger 
van de domeinen te Gent, dat zodra ze de 
opmerkingen van de inspecteur van waters 
en bossen hebben ontvangen BG aan het 
stadsbestuur de toelating zal vragen om de 
lonen (vacations) tbv 434,33 fl te betalen voor 
de boswachters van de houtkap in 1814-1817. 
(Op ACHTERKANT pachtte Wanzele aan An-
toine Huylebrouck van an XIV-XX)

4090 04/08/1819 269/24 - BG vraagt aan notaris J.S. Van 
Oudenhove te Ninove toezending binnen de 
week van de expeditie van het proces-verbaal 
van de openbare verhuring. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 80 te Serskamp en Lede aan 
Denis de Groote van an XIV-XX)

4091 04/08/1819 270/24 - BG meldt aan Jan van Doorselaere, 
landbouwer te Wondelgem, dat het stadsbe-
stuur besloten heeft dat hij de pacht verder 
moet blijven betalen voor de "garzingen op de 
bijloke veste". (Op ACHTERKANT overzicht 
van de personen die plaatsen kunnen toewij-
zen in het Alijnshospitaal: La Potterie 1,2,8, 
markies de Parcq tot Brussel 3,4,5, Duvallier 
Caecila uxoris 6,7,9,10,11, Louis Charles Ot-
thon Prince de Salm Salm gewezen bisschop 
van Doornyck als representant van de familie 
van immerseele 13-18.)

4092 07/08/1819 271/24 - BG verzoekt P. Van de Velde in de 
abdij van Oost-Eeklo te Gent om het geld toe-
komende aan Marie Roegiers, opgesloten in 
het zwakzinnigengesticht, te willen storten in 
de kas van BG ter afbetaling van haar onder-
houd. (Op ACHTERKANT pachtte serskamp 
en lede aan Jean Meuleman van an XIII-XIX)
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4093 10/08/1819 273/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
gecertificeerde stukken in verband met het 
afgewerkte landmeterswerk van Van Acker te 
Winkel en Wachtebeke. (Op ACHTERKANT 
pacht te Stoppeldijk aan Guillaume Van Pas-
sel van an XIII – XX)

4094 07/08/1819 272/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
positief te reageren op het verzoek van de 
standhouders op de Bijlokefoor om hun nering 
(débit) op de zondagen van de foor te mogen 
voortzetten, zoals gebruikelijk enkele jaren 
voordien. (Op ACHTERKANT pachtnr. 79 te 
Serskamp, Croonveldeken en Kattenberg, 
aan Bernard Waerman van an XIII-XIX).

4095 12/08/1819 274/24 - BG schrijft aan baron de Roisin, 
inspecteur waters en bossen, over de betaling 
het tiende (décime) op de houtkap ten gunste 
van het Domein. 

4096 12/08/1819 275/24 - BG nodigt 't Felt, meesterbakker op 
St Pietersnieuwstraat, uit op de vergadering 
en verzoekt hem de documenten over de 
windmolen met op- en afrede gelegen buiten 
de Muidepoort door hem gekocht. 

4097 14/08/1819 276/24 - BG meldt aan L. de la Kethulle, eige-
naar te Gent, dat Jean Mesdach in het ouder-
lingengesticht mag opgenomen worden tegen 
driemaandelijkse betaling ad 100 gulden 
Hollands per jaar en contante betaling van het 
ijzeren bed ad 35,15 fl. De vergoeding vervalt 
bij het bereiken van het 70ste levensjaar. [Op 
ACHTERKANT lijst van 4 thermidor an IX met 
de namen van de 10 uitgezette dames (Dan-
cour, Luscher, Fiers, Haesebroek, Pateet, 
Wallez, Ravan, Furiot, Kest, Frank, twee heb-
ben vergiffenis gevraagd)]
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4098 16/08/1819 278/24 - BG schrijft aan de voorzitter van de 
burgerlijke rechtbank over het gedrag van 
Pierre Van Quackebeke, Kulder. Deze is uit 
de instelling weggelopen maar vervolgens 
is hij teruggekeerd, zonder zich gebeterd 
te hebben. Hij is geregeld dronken en on-
gehoorzaam. Onlangs (2/08) nog is hij met 
soortgenoten door de straten getrokken naar 
het cabaret Lionceau (het Leeuwtje?) in een 
zijstraatje in de buurt van de Kapucijnen. Ze 
waren verkleed met broeken in allerlei kleuren 
en droegen elk een zakdoek om de arm op 
de plaats waar het nummer van het godshuis 
is genaaid. Op 9/08 is hij zwaar dronken na 
het gestelde uur binnengekomen net zoals de 
eerste dag na Pasen, toen hij met oud-Kul-
ders in een cabaret op de Nederscheldekaai 
lelijk huis heeft gehouden. Een paar weken 
opsluiting in de gevangenis zou hem goed 
doen. 

4099 16/08/1819 279/24 - BG stelt een getuigschrift op over het 
goede gedrag van Jean Rossel, Kulder sedert 
5/12/1807 (Op ACHTERKANT Pierre van der 
Syptte Zevergem, drie jaar interest op rente 
vervallen op 16/3/1816) 

4100 17/08/1819 280/24 - BG meldt aan Adrianus Verbiets, 
landsman te Sint-Denijs, dat ze de toestem-
ming tot verkaveling hebben ontvangen. 

4101 17/08/1819 281/24 - BG vraagt aan juff Marie Lybrecht, 
econome van het oudevrouwengesticht, om 
er op toe te zien dat verbod om vrienden en 
familie eten of drank te verschaffen bij bezoek 
scherp wordt nageleefd. Hooguit mag een 
à tweemaal per jaar toegestaan worden dat 
spijs en drank van het huis wordt gegeven en 
dan nog met toezicht door de econome. (Op 
ACHTERKANT soort jaarafrekening van/door 
Cooman met betrekking tot 1809, 1810, 1811 
slechts half document) 
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4102 18/08/1819 282/24 - BG stuurt aan de commissie van het 
Werkhuis van barmhartigheid de kostenstaat 
voor het onderhoud van gebrekkige bede-
laars over de maand juli. (Op ACHTERKANT 
geboorteuittreksel van Anna Catherina, fa 
Petrus Van Herizeele en Marianne De Matte 
nata 23.9.1758 met stempel van de gemeente 
1815 )

4103 19/08/1819 283/24 - BG vraagt aan P. Van Overloop eige-
naar te Mendonk, de betaling van de onder-
houdskosten voor J. Bte Van Overloop, zijn 
neef, in het zwakzinnigengesticht, tw 105,40 
frs voor 124 dagen. 

4104 19/08/1819 284/24 - BG dringt bij Van Acker, notaris en 
landmeter te Winkel, een allerlaatste maal 
aan op de afwerking van de aanmaak van de 
topografische kaarten van de BG landgoe-
deren te Winkel en Wachtebeke. We heb-
ben ondertussen de toestemming van het 
stadsbestuur om u in rechte te vervolgen. (Op 
ACHTERKANT staat van de verdeling van de 
godshuizen tussen de BG leden, in casu, lijst 
godshuizen onder de leiding van Kervijn )

4105 19/08/1819 285/24 - BG schrijft aan Bauters, ticheldek-
kersbaas te Gent, dat het werk van Colpaert, 
ticheldekker, is opgeschort en dat ze hem met 
dat werk voor de maand september belasten. 
De reden waarom hij geschorst wordt, is de 
negligentie en luyheyd van zijne knechten en 
BG vraagt hem om te willen oppassen neer-
stige en getrouwe kenchten te gebruyken om 
ook niet geschorst te worden. (Op ACHTER-
KANT naemen der oonnoosele vraupeersoo-
nen in vrauweesenhuys volgen 31 namen)

4106 21/08/1819 286/24 - BG schrijft aan Bauters, ticheldek-
kersbaas te Gent.

4107 21/08/1819 287/24 - BG maakt juff Coleta Mestdach, 
vrouw moeder van het hof van St Anna, er 
attent op dat de zusters hun vrienden en 
familie hooguit een à tweemaal per jaar spijs 
en drank "gemaetiglijk en onder haer opzicht" 
mogen voorzetten. 
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4108 26/08/1819 288/24 - BG gaat met Van Caneghem, inspec-
teur te Myleghem, akkoord dat een derde per-
soon ingezet wordt om de zaak van de illegale 
verkoop van hooi te Onkerzele te regelen.

4109 26/08/1819 289/24 - BG vraagt aan C. Van Wambeke, 
inspecteur te Aalst om samen met Snyers, 
garde général des eaux et forêts te Aalst, de 
grootte en ligging van de bossen en bosjes te 
gaan inspecteren. 

4110 26/08/1819 290/24 - BG vraagt aan de ontvanger van 
de domeinen te Eeklo om te wachten tot de 
Gouverneur een besluit heeft genomen inzake 
de lonen (vacations) van de woudmeesters 
(agents forestiers). (Op ACHTERKANT "Tarif 
van den prijs der schoenen gewoonlijk ge-
daen door de aerme kamer der stad Gend, in 
Brabands courant geld, voor de pointure van 
elke lengde als volgt : mansschoenen … vrou-
weschoenen … muylen". (de muylen waren 
bestemd voor het weeshuis) 

4111 26/08/1819 291/24 - BG meldt aan P.J. Snyers, garde 
général des eaux et forêts, dat Van Wambeke 
hem zal vergezellen op de inspectie

4112 26/08/1819 292/24 - BG vraagt aan J.B. de Poortere op 
het kasteel van Egmont te Zottegem om bij 
Pieter Jacobus Tocbé ?, pachter te Velzeke, 
de "gestaetheyd der boomen" te gaan be-
kijken die z.g. schade veroorzaken aan zijn 
land. BG vraagt om van der Linden te Zot-
tegem te voldoen voor het maeken van de 
sous-repartitie tusschen de pachters. Voorts 
sturen ze een mandaat voor de ontvanger 
Droesbeke. (Op ACHTERKANT lijst van de 
opgestuurde geneesmiddelen door H. Van 
Lokeren, apotheker, 4 pluviose an VI: valeri-
aan, absynth, arabische gom, gentiaan, acid 
nitrique, peruviaanse cortex, rheum, Glaubers 
sal mirabile, enz.) 

4113 28/08/1819 293/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
de afkoopsom voor een rente ten voordele 
van Elisabeth van den berghe, begijn in het 
Groot Begijnhof overleden op 30/06/1814, te 
mogen aanvaarden om ze voordelig is voor 
BG.
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4114 28/08/1819 294/24 - BG schrijft aan het Stadsbestuur 
over het verzoek van de marktkramers in 
verband met de Bijlokefoor. De Bijloke is de 
beste locatie qua veiligheid en de nabijheid 
van de mooie wandeling van de Coupure. Het 
Recollettenplein is minder charmant en ge-
vaarlijk wegens de Leie; De Veldstraat biedt 
concurrentie omdat het daar in feite een per-
manente foor is. Ook kunnen de bewoners te 
allen tijde er bijbouwen of een steeds hogere 
vergoeding voor het gebruik ervan vragen. De 
Bijloke betekent een verzekerd inkomen voor 
BG en geeft meerwaarde aan de huur van de 
huisjes errond. 

4115 28/08/1819 295/24 - BG maant Cornelis Merre aan om de 
werken in de Bijloke binnen "derden daege te 
voltrekken".

4116 30/08/1819 296/24 - BG vraagt aan de Ceuleer te Appel-
terre om de prijzije van de mes vette en kalk 
op de hofstede te Eychem bij te wonen zoals 
vermeld in de brief van Tihibaut te Dender-
windeke. Met genoegen stelt BG vast dat "de 
exploitatie van onzen turf wel voordgaet"

4117 30/08/1819 297/24 - BG schrijft aan L. de la Kethulle 
te Gent dat ze de toelatingsbrief voor Jean 
François Mestdagh in het ouderlingengesticht 
sturen, dat de verblijfskosten aan BG moeten 
betaald en het bed aan kannunik Triest. (Op 
ACHTERKANT pachtte Axel Andijk Polder 
aan Abraham de Kraeker vanan 14 tot 21). 

4118 02/09/1819 300/24 - BG stuurt aan de regent van de 
Kulder het BG besluit over Pieter van Quae-
kebeke, opkweekeling van de Kulders, met 
verzoek het uit te voeren zodra het order van 
arrestatie is ontvangen. 

4119 02/09/1819 301/24 - BG bevestigt aanb de Gouverneur de 
ontvangst van zijn brief. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 90 te Axel, Andijk Polder aan Jean de 
Putter en Pierre Verpoorten van an 14 tot 21).
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4120 04/09/1819 302/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring twee bestekken en algemene 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
stads- en plattelandseigendom. (Op ACH-
TERKANT vraag en antwoord aan en van De 
Wilde in verband met het aantal gekken (fous 
& furieux) in de Alexianen (sept foux et infer-
rieurs), capaciteit 150, hijzelf is benoemd door 
de centrale administratie, een zwakzinnige 
verblijft er al van voor de opheffing van het 
A-klooster). Zie ook 309

4121 04/09/1819 303/24 - BG bevestigt aan het stadsbestuur 
de ontvangst van haar brief en besluit in ver-
band met werkingsverslag van de ontvanger 
van BG. (Op ACHTERKANT "lijste van de 
vrouwen van den 15 thermidor 9ste jaer der 
fransche Republique" oa namen als aquaviva, 
aquariquie, tique, bellemiese enz., 86 namen, 
zie ook nr. 304,).

4122 04/09/1819 304/24 - BG stuurt aan J.B. Baguet het besluit 
van het stadsbestuur in verband met het wer-
kingsverslag over 1817 (Op ACHTERKANT 
"aen mijn heer de naeyer president der hos-
pitaelen van het cortier van Gent. Noember 
van de menschen die tegenwoordigh woon int 
huijs van Bermhertigheyt geseijt hospicie nr. 
18 14 thermidor 9 ste jaer  (zie ook nr. 303) 
opgesteld door Petrus Bonnewijn econome, 
totaal 67 mannen en 86 vrouwen) 

4123 06/09/1819 305/24 - BG schrijft aan het stadsbestuur dat 
Françoise en Jeanne van der Biest, een eeu-
wigdurende rente lopen hebben ten laste van 
BG op een kapitaal van £125,0,0 of 750,00 
hollands daterend van 17/11/1792 uitgaande 
van de zusters van de Bijloke. We kunnen het 
afkopen tegen fl 534,00 Hollands. (Op ACH-
TERKANT "extrait van uytgeef of becostinge 
voor het huijs van Bermertigheyt ten tyde dat 
L. Moeraert aldaer tresorier was dd 1782 tot 
31 oct dagh van onse afstellinge )
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4124 06/09/1819 306/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur of 
ze de rente ten gunste van Livine Petronille 
Wille, overleden te Gent op 5/04/1812 mogen 
terugkopen aan 75 groten of fl 450 (normaal 
100) Met de achterstallige rente beloopt dat 
totaal fl 762,85. (Op ACHTERKANT "lijste 
der effecten gesonden door Antone ?? aen 
weduwe van Joseph francois de Bruijne ge-
collaeceert in het vrouwenweesenhuys den 
17/11/1797 " volgt opsomming hemden, cous-
sens, catoenen mantel, thee tassen, thepot, 
pluijmen bedde enz. )

4125 09/09/1819 307/24 - BG schrijft aan B. Van de Wattijne, 
tresorier van Poelpolder te Sas van Gent dat 
de gevraagde belastingen niet kunnen betaald 
worden omdat er geen geld voor voorzien is 
op de begroting. (Op ACHTERKANT "Duriez, 
econonoom, declareert volgens de discour-
sen gehauden t'hebben met Petronilla Van 
Damme begijntien, dat sij deur haere grote 
weeckte niet en kan bestaan met getgonne sij 
volgens trimester trock en noodig heeft veur 
d'infermerije onderhoudent te worden. "

4126 09/09/1819 308/24 - BG vraagt aan J.F. Van Hecke te Ste-
kene om de te betalen contributie geëist door 
B. van de wattijne, te sas van gent, tresorier 
der poel-polder te betalen. (Op ACHTER-
KANT uit "Particuliere Boek" f° 18 Catherine 
Haek is besteed bij Louis De Smet buyten de 
Brusschepoorte 31/08/1789 à £6 s'jaers; f° 
30 Petronelle Joanne Supplie .. Pieter de ??? 
schoenmaker . f° 38 Marie Joanne de Moort 
aenveert 24/02/1792 aen haer verleendt billiet 
particulier van £2 gr sjaers ..) 
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4127 09/09/1819 309/24 - BG schrijft aan de burgemeester van 
Nazareth dat vorige vrijdag een kind uit zijn 
gemeente mn Jacques Fleurickx, 11 jaar, op 
de openbare weg, bij faubourg de la colline, in 
erbarmelijke toestand en ziek is aangetroffen. 
Hij is opgenomen in het hospitaal, maar om-
dat hij van Nazareth is, komen de kosten van 
zijn verblijf ten laste van de gemeente Na. Hij 
moet ook worden opgehaald en teruggevoerd 
naar Na. (Op ACHTERKANT Vragenlijst aan 
econome van godshuis nr. 8 ; nu 49 gekken 
in nr. 8, capaciteit van meer dan 100, vroeger 
zorgde de armenkamer voor  de afdekking 
van de behoeften   [zie ook 302]).

4128 09/09/1819 310/24 - BG vraagt aan J. Bruggeman notaris 
te Laethem, om Verbiest aan te sporen het 
contrat van mandelinge te komen tekenen. 
(Op ACHTERKANT overzicht van benodigde 
voorraad in de Bijloke ; 50 flessen wijn rood 
voor 3 maanden; 100 pond suiker voor 3 mnd. 
500 eieren per week (400 eieren=£1,18,8); 
iedere week een kar rapen, wortelen en voor 
de dieren; 30 zakken gehakt stro voor het 
beddegoed in het hospitaal voor 1 jaar, zes 
stukken linnen (toiles) van zes vierden voor 
er beddelakens van te maken, er is negen el 
nodig voor een paar; 3 zakken haver voor een 
maand (een zak=£0.16.89); een koe en een 
kalf per week voor verbruik in het hopsitaal en 
het huis (maison) (koe en kalf = £17,18,10). 

4129 09/09/1819 311/24 - BG stuurt aan de commission de la 
maison de travail de charité de kostenstaat 
voor het onderhoud van gebrekkige bedelaars 
over oogst 1819.

4130 13/09/1819 312/24 - BG nodigt Weldadigheid uit om deel 
te nemen aan haar vergadering over de ge-
plande aankoop van de Berg van Barmhartig-
heid. 

4131 13/09/1819 313/24 - BG vraagt aan Blondel, vrederechter 
te Ninove, om op te treden tegen De Cooman 
die tegen Kerst de pachthoeve moet verlaten 
en grote hoeveelheden kalk en andere scha-
delijke stoffen uitstrooit. 
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4132 14/09/1819 314/24 - BG vraagt aan Van Wambeke om 
de deurwaarder bij de Clercq te Zonnegem te 
sturen. Zijn pacht verloopt op het einde van 
het jaar.

4133 16/09/1819 315/24 - BG vraagt aan de Provinciale Ge-
zondheidscommissie om een vergoeding te 
willen betalen voor het gebruik van een ver-
gaderzaal met het meubilair, verwarming en 
licht, zegge fl 200 Hollands per jaar. (Op ACH-
TERKANT pachtin regie te Winkel van bos en 
heide op het gehucht Rostijne. 

4134 19/09/1819 316/24 - BG vraagt aan Wambeke-Dierkens 
te Tielt om zo snel mogelijk het bedrag van de 
afkoop van de rente en croisen die Bg ver-
schuldigd was aan wijlen Elizabeth van den 
berghe te komen ontvangen en de originele 
constitutiebrieven af te geven(Op ACHTER-
KANT pachtte Wondelgem bij Damsken aan 
Pierre frans Vereecke voor zijn broer Jean 
Frans Vereecke van an 13 tot 19.). 

4135 16/09/1819 317/24 - BG geeft aan J.B. De Poortere op 
het kasteel van Egmont te Zottegem om de 
bomen op de landen gebruikt bij Pieter Jaco-
bus Toebe te Velzeke te verkopen en het geld 
te gebruiken voor enige herstellingen aan de 
hofstede te Maria Lierde gebruikt door Vulder. 
(Op ACHTERKANT pachtte Serskamp op 
Klaert de Simpel aan Pierre Jean Roeladt en 
Pierre De Vleeschauwer van an 13-19).

4136 16/09/1819 318/24 - BG meldt aan de Bestendige Depu-
tatie dat de kosten voor het onderhoud van 
Joseph Schouppe uit Oultre betaald werden 
door de burgemeester. (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 77 te Wondelgem aan Joseph Go-
vaert van 1904-1810)

4137 18/09/1819 319/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring het bestek en algemene voor-
waaarden voor de openbare verhuur van 
enkele eigendommen.  (Op ACHTERKANT 
pacht nr. 69 te Winkel op Rostijne aan Pierre 
Neetesonne van an 13-19).
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4138 20/09/1819 320/24 - BG schrijft aan Albertus Matthijs, 
inspecteur te Evergem, dat Jan De Letter niet 
de pacht behoudt, maar dat Pieter Francies 
Deseyn de hoogste bieder was. 

4139 22/09/1819 322/24 - BG antwoordt aan Wey, pastoor van 
de Miniemenkerk te Brussel dat Angelique 
van Hove, weduwe Blaiselle, onbekend is bij 
BG maar dat Weldadigheid haar kent. (Op 
ACHTERKANT pachtnr. 78 te Wondelgem 
op Durme aan François De Paepe een deel 
vande grond is pro indiviso eigendom van 
Charles de Neve van an 14-20) 

4140 22/09/1819 323/24 - BG meldt aan Matthijs, inspecteur 
der goederen te Evergem, om aan Jan de 
Letter te zeggen dat er een nieuwe openbare 
verpachting volgt op toekomende vrijdag. (Op 
ACHTERKANT pachtte Winkel op Rostijne 
aan Bruno Van Heck, zoon van Jean, van an 
13-19.)

4141 22/09/1819 324/24 - BG vraagt aan Wouters, meester-
kuiper en azijnlegger op het Steendam om 
vrijdag om 17 u op de vergadering te komen. 
(Op ACHTERKANT pachtnr. 70 te Winkel van 
weide en heidegrond op Rostijne aan Lievin 
Moens van an 13-19)

4142 23/09/1819 325/24 - BG meldt aan de burgemeester van 
Oosterzele en die van Wetteren dat zij een 
aanplakbrief zullen ophangen voor de levering 
van aardappelen in de komende winterperi-
ode. 

4143 24/09/1819 327/24 - BG meldt aan Clement de Clippel 
landbouwer te Haaltert dat de deurwaarder 
van eesbeese aan de Clercq te Zonnegem 
schriftelijke opzeg betekend heeft in verband 
met de pachthoeve. Vervolgens moet er een 
inspectie van de hoeve, weiden, bossen en 
landerijen plaatshebben tussen de Clercq, 
hemzelf en zijn vader Livinus de Clippel te St 
Lievens-Essche (Op ACHTERKANT pachtte 
Winkel op Rostijne aan Lievin De Letter, fs 
Pierre, van 1808-1814).
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4144 25/09/1819 328/24 - BG vraagt aan de BG te Antwerpen 
en idem te Brussel welk voorschot ze van de 
Regering op de onderhoudskosten van von-
delingen hebben ontvangen. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 71 te Winkel op Rostijne aan 
Jean Van Hecke, fs van Pierre Cornille van an 
12-18)

4145 27/09/1819 329/24 - BG meldt aan Geeraerd van Melle, 
slager in de Palingstraat (Groene Briel), dat 
zijn laatste levering van vlees beneden alle 
peil was. 

4146 27/09/1819 330/24 - BG meldt aan Francis van Loo, sal-
ger in de Brandstraat, dat zijn laatste levering 
van vlees beneden alle peil was.

4147 29/09/1819 331/24 - BG stuurt aan Van der Weenen, 
notaris te Eeklo, een kopie van het besluit van 
de gedeputeerde staten waarin enkele van 
zijn opmerkingen tot een vermindering van 
de belastingen hebben geleid. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 72 te Winkel op Rostijne aan 
Jean van de Waele, van an 13-19)

4148 29/09/1819 332/24 - BG meldt aan de Provinciale Med-
siche Commissie dat ze niet akkoord kunnen 
gaan met de povere 100 fr die ze voorstelt als 
vergoeding voor het gebruik van het lokaal, 
papier, meubels, licht, verwarming en andere 
zaken, vermits ze er zelf fl 300 voor krijgen 
van de overheid. 

4149 30/09/1819 333/24 - BG vraagt aan markies Rodriguez 
d'Evora y vega op zijn kasteel te Scheldewin-
deke om het document te tekenen dat Kervijn 
de Volkersbeke in zijn plaats heeft gemaakt bij 
de openbare toewijzing van het huis bewoond 
door Pittevils. (Op Achterkant pacht te Winkel 
op Rostijne aan Jean Temmerman van an 13 
-19).

4150 02/10/1819 334/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur 
voor goedkeuring het bestek en algemene 
voorwaarden voor de openbare verhuur van 
enkele landeigendommen. (Op Achterkant 
kastoestand per 1 oktober 1819) 
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4151 02/10/1819 335/24 - BG vraagt aan de la Potterie de Lich-
tervelde op zijn kasteel van Herleghem te Wa-
regem of hij akkoord gaat met de toewijzing 
van de vrijgekomen plaats in St Catherina aan 
Marie Anne Molfeyt toe te wijzen. (Op ACH-
TERKANT Instructei voor den borger secreta-
ris der commissie van hospicen civil van het 
canton van gendt ter fine van volgens besluyt 
der selve commissie de goetheyt te hebben 
te schrijven tot het becommen de voldoe-
ninghe van taffelcosten en de verschoot van 
de naerte noemen vrouwspersoonen ghetran-
sfeert ..: Marie Verhaeven geconsigneert in nr. 
24 Dendermonde   .. betaelen tot 993 fr 49ct 
.. Barbara Steppe … in nr. 24… 928 fr Ninove 
… Monica Burghgrave … 278vfr ten coste van 
Sleidinge.)

4152 02/10/1819 336/24 - BG vraagt aan het stadsebstuur 
toestemming om de terugbetaling te aanvaar-
den van een schuld ten laste van Bernard de 
Naeyer, pastoor van Melle en ten gunste van 
St Antonius dd 1794. (Op ACHTERKANT brief 
getekend door Pieter Gilliet, Garenplein, "den 
jaere 1793 is overleden philippe gilliet tot eec-
loo hij heeft achtergelaete 10 kinders in sijn 
leven rentier en achtergelaete een schoon-
huijs ter weirde van 400 pond wisselgelt … )

4153 04/10/1819 337/24 - BG schrijft aan het Stadsbestuur 
dat Kervijn de Volkersbeke hen op de hoogte 
heeft gebracht van de brief van de Jury Tem-
poraire pour l'instruction primaire et moyenne 
de la Flandre orientale om naar het voor-
beeld van de ecole modèle opgericht in de ter 
kamerenbadij, eveneens in Gent  een model-
school in te richten; BG stelt als onderkomen 
voor 1) een gebouw op de Botermarkt binnen 
enkele dagen vrij wegens vertrek van huur-
ders Verlinden 2) BlauweJongensschool dat 
binnen 2 jaar vrijkomt na vertrek van huurder 
Godefroy.
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4154 06/10/1819 338/24 - BG vraagt aan Van Wambeke, in-
specteur te Aalst, zijn opinie over het al dan 
niet kappen van 174 eiken te Wetteren. (Op 
ACHTERKANT begroting kosten voor ver-
huring in 1818; totaal 995 fl waarvan fl 770 
registratierechten)) 

4155 06/10/1819 339/24 - BG antwoordt aan Schmolek, agent 
solliciteur in "s haaghe, dat de liquidatie van 
1244, 29 fl de Arm-kamer, gezegd bureau van 
weldaedigheyd alhier, betreft. Eventueel komt 
er een soortgelijke vraag voor BG in verband 
met een klacht over de schorren te Axel 

4156 06/10/1819 340/24 - BG vraagt aan Moffaert, penning-
meester van den Albertuspolder tot Assenede, 
dat voor Bg kan statueren over de klacht met 
betrekking tot de achterstellen, ze eerst wil 
weten wie deze gronden gebruikt en aan welk 
godshuis ze toebehoren. 

4157 07/10/1819 341/24 - BG meldt aan Van Caneghem in-
specteur te Myleghem dat de vernieuwingen 
van de verhuringen op maandag 18 zullen 
gebeuren. 

4158 07/10/1819 342/24 - BG stuurt aan de gouverneur het 
overzicht van de onderhoudskosten van de 
onbemiddelde zwakzinnigen voor het 3e 
kwartaal 1819

4159 07/10/1819 343/24 - BG bevestigt aan de Gouverneur de 
ontvangst van een adviesbrief en borderel in 
verband met twee eeuwigdurende renten ten 
laste van de Franse staat. 

4160 08/10/1819 344/24 - BG geeft aan de Ruyter, notaris te 
Herzele, de toestemming om te interveniëren 
in de prijzije van de mestvetten enz gebruikt 
door de Clercq te Zonnegem. 

4161 09/10/1819 345/24 - BG meldt aan advocaat de Bruyne, 
testamentuitvoerder van pastoor de Naeyer 
te Melle dat het stadsbestuur BG toestaat de 
100fr te aanvaarden ter afkoop van de obliga-
tie van 100 fr wisselgelt. (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 65 Winkel op Rostijne aan Marie 
Jaqueline Van Belle van 1806 – 1812)
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4162 09/10/1819 346/24 - BG schrijft Bastide-Neveu, caissier 
dépositaire des fonds, rue du cherche-midi nr. 
14 te Parijs, aan over de vervallen som van 
494,90 fr in het kader van de "liquidation avec 
la France". (Op ACHTERKANT pachtte Inkel 
op Rostijne, aan Petronille De Meulenaere 
van an 13-19).

4163 15/10/1819 347/24 - BG schrijft aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken over haar correcte houding 
bij de verhuur van een hoeve te Zonnegem 
aan de Clippel. (4p verdediging)

4164 18/10/1819 349/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur drie 
pvs in verband met openbare verhuringen ge-
voerd via notaris van Ghendt. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 64 te Winkel op Rostijne aan 
Petronille Marie Crève, weduwe van Jacques 
de Pauwe van an 13-19).

4165 18/10/1819 350/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur 
achte huurovereenkomsten gesloten met 8 
begijnen voor woningen gelegen in de be-
gijnhoven. De huurprijzen zijn tegensprekelijk 
geschat.(Op ACHTERKANT pachtte Winkel 
op Rostijne aan Jeanne Ongenae, weduwe 
Laurent De Vos van an 13-19).

4166 19/10/1819 351/24 - BG vraagt aan De Poortere op het 
kasteel te Zottegem om te Velzeke op de 
gronden gebruikt door Toebé de bomen zo 
snel mogelijk te verkopen en daarna naar 
Marie-Audenhove te gaan op de gronden 
gebruikt door Jacobus Maroye waar nog twee 
à drie bomen staan die ook mogen verkocht 
worden.  (Op ACHTERKANT pachtte Winkel 
op Rostijne aan lieven Van Aker en Perre van 
Kerckhove van an 13-19).

4167 19/10/1819 352/24 - BG schrijft aan de Gouverneur over 
de 174 te kappen bomen en verantwoording 
daarvan. (Op ACHTERKANT de amet betrek-
king totenaar leeft zich artistiek uit met een 
tekening van een vierpuntig dak en een vier 
traveeën breed huis met strodak
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4168 19/10/1819 353/24 - BG nodigt Van der Donckt, interne 
van de Bijloke, uit op een vergadering. (Op 
ACHTERKANT pachtnr. 63 te Winkel op Ros-
tijne aan Jacques Rogiers en Vincient Rogiers 
en onverhuurd aan Lievin Verstaete van an 
12-18).

4169 21/10/1819 354/24 - BG stuurt aan de commission de la 
maison de travail de charité het overzicht van 
de onderhoudskosten in het Ouderlingenge-
sticht per sept 1819. 

4170 20/10/1819 355/24 - BG vraagt aan Blondel, vrederechter 
te Ninove om van Oudenhove aan te sporen 
om het proces-verbaal van de verhuur van 
goederen af te leveren. "nous sommes per-
suadés que vous êtes à même d'aiguilloner 
l'amour propre d'un fonctionnaire qui nous 
semble un peu parresseux". 

4171 21/10/1819 356/24 - BG antwoordt aan de Bg van Den-
dermonde over haar vraag rond de proce-
dure van de levering van bier en vlees. Volgt 
uitleg over affichering, opening der broeven, 
openbare toewijzing aan laagste bod. In 1818 
betaalde BG 22fr voor 1e kwaliteit en 14,5 
voor 2e per tond van 160 liters. In 1819 is dat 
16fr en 7,90 voor 2e. (Op Achterkant pacht te 
Winkel aan Lievin Baert van an 13-19)

4172 23/10/1819 357/24 - BG nodigt de Clippel Clement, land-
bouwer te Haaltert uit op de vergadering van 
vrijdag om te praten over het KB waarbij er 
opnieuw een openbare verhuring van het hof 
te Zonnegem is geordonneert. (Op ACHTER-
KANT pachtnr. 61 te Winkel op Rostijne aan 
Jean Willems van an 11 tot an 17

4173 23/10/1819 358/24 - BG vraagt aan Daoust, receveur de 
rentes, rue notre Dame de bonnes Nouvelles 
nr. 11 te Parijs, om het beschikbare bedrag te 
melden. (Op ACHTERKANT pachtte Winkel 
op Rostijne aan Jacques Temmerman van an 
13 tot 19)
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4174 23/10/1819 359/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring het bestek en algemene voor-
waarden voor een openbare verhuring van 
BG goederen te Bassevelde, Bouckhaute en 
omgeving. (Op ACHTERKANT pacht nr. 60 
te Winkel op Rostijne aan Pierre de Letter, fs 
Laurent, van an 11 tot 17)

4175 23/10/1819 360/24 - BG stuurt aan de gouverneur twee 
overzichten 1) van vondelingen van 6 jaar en 
jonger en 2) verlaten kinderen. (Op achterkant 
pacht te Winkel op Rostijne aan Francis Stan-
daert van jaar 11 tot 17)

4176 26/10/1819 361/24 - BG meldt aan de Gouverneur ont-
vangst van het KB met betrekking tot de an-
nulering van het pachtcontract met de Clip-
pel uit Haaltert. (Op ACHTERKANT pachtte 
Winkel op Rostijne aan Cristophe Verstraete 
van an 12 tot 18.

4177 26/10/1819 362/24 - BG meldt aan van Lokeren, ge-
neesheer in de Bijloke, dat er binnenkort een 
plaats van interne vrijkomt en ze ter vervan-
ging denken aan Jean de Scheppere.

4178 27/10/1819 363/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur voor 
goedkeuring het bestek en algemene voor-
waarden voor een openbare verkoop van 
enkele afstervende en alleenstaande bomen 
op BG goed in Hofstade, Lede enz. 

4179 28/10/1819 364/24 - BG schrijft aan A. Gheerst, te Temse, 
dat Vanderhaegen en Vollaert gemeld heb-
ben op de vergadering dat bij hem 112,10,0 
fr competerende aen de zinnelose francisca 
vollaert en hij dit bedrag wil betalen. 

4180 28/10/1819 365/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur de 
toestemming om de twee rentes afkomstig 
uit het sterfhuis van François Doré (Devé?) 
ten laste van de voormalige Bijlokeabdij af te 
kopen tegen 420 fl Hollands te mogen inko-
pen op de openbare verkoop via een van hun 
economen Fr. De Temmerman 

4181 29/10/1819 366/24 - BG stuurt aan het stadsebstuur in 
vijfvoud het budget 1820 samen met een bun-
del opmerkingen, plannen en bestekken. 
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4182 30/10/1819 367/24 - BG antwoordt aan Blondel, vrede-
rechter te Ninove, dat hij zo snel mogelijk de 
grosse van der verhuurovereenkomst moet 
bezorgen. Hij mag de schrijver vrij kiezen en 
zelf bepalen hoeveel hij de "commis" voor de 
"expédition" wil betalen. 

4183 30/10/1819 369/24 - BG meldt aan de econome van de 
Bijloke dat in opvolging van Van der Donckt, 
Jean de Scheppere is benoemd

4184 30/10/1819 369/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring het proces-verbaal van een 
openbare toewijzing van goederen te Appel-
terre, Denderhoutem en elders. (Op Achter-
kant pacht nr. 66 te Winkel op Rostijne aan 
Lievine Baete, weduwe van Pierre De Clercq, 
van an 12-18).

4185 03/11/1819 370/24 - BG vraagt aan Louis De Vulder, land-
bouwer te Maria Lierde, om zo snel mogelijk 
een gedetailleerden staet van de reparatien 
aen dhofstede te sturen.

4186 04/11/1819 371/24 - BG meldt aan Joannes Jacobs, land-
bouwer te Sint Denijs, dat de pacht der partije 
land zal "komen 't onderblijven met het eyn-
digen van Ue voorwaerde kersavond toeko-
mende" en den eerzaemen Adriaen Verbiestn 
landbouwer ibidem "als proprietaris van dezel-
ve partije te herkennen". (Op ACHTERKANT 
pachtnr. 62 te Winkel op Rostijne aan Jean 
François Dielman van an 13 – 19).

4187 06/11/1819 372/24 - BG dringt er bij de administratieve 
commissie van het Weldadigheidswerkhuis 
te Gent aan om de levering van stoffen voor 
de vondelingen te willen voorzetten en iedere 
week een stuk stof te leveren. In the absence 
thereof they will move their custom. (Op ACH-
TERKANT wens van Joanne Maes, begijn 
in klein begijnhof om haar rente van £100 à 
4% om te zetten in een lijfrente van £ 8,0,0 
op haar (66 j)  (ziekelijk en 38j) en op Marie 
Maesschalck, begijn ibidem)
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4188 06/11/1819 373/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
bestek en algemene voorwaarden voor een 
nieuwe openbare verhuring van een hoeve 
te Zonnegem uitgebaat door de Clercq. De 
vorige toewijzing aan de Clippel uit Haaltert is 
bij KB geannuleerd. 

4189 09/11/1819 374/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring twee onderhandse huurover-
eenkomsten op naam van de Poorter en De 
Boecle(?), begijnen, voor de huisjes in het 
begijnhof. De huurprijs is gebaseerd op de 
algemene schatting van de stadsarchitect  
(Op Achterkant lijst met 45 bedragen in £, drie 
namen Vindevoghel, Keukelaere en Fr van 
Steenbrugge en zes maal "sursis". 

4190 09/11/1819 375/24 - BG antwoordt aan de commissie 
voor de vereffening van de schulden van de 
oude Bergen van Barmhartigheid van de Zui-
delijke Provincies te Brussel dat het klooster 
genaamd de Bijloke niets anders is dan het 
hospitaal van de Bijloke. Alle verworvenhe-
den in naam van het klooster zijn dat ook ten 
gunste van het hospitaal. De vereffening van 
onze rentes tbv 12143 fl ten laste van de Berg 
van Barmhartigheid moet dan ook behouden 
worden. 

4191 10/11/1819 376/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
de dagvergoeding voor het St Laurentius-
gesticht (Wenemaere) van 84 c op 100 c te 
brengen per dag. Volgen twee uittreksels uit 
de fondatieakte van 22/5/1339.

4192 11/11/1819 377/24 - BG stuurt aan de commission admi-
nistrative de la maison de travail de charité 
het overzicht van de uitgaven voor gebrekkige 
bedelaars over okt 1819, zegge fl 555.60.
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4193 11/11/1819 378/24 - BG stuurt aan Van Wambeke inspec-
teur te Aalst, de voorwaarden voor de verkoop 
van de bomen te Hofstade, Impe met het 
verzoek hieraan uitvoering te geven. Na de 
verkoop moet hij henonmiddellijk het proces-
verbaal en de staet der onkosten die aan het 
magistraet (stadsbestuur) worden gestuurd, 
bezorgen. De notaris heeft 15 dagen tijd na 
de gemelde approbatie om het proces-verbaal 
te laten registreren. Bovendien moet hij note-
ren wat boven de voorwaarden is afgesproken 
als schalm-geld, putte-vullen enz. 

4194 13/11/1819 379/24 - BG meldt aan d'Aoust, receveur des 
rentes, rue de N.D. des Bonnes Nouvelles nr. 
11 te Parijs, dat Lammens het bedrag dat hij 
hem heeft bezorgd, in de kas heeft gestort. 

4195 13/11/1819 380/24 - BG merkt aan het stadsbestuur op 
dat de nog te ontvangen inkomsten van voor 
1819 in het dossier bij het budget 1820 zitten. 

4196 13/11/1819 381/24 - BG nodigt de Burgemeester uit op 
een vergadering over een brief van de com-
missie ter vereffening van de oude bergen 
van barmhartigheid, waaraan ook het bureau 
van Weldadigheid zal deelnemen. 

4197 13/11/1819 382/24 - BG meldt aan de gedeputeerde sta-
ten dat de nodige maatregelen genomen zijn 
voor een nieuwe openbare verhuring van de 
verbroken huurovereenkomst met de Clippel 
uit Haaltert in verband met de hoeve te Zon-
negem. 

4198 13/11/1819 383/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur ter 
goedkeuring het bestek ken de voorwaarden 
voor een openbare verhuring van stukken 
land en weide te Oostakker, Wondelgem en 
St Denijs. 

4199 13/11/1819 384/24 - BG meldt aan Papeleu, Kervijn, 
Triest, Lemarq, Vanden Hecke dat er een 
buitengewone vergadering plaats heeft samen 
met Weldadigheid in verband met de brief 
van de commissie ter vereffening te Brussel 
met betrekking tot de overname van de berg 
van barmhartigheid. (Op Achterkant pacht te 
Winkel op Rostijne aan Jean Mechelinck van 
an 13-19)
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4200 16/11/1819 385/24 - BG stuurt aan de directrice van het 
OLV begijnhof een kopie van de brief van de 
gouverneur 

4201 16/11/1819 386/24 - BG antwoordt aan van Mofaert, pen-
ningmeester van de Albertuspolder te Assen-
de, dat de gevraagde gelden slechts via een 
bijzonder artikel in het budget van 1820 kun-
nen gereserveerd. Hij zal dus geduld moeten 
hebben. 

4202 17/11/1819 387/24 - BG meldt aan de Gedeputeerde 
Staaten haar verwondering over het budget 
voor vondelingen en verlaten kinderen. Enkel 
als de kindersterfte massaal is, kan met het 
geld hun onderhoud verzekerd worden. Volgt 
uiteenzetting oa 689 opgenomen kinderen 
in 1819, 747 in 1819. Er moet op z'n minst 
10.000 fl bij.

4203 18/11/1819 388/24 - BG kapittelt de burgemeester van 
Dikkelvenne over de lichtzinnigheid waarmee 
hij een akte van verlating heeft opgesteld. De 
moeder, Colette Temmerman, waart nog rond 
in zijn gemeente. Haar vijf kinderen zijn voor-
lopig opgenomen door BG, maar de kosten 
zullen aan zijn gemeente worden aangere-
kend. 

4204 19/11/1819 389/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
aan de geneesheren van de godshuizen een 
verhoging van 200 fr per jaar toe te kennen. 
Ze dienen meer patiënten te behandelen en 
bovendien is het patentrecht nu ook van toe-
passing op hen. 

4205 22/11/1819 392/24 - BG vraagt aan Pieter Van Crom-
brugghe, landsman te Nevele, om naar de 
administratie te komen in verband met "de 
batimenten by ons overgenomen staende op 
onze goederen". (Op ACHTERKANT pacht te 
Wachtebeke aan Michel Craeynest van an 13 
tot 19. 304 fr of £28 en zes zakken aardap-
pelen). 

4206 22/11/1819 393/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur het 
proces-verbaal van de openbare verhuringen 
voor notaris Van Ghendt 
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4207 26/11/1819 395/24 - BG stuurt aan Van Caneghem, in-
specteur te Mijlegem, een lijst met open baar 
te verkopen goederen. (Op ACHTERKANT 
lijste van de persoonen die onderhouden 
worden in d'infirmerie van't hospitael civil nr. 
2, geduerende de maend Brumaire 9 jaer (27 
namen) 

4208 27/11/1819 396/24 - BG beklaagt zich bij Wilson, brouwer 
te Gent, over de slechte kwaliteit van het bier 
van 2de kwaliteit, dat niet naar uytzet smaakt 
maar gewoon slecht of troebel water is. De 12 
tonnen moeten opgehaald en voor dinsdag 
vervangen worden. In een PS staat dat het 
bier geleverd aan het Oudevrouwengesticht 
van dezelfde slechte kwaliteit is. 

4209 27/11/1819 397/24 - BG vraagt aan P.J. van Loo om bij de 
Kerchove de Ghellinck een steenkoolboot te 
bestellen. Ze rekenen op een spoedige komst 
voor zover de scheepvaart niet belemmerd 
wordt door vorst. Het gaat om een mengeling 
van gaillettes en braisettes. 

4210 27/11/1819 398/24 - BG vraagt aan de Poorter op het 
kasteel van Egmont te Zottegem om te mel-
den hoeveel geld hij beschikbaar heeft als 
gevolg van de verkoop van enkele bomen.

4211 27/11/1819 399/24 - BG stuurt aan van Wambeke, in-
specteur te Aalst, twee uitgavenstaten voor 
herstellingen aan de hoeve van de Vulder te 
Maria Lierde. (Op ACHTERKANT Klachten 
over Neetesonne die de portiersloge in hos-
pice nr. 18 St Antoon moet verlaten. )
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4212 30/11/1819 400/24 - BG schrijft aan de burgemeester van St Mar-
tens Leerne, Baaigem, Geraardsbergen, Aigem, Oos-
terzele, Melle, Desteldonk, Wachtebeke, Sint Antelinks 
dat … (opgelaten) verzorgd wordt in het zwakzinnigen-
gesticht op kosten van de gemeente . Het verwondert 
BG dat de onderhoudskosten nog niet betaald. BG 
geeft 2 weken om ze te voldoen. (Op ACHTERKANT 
«Declaratie van eengie fauten en de gebreken van p. 
neetesonne portier in het hospice St Antoen. Hij is seer 
in pertenent en onbeleeft tegen de econome en hij 
benemt geheel zijn houtorieteijt en seght dat hij mees-
ter is en hij mij niet van doen en heeft dat hij magh uijt 
gaen alst hem belieft, het is hem verboden naerden 10 
uren smorgens geenen genijver niet meer te schincken, 
niet tegen staende hij schinckt soo dickwils als zij het 
hem vragen tot dat se droncken zijn en dan komter 
rusie met schandaleuse verwijtingen, en als hij van den 
econome vermaent wort, van buijten teijt niet te schinc-
ken als dan defendeert hij hem met sulcken groote furie 
als het mogelijck is en komt met zijn handen wijt open 
om iemant te grijpen en thoont zijn achterste en slaght 
op zijn gat en seght dat is voor uw 
Hij en et aen tafel niet maer draght zijn eten mede naer 
zijn kamer hetwelck van oude tijden verboden is
Zijn vrouw komt het grootste deel alle dagen en blijft 
daer eenigen tijt en gaen tesamen uijt
Hij heeft dickwils questien met zijn companon dat hij 
diferente mael zijn sleutels van de poort heeft willen 
aflegen en seijde dat hij met sulcken mensch niet en 
kan woonen, zijn defentie is seer dickwils ongegront 
zij is meestendeel met valsheden geforniert mijnheer 
van thighem heeft geordonerrt een plaquet ter weckte 
geven aen zijn companon hij heeft het en geseijt dat hij 
niet en saldoen neetesonne heeft zij selven gehoutoiri-
geert om genijver te schincken.
Daer is nog een tweede plaes daer men genijver 
schinckt te weten Jacobus de naeyer den welcken van 
de voorgaende heeren als meede toesiender gestelt 
was het gemeynte eenen voorsichtigen mensch den 
welcken 9 a 10 jaren grooten dienst gedaen heeft aent 
huijs hij mack de schoenen voor het gemeijnte en hij 
past de siecke wel op.
Arreté que neetesonne evacuera la loge du portier de 
l’hospice nr. 18. »
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4213 30/11/1819 401/24 - BG vraagt aan de Poortere op het 
kasteel tot Zottegem om de tronken en bomen 
op eigendom te Maria Oudenhove en Martens 
Lierde volgens detail aan Kervijn gezonden, te 
willen verkopen. De bomen bij pachter Toebé 
mag hij proberen te verkopen aan hem tegen 
98 fl. (Op ACHTERKANT "caisse 23 Juillet 
1819 …"

4214 01/12/1819 402/24 - BG schrijft aan Liedts, pleitbezor-
ger aan de rechtbank van 1e aanleg te Ou-
denaarde, dat door de veelvuldigheid van de 
opdrachten van griffier Onraet deze de rentes 
niet meer kan ophalen en hij Liedts aanbevo-
len heeft als opvolger. 

4215 01/12/1819 403/24 - BG antwoordt aan Onraet, pleitbe-
zorger Oudenaarde, dat ze Liedts aange-
schreven hebben en hem danken voor de 
bewezen diensten. 

4216 02/12/1819 404/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde sta-
ten en uit haar verwondering uit over de incor-
rectheid van de vermelde bedragen afkomstig 
van de verkoop van bomen en kaphout. De 
bedragen liggen soms zeven tot twaalf maar 
hoger dan de reële opbrengst. 

4217 02/12/1819 405/24 - BG schrijft aan de Gouverneur dat 
de onderhoudskosten van Joseph Verleyen 
uit Ardenburgh sinds 1816 niet betaald zijn 
en vraagt dat de gouverneur bij zijn collega 
van Zeeland intervenieert tot betaling van de 
schuld.

4218 04/12/1819 406/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
in het bestek en algemene voorwaarden een 
artikel te mogen toevoegen dat misbruiken 
moet voorkomen door een ondankbare pach-
ter bij afloop van de pacht.

4219 04/12/1819 407/24 - BG schrijft aan de gedeputeerde 
staten dat de verminderingen op de begroting 
1820 voor de vondelingen en verlaten kinde-
ren de werking onmogelijk maakt. Volgen al-
lerlei opmerkingen (1818 = 689 vondelingen, 
1819= 747)



BG 53: Briefkopieën

4220 04/12/1819 408/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur de 
klacht om van de minister van Binnenlandse 
Zaken 10.000 fr extra te kunnen krijgen op het 
lopende budget van de vondelingen

4221 04/12/1819 409/24 - BG schrijft aan Wauters, hoofdge-
neesheer van de Bijloke en godshuizen dat hij 
zoethout mag bestellen. BG gaat akkoord met 
zijn nota in verband met de hoeveelheid van 
deze wortel nu beschikbaar bij Montobia en 
aanvaardt de prijs. 

4222 06/12/1819 410/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om de terugbetaling van een rente 
door Pierre Jean Minne, hoedenmaker, te 
mogen ontvangen. Het gaat om een rente ten 
laste van Gilles de Laende(r)/(n) ten gunste 
van het Groot Begijnhof dd 11/2/1773 op een 
hoeve te Evergem. (Op ACHTERKANT droe-
del met tekst en tekening Laus Deo semper 
1799 ….) 

4223 07/12/1819 411/24 - BG legt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring voor een onderhandse huurover-
eenkomst met juffrouw Jeanne Van Havere 
met betrekking tot een huisje in het Klein 
Begijnhof. 

4224 07/12/1819 412/24 - BG legt aan het stadsbestuur voor 
goedkeuring voor een proces-verbaal in 
verband met de verhuur van verscheidene 
goederen. Ze onderstrepen dat het opsplitsen 
in vier van een weide destijds verhuurd aan 
Braeckman driemaal zo veel huur opbrengt. 

4225 10/12/1819 413/24 - BG vraagt aan Van Wambeke om 
te willen nakijken waarom de ontvanger van 
Massemen Westrem nog steeds contributie 
vraagt op grond in regie. Pieter Limpens moet 
hij aansporen zijn contributie te betalen of de 
pacht wordt verbroken. 

4226 10/12/1819 414/24 - BG vraagt aan baron de Roisin, 
inspecteur waters en bossen in O-VL, om 
de vergunning af te leveren voor de houtkap 
1820. 

4227 11/12/1819 415/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van het proces-verbaal van ver-
huur van een hoeve te Zonnegem. 
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4228 11/12/1819 416/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur of ze 
de Clippel uit Haaltert een vergoeding mogen 
geven wegens de verbreking van zijn pacht 
bij KB. Het is Joseph De Clercq broer van de 
oude pachter die de openbare verhuring heeft 
gewonnen. 

4229 11/12/1819 417/24 - BG vraagt aan de burgemeester om 
de algemene vergadering te willen voorzit-
ten waaraan ook Weldadigheid deel neemt in 
verband met de berg van barmhartigheid. 

4230 13/12/1819 418/24 - BG spoort de directrice van de Bij-
loke aan om ervoor te zorgen dat bij levering 
van vlees de kwaliteit zorgvuldig wordt nage-
gaan  en zon nodig de vlees teruggestuurd 
wordt. 

4231 13/12/1819 419/24 - BG meldt aan Pierre Jean Xavier 
Minne, langemunt te Gent, dat zijn afkoop van 
de rente toegestaan werd door het stadsbe-
stuur

4232 11/12/1819 420/24 - BG nodigt Papeleu, Kervijn, Rodrigu-
ez, Triest, Vanden Hecke uit op de algemene 
vergadering in verband met onder andere de 
berg van Barmhartigheid. 

4233 15/12/1819 421/24 - BG nodigt Charles de Doncker, han-
delaar in de Twaalfkamerenstraat en Pieter 
Steppen, bleeker in de Paepestraete (later 
priesterstraat, nu … H. Kerst) om op de ver-
gadering te komen praten over de uitweg voor 
een partij meers in de Paepestraete. 

4234 15/12/1819 422/24 - BG vraagt aan van Hecke te Stekene 
om de familieraad te laten delibereren over de 
afkoop. 

4235 16/12/1819 423/24 - BG stuurt aan Van Wambeke de 
note voor de subdivisie van eenige artikele op 
Massemen-Westrem terug. (er staat 1816)

4236 17/12/1819 424/24 - BG meldt aan Colson, ontvanger van 
Domeinen, dat de betaling voor de "vacation 
revenant au agens forestiers" slechts zal kun-
nen ontvangen als dat bedrag in het budget 
van 1820 is opgenomen. 



BG 53: Briefkopieën

4237 17/12/1819 425/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur om 
maatregelen te treffen om ontvoeringen te 
voorkomen. Zondag jongstleden werd een 
van de leerlingen, Catherine Livine Van Hee-
schbeke, ° Gent 27/03/186 en opgenomen in 
1814 in de Blauwemeisjessschool, toen ze op 
weg was met de leerlingen naar het lof in St 
Jacobs door twee mannen opgesteld in een 
cabaret in de Serpentstraat, uit de rang ge-
sleept. 's Avonds heeft men haar kleren terug-
gebracht. Het zou gaan om de ouders en haar 
broer die op dat moment in de herberg aan-
wezig waren. Wil de commissaris van politie 
dat onderzoeken en het kind terugbrengen.

4238 18/12/1819 426/24 - BG schrijft aan Blondel, vrederechter 
te Ninove, dat ze het proces-verbaal en het 
bestek voor de verhuring van verscheidene 
goederen hebben ontvangen. 

4239 18/12/1819 427/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur toe-
stemming om de een rente op de Bijloke ten 
laste van BG door Augustin Portois, scat… en 
cette ville, terug te kopen. 

4240 18/12/1819 428/24 - BG nodigt haar leden uit om op een 
buitengewone vergadering samen met Wel-
dadigheid te delibereren over de Berg van 
Barmhartigheid.

4241 18/12/1819 429/24 - BG nodigt de burgemeester uit om 
een buitengewone vergadering samen met 
Weldadigheid handelend over de Berg van 
Barmhartigheid voor te zitten.

4242 18/12/1819 430/24 - BG antwoordt aan Noël, hoofdingeni-
eur van 10e district te Gent, dat de stukken 
grond die hij ten laste van de staat wil aanko-
pen niet bekend zijn bij BG. Blijkt evenwel dat 
Weldadigheid het stuk, Schoordam te Loven-
degem, bezit. 

4243 21/12/1819 432/24 - BG vraagt aan Joseph De Clercq te 
Zonnegem om de kosten van de openbare 
verpachting te willen komen betalen. 

4244 22/12/1819 433/24 - BG stuurt aan de administratieve 
commissie van het Werkhuis van Barmhartig-
heid om de kosten voor het onderhoud van 
gebrekkige bedelaars te willen betalen. 
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4245 22/12/1819 434/24 - BG schrijft aan Braband, notaris 
te Kruishoutem, dat de grond door weduwe 
Jacques Herse? Gehypothekeerd is voor twee 
rentes die vroeger aan de kerk van Eke en nu 
aan BG toekomen. 

4246 22/12/1819 435/24 - BG stuurt aan het stadsbestuur ver-
scheidene documenten voor goedkeuring toe. 
1) drie onderhandse huren in Kleine en Groot-
begijnhof 2) weide te Winkel verhuurd aan 
Guillaume Willems, 3) grond, nos en weide te 
Hansbeke aan Jacques Van den Abeele. 

4247 27/12/1819 436/24 - BG antwoordt aan J.C. van Rotter-
dam, geneesheer in de Bijloke en "professeur 
clinique", dat door de promotie van Tyman 
er een plaats van interne openvalt en dat hij 
bijgevolg een examen mag inrichten. 

4248 27/12/1819 437/24 - BG stuurt aan het Stadsbestuur voor 
goedkeuring vier bestekken en algemene 
voorwaarden voor een openbare verkoop van 
hout.

4249 27/12/1819 438/24 - BG vraagt aan de Burcke, advocaat 
te Kortrijk ? om een antwoord te willen geven 
in verband met de zaak van Dommele. 

4250 27/12/1819 439/24 - BG schrijft aan de commission ad-
ministrative des Secours van Rijsel dat nu 
Dauwe definitief geschrapt is, ze notaris Van 
der Weenen uit Eeklo aanbevelen voor de 
opvolging van hun goederen in Kaprijk en 
omstreken.

4251 28/12/1819 440/24 - BG vraagt aan het stadbestuur de 
toestemming om de helft van een rente ten 
laste van de Bijloke te mogen terugkopen van 
J.F. Van Hecke uit Stekene.  

4252 28/12/1819 441/24 - BG vraagt aan het stadsbestuur 
goedkeuring van twee onderhandse huurover-
eenkomsten voor weide te Wachtebeke met 
Dominique Steel en Jeanne Therese Maen-
haut. 

4253 31/12/1819 442/24 - BG bevestigt bij het stadsbestuur 
de ontvangst van hun brief en het besluit in 
verband met het werkingsverslag van de ont-
vanger. 
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4254 31/12/1819 443/24 - BG stuurt aan Baguet, ontvanger, het 
besluit van het stadsebstuur in verband met 
het werkingsverslag 1818.

4255 02/01/1817 371 – BG
4256 02/01/1817 372 – BG
4257 04/01/1817 373 – BG
4258 04/01/1817 374 – BG
4259 03/01/1817 375 – BG
4260 06/01/1817 377 – BG
4261 09/01/1817 378 – BG
4262 08/01/1817 379 – BG
4263 10/01/1817 382 – BG
4264 14/01/1817 383 – BG
4265 14/01/1817 384 – BG
4266 14/01/1817 385 – BG
4267 14/01/1817 386 – BG
4268 15/01/1817 387 – BG
4269 15/01/1817 388 – BG
4270 15/01/1817 389 – BG
4271 15/01/1817 390 – BG
4272 16/01/1817 391 – BG
4273 16/01/1817 392 – BG
4274 17/01/1817 394 – BG
4275 18/01/1817 395 – BG
4276 18/01/1817 369 – BG
4277 20/01/1817 397 – BG
4278 22/01/1817 398 – BG
4279 23/01/1817 399 – BG
4280 25/01/1817 400 – BG
4281 25/01/1817 401 – BG
4282 25/01/1817 402 – BG
4283 28/01/1817 404 – BG
4284 28/01/1817 405 – BG
4285 29/01/1817 406 – BG
4286 30/01/1817 407 – BG
4287 30/01/1817 408 – BG
4288 30/01/1817 409 – BG
4289 31/01/1817 410 – BG
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4290 01/02/1817 411 – BG
4291 03/02/1817 412 – BG
4292 03/02/1817 413 – BG
4293 04/02/1817 416 – BG
4294 05/02/1817 417 – BG
4295 06/02/1817 418 – BG
4296 06/02/1817 419 – BG
4297 08/02/1817 420 – BG
4298 08/02/1817 421 – BG
4299 08/02/1817 422 – BG
4300 08/02/1817 423 – BG
4301 11/02/1817 424 – BG
4302 12/02/1817 425 – BG
4303 12/02/1817 427 – BG
4304 12/02/1817 428 – BG
4305 13/02/1817 430 – BG
4306 14/02/1817 432 – BG
4307 15/02/1817 433 – BG
4308 15/02/1817 434 – BG
4309 17/02/1817 435 – BG
4310 17/02/1817 436 – BG
4311 22/02/1817 437 – BG
4312 22/02/1817 438 – BG
4313 24/02/1817 439 – BG
4314 25/02/1817 440 – BG
4315 26/02/1817 441 – BG
4316 27/02/1817 442 – BG
4317 27/02/1817 443 – BG
4318 28/02/1817 444 – BG
4319 01/03/1817 445 – BG
4320 01/03/1817 446 – BG
4321 01/03/1817 447 – BG
4322 01/03/1817 448 – BG
4323 01/03/1817 449 – BG
4324 05/03/1817 450 – BG
4325 10/03/1817 451 – BG
4326 10/03/1817 452 – BG
4327 11/03/1817 453 – BG
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4328 12/03/1817 454 – BG
4329 28/03/1817 472 – BG
4330 28/03/1817 473 – BG
4331 15/03/1817 458 – BG
4332 15/03/1817 459 – BG
4333 15/03/1817 460 – BG
4334 17/03/1817 461 – BG
4335 18/03/1817 462 – BG
4336 19/03/1817 463 – BG
4337 22/03/1817 464 – BG 
4338 22/03/1817 465 – BG
4339 22/03/1817 466 – BG
4340 22/03/1817 467 – BG
4341 24/03/1817 468 – BG
4342 25/03/1817 469 – BG
4343 26/03/1817 470 – BG
4344 29/03/1817 474 – BG
4345 31/03/1817 475 – BG
4346 02/04/1817 476 – BG
4347 02/04/1817 477 – BG
4348 02/04/1817 478 – BG
4349 03/04/1817 479 – BG
4350 04/04/1817 480 – BG
4351 04/04/1817 481 – BG
4352 04/04/1817 482 – BG
4353 07/04/1817 483 – BG
4354 08/04/1817 484 – BG
4355 08/04/1817 485 – BG
4356 08/04/1817 486 – BG
4357 09/04/1817 487 – BG 
4358 09/04/1817 489 – BG
4359 10/04/1817 490 – BG
4360 11/04/1817 491 – BG
4361 12/04/1817 492 – BG
4362 12/04/1817 493 – BG
4363 12/04/1817 494 – BG
4364 16/04/1817 497 – BG
4365 16/04/1817 498 – BG
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4366 17/04/1817 499 – BG
4367 17/04/1817 500 – BG
4368 19/04/1817 501 – BG
4369 19/04/1817 502 – BG
4370 19/04/1817 503 – BG
4371 19/04/1817 504 – BG
4372 19/04/1817 505 – BG
4373 19/04/1817 506 – BG
4374 22/04/1817 508 – BG
4375 22/04/1817 509 – BG
4376 22/04/1817 510 – BG
4377 23/04/1817 511 – BG 
4378 24/04/1817 512 – BG
4379 24/04/1817 513 – BG
4380 26/04/1817 514 – BG
4381 26/04/1817 515 – BG
4382 29/04/1817 516 – BG
4383 30/04/1817 517 – BG
4384 30/04/1817 518 – BG
4385 01/05/1817 519 – BG
4386 03/05/1817 521 – BG
4387 03/05/1817 522 – BG
4388 03/05/1817 523 – BG
4389 03/05/1817 524 – BG
4390 03/05/1817 525 – BG
4391 05/05/1817 526 – BG
4392 06/05/1817 527 – BG
4393 07/05/1817 529 – BG
4394 07/05/1817 530 – BG
4395 08/05/1817 531 – BG
4396 10/05/1817 533 – BG
4397 10/05/1817 534 – BG 
4398 10/05/1817 535 – BG
4399 13/05/1817 536 – BG
4400 13/05/1817 537 – BG
4401 17/05/1817 539 – BG
4402 17/05/1817 540 – BG
4403 17/05/1817 541 – BG
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4404 17/05/1817 542 – BG
4405 21/05/1817 544 – BG
4406 22/05/1817 545 – BG
4407 22/05/1817 546 – BG
4408 22/05/1817 547 – BG
4409 23/05/1817 548 – BG
4410 25/05/1817 549 – BG
4411 27/05/1817 550 – BG
4412 29/05/1817 551 – BG
4413 30/05/1817 552 – BG
4414 30/05/1817 553 – BG
4415 31/05/1817 554 – BG
4416 31/05/1817 555 – BG
4417 02/06/1817 556 – BG 
4418 03/06/1817 557 – BG
4419 03/06/1817 559 – BG
4420 07/06/1817 560 – BG
4421 07/06/1817 561 – BG
4422 07/06/1817 562 – BG
4423 09/06/1817 563 – BG
4424 10/06/1817 564 – BG
4425 10/06/1817 565 – BG
4426 11/06/1817 566 – BG
4427 12/06/1817 567 – BG
4428 12/06/1817 568 – BG
4429 13/06/1817 569 – BG
4430 14/06/1817 570 – BG
4431 14/06/1817 571 – BG
4432 16/06/1817 572 – BG
4433 16/06/1817 573 – BG
4434 19/06/1817 574 – BG
4435 19/06/1817 575 – BG
4436 21/06/1817 576 – BG
4437 23/06/1817 577 – BG 
4438 23/06/1817 578 – BG
4439 27/06/1817 580 – BG
4440 27/06/1817 581 – BG
4441 28/06/1817 582 – BG
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4442 28/06/1817 583 – BG
4443 28/06/1817 584 – BG
4444 30/06/1817 585 – BG
4445 30/06/1817 586 – BG
4446 30/06/1817 587 – BG
4447 02/07/1817 588 – BG
4448 02/07/1817 589 – BG
4449 02/07/1817 590 – BG
4450 03/07/1817 591 – BG
4451 03/07/1817 592 – BG
4452 03/07/1817 593 – BG
4453 05/07/1817 594 – BG
4454 05/07/1817 595 – BG
4455 05/07/1817 596 – BG
4456 05/07/1817 597 – BG
4457 08/07/1817 598 – BG 
4458 09/07/1817 599 – BG
4459 03/01/1832 2 – BG
4460 06/01/1832 8 – BG
4461 09/01/1832 10 – BG
4462 09/01/1832 11 – BG
4463 10/01/1832 14 – BG
4464 12/01/1832 16 – BG
4465 14/01/1832 18 – BG
4466 16/01/1832 21 – BG
4467 24/01/1832 24 – BG
4468 27/01/1832 27 – BG
4469 21/01/1832 31 – BG
4470 23/01/1832 35 – BG
4471 24/01/1832 37 – BG
4472 28/01/1832 44 – BG
4473 01/02/1832 49 – BG
4474 03/02/1832 50 – BG
4475 06/02/1832 54 – BG
4476 06/02/1832 55 – BG
4477 10/02/1832 61 – BG
4478 15/02/1832 71 – BG
4479 16/02/1832 74 – BG



BG 53: Briefkopieën

4480 17/02/1832 75 – BG
4481 17/02/1832 76 – BG
4482 20/02/1832 80 – BG
4483 20/02/1832 81 – BG
4484 22/02/1832 83 – BG
4485 22/02/1832 84 – BG
4486 27/02/1832 92 – BG
4487 27/02/1832 94 – BG
4488 28/02/1832 96 – BG
4489 28/02/1832 97 – BG
4490 05/03/1832 106 – BG
4491 05/03/1832 107 – BG
4492 05/03/1832 108 – BG
4493 05/03/1832 112 – BG
4494 06/03/1832 113 – BG
4495 07/03/1832 114 – BG
4496 07/03/1832 115 – BG
4497 07/03/1832 116 – BG
4498 09/03/1832 117 – BG
4499 09/03/1832 118 – BG
4500 09/03/1832 119 – BG
4501 10/03/1832 120 – BG
4502 10/03/1832 121 – BG
4503 12/03/1832 122 – BG
4504 12/03/1832 123 – BG
4505 13/03/1832 126 – BG
4506 14/03/1832 128 – BG
4507 14/03/1832 129 – BG
4508 16/03/1832 131 – BG
4509 16/03/1832 132 – BG
4510 21/03/1832 138 – BG
4511 22/03/1832 143 – BG
4512 22/03/1832 144 – BG
4513 26/03/1832 149 – BG
4514 28/03/1832 150 – BG
4515 29/03/1832 154 – BG
4516 29/03/1832 155 – BG
4517 03/04/1832 161 – BG



BG 53: Briefkopieën

4518 03/04/1832 162 – BG
4519 04/04/1832 164 – BG
4520 04/04/1832 165 – BG
4521 04/04/1832 167 – BG
4522 06/04/1832 172 – BG
4523 06/04/1832 175 – BG
4524 10/04/1832 180 – BG
4525 11/04/1832 184 – BG
4526 12/04/1832 188 – BG
4527 16/04/1832 196 – BG
4528 18/04/1832 198 – BG
4529 21/04/1832 208 – BG
4530 21/04/1832 209 – BG
4531 25/04/1832 212 – BG
4532 27/04/1832 218 – BG
4533 28/04/1832 224 – BG
4534 01/05/1832 229 – BG
4535 02/05/1832 231 – BG
4536 03/05/1832 235 – BG
4537 04/05/1832 237 – BG
4538 04/05/1832 240 – BG
4539 05/05/1832 242 – BG
4540 08/05/1832 247 – BG
4541 08/05/1832 248 – BG
4542 08/05/1832 249 – BG
4543 09/05/1832 251 – BG
4544 09/05/1832 253 – BG
4545 10/05/1832 254 – BG
4546 10/05/1832 256 – BG
4547 10/05/1832 257 – BG
4548 11/05/1832 258 – BG
4549 16/05/1832 268 – BG
4550 21/05/1832 277 – BG
4551 22/05/1832 278 – BG
4552 24/05/1832 283 – BG
4553 24/05/1832 285 – BG
4554 26/05/1832 287 – BG
4555 30/05/1832 301 – BG



BG 53: Briefkopieën

4556 01/06/1832 302 – BG
4557 05/06/1832 309 – BG
4558 05/06/1832 313 – BG
4559 07/06/1832 318 – BG
4560 07/06/1832 332 – BG
4561 08/06/1832 323 – BG
4562 09/06/1832 326 – BG
4563 12/06/1832 327 – BG
4564 12/06/1832 328 – BG
4565 12/06/1832 329 – BG
4566 15/06/1832 333 – BG
4567 16/06/1832 336 – BG
4568 16/06/1832 337 – BG
4569 19/06/1832 341 – BG
4570 22/06/1832 345 – BG
4571 22/06/1832 346 – BG
4572 22/06/1832 347 – BG
4573 22/06/1832 348 – BG
4574 22/06/1832 349 – BG
4575 26/06/1832 356 – BG
4576 29/06/1832 364 – BG
4577 30/06/1832 367 – BG
4578 02/07/1832 371 – BG
4579 02/07/1832 372 – BG
4580 02/07/1832 373 – BG
4581 03/07/1832 374 – BG
4582 03/07/1832 375 – BG
4583 04/07/1832 378 – BG
4584 06/07/1832 381 – BG
4585 12/07/1832 394 – BG
4586 14/07/1832 398 – BG
4587 19/07/1832 406 – BG
4588 19/07/1832 407 – BG
4589 20/07/1832 410 – BG
4590 21/07/1832 411 – BG
4591 25/07/1832 420 – BG
4592 26/07/1832 422 – BG
4593 26/07/1832 423 – BG



BG 53: Briefkopieën

4594 26/07/1832 424 – BG
4595 27/07/1832 428 – BG
4596 27/07/1832 430 – BG
4597 30/07/1832 433 – BG
4598 31/07/1832 435 – BG
4599 03/08/1832 437 – BG
4600 04/08/1832 438 – BG
4601 07/08/1832 440 – BG
4602 07/08/1832 441 – BG
4603 09/08/1832 443 – BG
4604 09/08/1832 444 – BG
4605 10/08/1832 445 – BG
4606 10/08/1832 446 – BG
4607 16/08/1832 450 – BG
4608 16/08/1832 451 – BG
4609 16/08/1832 452 – BG
4610 18/08/1832 453 – BG
4611 18/08/1832 454 – BG
4612 21/08/1832 456 – BG
4613 22/08/1832 459 – BG
4614 22/08/1832 461 – BG
4615 24/08/1832 463 – BG
4616 29/08/1832 471 – BG
4617 30/08/1832 474 – BG
4618 30/08/1832 477 – BG
4619 31/08/1832 479 – BG
4620 04/09/1832 484 – BG
4621 05/09/1832 488 – BG
4622 07/09/1832 495 – BG
4623 07/09/1832 496 – BG
4624 10/09/1832 497 – BG
4625 10/09/1832 498 – BG
4626 11/09/1832 499 – BG
4627 14/09/1832 511 – BG
4628 14/09/1832 513 – BG
4629 18/09/1832 520 – BG
4630 18/09/1832 514 – BG
4631 19/09/1832 526 – BG



BG 53: Briefkopieën

4632 21/09/1832 533 – BG
4633 26/09/1832 543 – BG
4634 27/09/1832 547 – BG
4635 28/09/1832 548 – BG
4636 03/10/1832 BG
4637 05/10/1832 557 – BG
4638 06/10/1832 558 – BG
4639 09/10/1832 563 – BG
4640 09/10/1832 564 – BG
4641 10/10/1832 569 – BG
4642 12/10/1832 574 – BG
4643 15/10/1832 579 – BG
4644 16/10/1832 582 – BG
4645 17/10/1832 583 – BG
4646 18/10/1832 586 – BG
4647 23/10/1832 595 – BG
4648 24/10/1832 597 – BG
4649 26/10/1832 599 – BG
4650 27/10/1832 602 – BG
4651 27/10/1832 603 – BG
4652 27/10/1832 604 – BG
4653 27/10/1832 605 – BG
4654 27/10/1832 606 – BG
4655 27/10/1832 607 – BG
4656 30/08/1832 475 – BG
4657 30/10/1832 610 – BG
4658 02/11/1832 614 – BG
4659 05/11/1832 619 – BG
4660 06/11/1832 621 – BG
4661 07/11/1832 623 – BG
4662 07/11/1832 624 – BG
4663 07/11/1832 625 – BG
4664 09/11/1832 627 – BG
4665 12/11/1832 631 – BG
4666 12/11/1832 632 – BG
4667 14/11/1832 636 – BG
4668 17/11/1832 641 – BG
4669 21/11/1832 647 – BG



BG 53: Briefkopieën

4670 21/11/1832 648 – BG
4671 27/11/1832 656 – BG
4672 27/11/1832 657 – BG
4673 27/11/1832 658 – BG
4674 28/11/1832 659 – BG
4675 03/12/1832 669 – BG
4676 05/12/1832 671 – BG
4677 05/12/1832 672 – BG
4678 05/12/1832 673 – BG
4679 06/12/1832 675 – BG
4680 07/12/1832 676 – BG
4681 10/12/1832 677 – BG
4682 12/12/1832 681 – BG
4683 12/12/1832 682 – BG
4684 13/12/1832 685 – BG
4685 14/12/1832 687 – BG
4686 15/12/1832 691 – BG
4687 15/12/1832 692 – BG
4688 17/12/1832 693 – BG
4689 20/12/1832 699-700 – BG
4690 20/12/1832 701 – BG
4691 21/12/1832 702 – BG
4692 22/12/1832 704 – BG
4693 24/12/1832 709 – BG
4694 27/12/1832 711 – BG
4695 24/12/1832 713 – BG
4696 27/12/1832 714 – BG
4697 27/12/1832 715 – BG
4698 27/12/1832 716 – BG
4699 27/12/1832 717 – BG
4700 28/12/1832 718 – BG
4701 28/12/1832 722 – BG
4702 29/12/1832 723 – BG
4703 29/12/1832 726 – BG
4704 03/01/1831 2 – BG
4705 05/01/1831 5 – BG
4706 07/01/1831 6 – BG
4707 10/01/1831 12 – BG



BG 53: Briefkopieën

4708 10/01/1831 14 – BG
4709 12/01/1831 17 – BG
4710 12/01/1831 18 – BG
4711 14/01/1831 23 – BG
4712 15/01/1831 24 – BG
4713 15/01/1831 25 – BG
4714 18/01/1831 28 – BG
4715 21/01/1831 37 – BG
4716 22/01/1831 38 – BG
4717 22/01/1831 39 – BG
4718 26/01/1831 48 – BG
4719 26/01/1831 49 – BG
4720 27/01/1831 50 – BG
4721 27/01/1831 51 – BG
4722 28/01/1831 52 – BG
4723 29/01/1831 53 – BG
4724 04/02/1831 62 – BG
4725 04/02/1831 63 – BG
4726 07/02/1831 66 – BG
4727 07/02/1831 67 – BG
4728 08/02/1831 68 – BG
4729 09/02/1831 73 – BG
4730 09/02/1831 74 – BG
4731 10/02/1831 76 – BG
4732 10/02/1831 BG
4733 10/02/1831 77 – BG
4734 11/02/1831 83 – BG
4735 12/02/1831 84 – BG
4736 12/02/1831 87 – BG
4737 14/02/1831 89 – BG
4738 16/02/1831 93 – BG
4739 18/02/1831 98 – BG
4740 21/02/1831 100 – BG
4741 22/02/1831 104 – BG
4742 23/02/1831 107 – BG
4743 28/02/1831 111 – BG
4744 01/03/1831 114 – BG
4745 01/03/1831 115 – BG



BG 53: Briefkopieën

4746 02/03/1831 116 – BG
4747 04/03/1831 118 – BG
4748 04/03/1831 119 – BG
4749 05/03/1831 120 – BG
4750 05/03/1831 121 – BG
4751 05/03/1831 122 – BG
4752 07/03/1831 123 – BG
4753 07/03/1831 124 – BG
4754 07/03/1831 125 – BG
4755 07/03/1831 126 – BG
4756 07/03/1831 127 – BG
4757 09/03/1831 134 – BG
4758 09/03/1831 135 – BG
4759 09/03/1831 136 – BG
4760 09/03/1831 137 – BG
4761 10/03/1831 138 – BG
4762 11/03/1831 141 – BG
4763 11/03/1831 142 – BG
4764 11/03/1831 144 – BG
4765 12/03/1831 146 – BG
4766 12/03/1831 147 – BG
4767 14/03/1831 151 – BG
4768 15/03/1831 152 – BG
4769 15/03/1831 153 – BG
4770 15/03/1831 154 – BG
4771 15/03/1831 155 – BG
4772 15/03/1831 156 – BG
4773 16/03/1831 157 – BG
4774 18/03/1831 159 – BG
4775 19/03/1831 161 – BG
4776 19/03/1831 162 – BG
4777 23/03/1831 164 – BG
4778 23/03/1831 165 – BG
4779 23/03/1831 166 – BG
4780 24/03/1831 168 – BG
4781 26/03/1831 170 – BG
4782 26/03/1831 171 – BG
4783 29/03/1831 174 – BG



BG 53: Briefkopieën

4784 30/03/1831 179 – BG
4785 31/03/1831 182 – BG
4786 31/03/1831 183 – BG
4787 01/04/1831 185 – BG
4788 01/04/1831 186 – BG
4789 02/04/1831 188 – BG
4790 02/04/1831 189 – BG
4791 05/04/1831 190 – BG
4792 06/04/1831 191 – BG
4793 06/04/1831 194 – BG
4794 08/04/1831 199 – BG
4795 08/04/1831 200 – BG
4796 09/04/1831 203 – BG
4797 09/04/1831 200 – BG
4798 09/04/1831 203 – BG
4799 11/04/1831 207 – BG
4800 11/04/1831 209 – BG
4801 12/04/1831 210 – BG
4802 14/04/1831 212 – BG
4803 14/04/1831 213 – BG
4804 15/04/1831 214 – BG
4805 16/04/1831 221 – BG
4806 18/04/1831 223 – BG
4807 18/04/1831 224 – BG
4808 19/04/1831 228 – BG
4809 19/04/1831 229 – BG
4810 20/04/1831 230 – BG
4811 21/04/1831 234 – BG
4812 22/04/1831 238 – BG
4813 23/04/1831 240 – BG
4814 26/04/1831 244 – BG
4815 28/04/1831 247 – BG
4816 28/04/1831 248 – BG
4817 29/04/1831 249 – BG
4818 30/04/1831 252 – BG
4819 03/05/1831 255 – BG
4820 04/05/1831 256 – BG
4821 05/05/1831 260 – BG



BG 53: Briefkopieën

4822 06/05/1831 263 – BG
4823 09/05/1831 265 – BG
4824 10/05/1831 266 – BG
4825 10/05/1831 267 – BG
4826 10/05/1831 269 – BG
4827 13/05/1831 271 – BG
4828 13/05/1831 273 – BG
4829 14/05/1831 275 – BG
4830 14/05/1831 277 – BG
4831 17/05/1831 282 – BG
4832 17/05/1831 284 – BG
4833 18/05/1831 288 – BG
4834 18/05/1831 289 – BG
4835 20/05/1831 290 – BG
4836 21/05/1831 293 – BG
4837 21/05/1831 295 – BG
4838 24/05/1831 296 – BG
4839 26/05/1831 301 – BG
4840 27/05/1831 304 – BG
4841 27/05/1831 305 – BG
4842 28/05/1831 306 – BG
4843 28/05/1831 308 – BG
4844 30/05/1831 310 – BG
4845 31/05/1831 313 – BG
4846 31/05/1831 314 – BG
4847 31/05/1831 315 – BG
4848 03/06/1831 322 – BG
4849 04/06/1831 325 – BG
4850 04/06/1831 326 – BG
4851 06/06/1831 328 – BG
4852 06/06/1831 330 – BG
4853 06/06/1831 331 – BG
4854 07/06/1831 332 – BG
4855 09/06/1831 339 – BG
4856 10/06/1831 342 – BG
4857 11/06/1831 344 – BG
4858 14/06/1831 348 – BG
4859 14/06/1831 349 – BG



BG 53: Briefkopieën

4860 17/06/1831 353 – BG
4861 17/06/1831 354 – BG
4862 18/06/1831 357 – BG
4863 21/06/1831 363 – BG
4864 22/06/1831 365 – BG
4865 23/06/1831 369 – BG
4866 23/06/1831 370 – BG
4867 24/06/1831 371 – BG
4868 24/06/1831 372 – BG
4869 24/06/1831 374 – BG
4870 24/06/1831 376 – BG
4871 25/06/1831 377 – BG
4872 28/06/1831 381 – BG
4873 28/06/1831 382 – BG
4874 28/06/1831 386 – BG
4875 29/06/1831 387 – BG
4876 30/06/1831 390 – BG
4877 01/07/1831 391 – BG
4878 02/07/1831 392 – BG
4879 02/07/1831 393 – BG
4880 06/07/1831 400 – BG
4881 06/07/1831 402 – BG
4882 08/07/1831 405 – BG
4883 08/07/1831 406 – BG
4884 09/07/1831 408 – BG
4885 12/07/1831 414 – BG
4886 15/07/1831 418 – BG
4887 16/07/1831 420 – BG
4888 21/07/1831 426 – BG
4889 22/07/1831 427 – BG
4890 22/07/1831 428 – BG
4891 23/07/1831 429 – BG
4892 23/07/1831 430 – BG
4893 25/07/1831 431 – BG
4894 27/07/1831 434 – BG
4895 27/07/1831 435 – BG
4896 28/07/1831 436 – BG
4897 30/07/1831 441 – BG



BG 53: Briefkopieën

4898 02/08/1831 443 – BG
4899 05/08/1831 448 – BG
4900 09/08/1831 453 – BG
4901 09/08/1831 454 – BG
4902 10/08/1831 456 – BG
4903 12/08/1831 458 – BG
4904 13/08/1831 459 – BG
4905 17/08/1831 464 – BG
4906 19/08/1831 468 – BG
4907 23/08/1831 475 – BG
4908 25/08/1831 479 – BG
4909 25/08/1831 480 – BG
4910 26/08/1831 481 – BG
4911 29/08/1831 487 – BG
4912 30/08/1831 488 – BG
4913 30/08/1831 489 – BG
4914 02/09/1831 493 – BG
4915 03/09/1831 494 – BG
4916 03/09/1831 497 – BG
4917 03/09/1831 498 – BG
4918 07/09/1831 503 – BG
4919 08/09/1831 504 – BG
4920 10/09/1831 507 – BG
4921 10/09/1831 508 – BG
4922 14/09/1831 519 – BG
4923 14/09/1831 520 – BG
4924 14/09/1831 521 – BG
4925 14/09/1831 522 – BG
4926 14/09/1831 523 – BG
4927 16/09/1831 524 – BG
4928 16/09/1831 526 – BG
4929 17/09/1831 532 – BG
4930 19/09/1831 533 – BG
4931 21/09/1831 541 – BG
4932 23/09/1831 542 – BG
4933 23/09/1831 543 – BG
4934 24/09/1831 544 – BG
4935 29/09/1831 553 – BG



BG 53: Briefkopieën

4936 30/09/1831 554 – BG
4937 01/10/1831 556 – BG
4938 01/10/1831 557 – BG
4939 03/10/1831 558 – BG
4940 03/10/1831 562 – BG
4941 04/10/1831 563 – BG
4942 06/10/1831 567 – BG
4943 07/10/1831 570 – BG
4944 08/10/1831 571 – BG
4945 12/10/1831 579 – BG
4946 12/10/1831 580 – BG
4947 13/10/1831 585 – BG
4948 13/10/1831 586 – BG
4949 15/10/1831 588 – BG
4950 19/10/1831 595 – BG
4951 22/10/1831 599 – BG
4952 22/10/1831 600 – BG
4953 22/10/1831 601 – BG
4954 24/10/1831 603 – BG
4955 24/10/1831 604 – BG
4956 26/10/1831 606 – BG
4957 26/10/1831 607 – BG
4958 28/10/1831 609 – BG
4959 31/10/1831 612 – BG
4960 31/10/1831 613 – BG
4961 04/11/1831 622 – BG
4962 05/11/1831 626 – BG
4963 07/11/1831 627 – BG
4964 08/11/1831 630 – BG
4965 11/11/1831 636 – BG
4966 14/11/1831 641 – BG
4967 15/11/1831 645 – BG
4968 15/11/1831 646 – BG
4969 19/11/1831 654 – BG
4970 21/11/1831 659 – BG
4971 22/11/1831 662 – BG
4972 25/11/1831 671 – BG
4973 26/11/1831 672 – BG
4974 28/11/1831 678 – BG



BG 53: Briefkopieën

4975 30/11/1831 682 – BG
4976 30/11/1831 683 – BG
4977 03/12/1831 688 – BG
4978 03/12/1831 690 – BG
4979 05/12/1831 692 – BG
4980 06/12/1831 695 – BG
4981 09/12/1831 704 – BG
4982 12/12/1831 BG
4983 13/12/1831 711 – BG
4984 14/12/1831 713 – BG
4985 14/12/1831 715 – BG
4986 15/12/1831 717 – BG
4987 16/12/1831 721 – BG
4988 19/12/1831 724 – BG
4989 21/12/1831 731 – BG
4990 24/12/1831 736 – BG
4991 27/12/1831 739 – BG
4992 27/12/1831 740 – BG
4993 27/12/1831 741 – BG
4994 29/12/1831 750 en 755 – BG
4995 29/12/1831 756 – BG
4996 30/12/1831 BG
4997 02/01/1833 1 – BG
4998 04/01/1833 6 – BG
4999 08/01/1833 13 – BG
5000 08/01/1833 14 – BG
5001 11/01/1833 15 – BG
5002 12/01/1833 17 – BG
5003 12/01/1833 18 – BG
5004 14/01/1833 20 – BG
5005 18/01/1833 27 – BG
5006 18/01/1833 28 – BG
5007 21/01/1833 34 – BG
5008 21/01/1833 35 – BG
5009 25/01/1833 41 – BG
5010 25/01/1833 42 – BG
5011 31/01/1833 48 – BG
5012 31/01/1833 51 – BG
5013 01/02/1833 55 – BG



BG 53: Briefkopieën

5014 05/02/1833 60 – BG
5015 08/02/1833 70 – BG
5016 14/02/1833 78 – BG
5017 15/02/1833 79 – BG
5018 16/02/1833 81 – BG
5019 21/02/1833 89 – BG
5020 22/02/1833 90 – BG
5021 22/02/1833 91 – BG
5022 25/02/1833 93 – BG
5023 25/02/1833 95 – BG
5024 25/02/1833 96 – BG
5025 25/02/1833 97 – BG
5026 01/03/1833 98 – BG
5027 01/03/1833 99 – BG
5028 02/03/1833 100 – BG
5029 05/03/1833 107 – BG
5030 04/03/1833 111 – BG
5031 07/03/1833 114 – BG
5032 08/03/1833 115 – BG
5033 09/13/1833 117 – BG
5034 11/03/1833 122 – BG
5035 13/03/1833 124 – BG
5036 13/03/1833 126 – BG
5037 13/03/1833 128 – BG 
5038 15/03/1833 130 – BG
5039 15/03/1833 132 – BG
5040 15/03/1833 133 – BG
5041 16/03/1833 134 – BG
5042 18/03/1833 137 – BG
5043 19/03/1833 141 – BG
5044 19/03/1833 142 – BG
5045 19/03/1833 143 – BG
5046 23/03/1833 148 – BG
5047 23/03/1833 152 – BG 
5048 27/03/1833 160 – BG
5049 30/03/1833 164 – BG
5050 02/04/1833 170 – BG
5051 02/04/1833 172 – BG



BG 53: Briefkopieën

5052 03/04/1833 175 – BG
5053 09/04/1833 184 – BG
5054 10/04/1833 191 – BG
5055 13/04/1833 197 – BG
5056 15/04/1833 200 – BG
5057 18/04/1833 206 – BG 
5058 18/04/1833 207 – BG
5059 23/04/1833 217 – BG 
5060 26/04/1833 225 – BG
5061 26/04/1833 226 – BG 
5062 30/04/1833 235 – BG
5063 02/05/1833 239 – BG 
5064 08/05/1833 253 – BG
5065 09/05/1833 255 – BG 
5066 11/05/1833 261 – BG
5067 18/05/1833 273 – BG 
5068 18/05/1833 274 – BG
5069 18/05/1833 275 – BG 
5070 20/05/1833 281 – BG
5071 22/05/1833 282 – BG 
5072 22/05/1833 283 – BG
5073 22/05/1833 284 – BG 
5074 24/05/1833 291 – BG
5075 24/05/1833 292 – BG 
5076 24/05/1833 293 – BG
5077 29/05/1833 305 – BG
5078 30/05/1833 307 – BG
5079 01/06/1833 309 – BG
5080 05/06/1833 317 – BG
5081 05/06/1833 320 – BG
5082 07/06/1833 323 – BG
5083 10/06/1833 326 – BG
5084 13/06/1833 333 – BG
5085 18/06/1833 342 – BG
5086 18/06/1833 343 – BG
5087 21/06/1833 349 – BG
5088 24/06/1833 351 – BG
5089 27/06/1833 358 – BG



BG 53: Briefkopieën

5090 27/06/1833 359 – BG
5091 28/06/1833 361 – BG
5092 01/07/1833 365 – BG
5093 01/07/1833 366 – BG
5094 02/07/1833 368 – BG
5095 02/07/1833 369 – BG
5096 08/07/1833 387 – BG
5097 09/07/1833 390 – BG
5098 13/07/1833 397 – BG
5099 16/07/1833 403 – BG
5100 17/07/1833 405 – BG
5101 19/07/1833 408 – BG
5102 25/07/1833 415 – BG
5103 27/07/1833 421 – BG
5104 01/08/1833 426 – BG
5105 01/08/1833 427 – BG
5106 02/08/1833 429 – BG
5107 02/08/1833 431 – BG
5108 02/08/1833 432 – BG
5109 03/08/1833 433 – BG
5110 05/08/1833 441 – BG
5111 07/08/1833 446 – BG
5112 08/08/1833 448 – BG
5113 10/08/1833 453 – BG
5114 12/08/1833 455 – BG
5115 13/08/1833 457 – BG
5116 14/08/1833 460 – BG
5117 16/08/1833 462 – BG
5118 16/08/1833 464 – BG
5119 16/08/1833 465 – BG
5120 17/08/1833 468 – BG
5121 17/08/1833 469 – BG
5122 17/08/1833 470 – BG
5123 17/08/1833 471 – BG
5124 20/08/1833 475 – BG
5125 28/08/1833 487 – BG
5126 04/09/1833 499 – BG
5127 05/09/1833 501 – BG



BG 53: Briefkopieën

5128 10/09/1833 511 – BG
5129 10/09/1833 512 – BG
5130 27/09/1833 536 – BG
5131 27/09/1833 540 – BG
5132 27/09/1833 541 – BG
5133 28/09/1833 542 – BG
5134 28/09/1833 544 – BG
5135 01/10/1833 548 – BG
5136 04/10/1833 554 – BG
5137 04/10/1833 560 – BG
5138 08/10/1833 567 – BG
5139 11/10/1833 571 – BG
5140 12/10/1833 574 – BG
5141 14/10/1833 576 – BG
5142 16/10/1833 584 – BG
5143 18/10/1833 588 – BG
5144 19/10/1833 589 – BG
5145 23/10/1833 595 – BG
5146 29/10/1833 605 – BG
5147 30/10/1833 606 – BG
5148 04/11/1833 612 – BG
5149 06/11/1833 617 – BG
5150 06/11/1833 618 – BG
5151 06/11/1833 619 – BG
5152 08/11/1833 624 – BG
5153 08/11/1833 625 – BG
5154 12/11/1833 635 – BG
5155 14/11/1833 637 – BG
5156 14/11/1833 638 – BG
5157 15/11/1833 641 – BG
5158 16/11/1833 643 – BG
5159 16/11/1833 645 – BG
5160 20/11/1833 651 – BG
5161 22/11/1833 653 – BG
5162 23/11/1833 654 – BG
5163 25/11/1833 660 – BG
5164 27/11/1833 666 – BG
5165 28/11/1833 668 – BG



BG 53: Briefkopieën

5166 30/11/1833 672 – BG
5167 05/12/1833 677 – BG
5168 05/12/1833 678 – BG
5169 09/12/1833 693 – BG
5170 10/12/1833 695 – BG
5171 10/12/1833 696 – BG
5172 11/12/1833 697 – BG
5173 11/12/1833 698 – BG
5174 13/12/1833 704 – BG 
5175 14/12/1833 708 – BG 
5176 16/12/1833 712 – BG 
5177 16/12/1833 713 – BG 
5178 18/12/1833 717 – BG 
5179 20/12/1833 720 – BG 
5180 22/12/1833 722 – BG 
5181 27/12/1833 729 – BG 
5182 28/12/1833 730 – BG 
5183 28/12/1833 731 – BG 
5184 30/12/1833 732 – BG 
5185 30/12/1833 733 – BG 
5186 30/12/1833 734 – BG 
5187 30/12/1833 735 – BG 
5188 30/12/1833 736 – BG 
5189 31/12/1833 739 – BG 
5190 08/01/1834 12 – BG 
5191 08/01/1834 13 – BG
5192 08/01/1834 14 – BG
5193 10/01/1834 17 – BG 
5194 13/01/1834 24 – BG
5195 13/01/1834 25 – BG
5196 14/01/1834 27 – BG 
5197 15/01/1834 33 – BG
5198 15/01/1834 34 – BG
5199 15/01/1834 35 – BG 
5200 16/01/1834 40 – BG
5201 17/01/1834 42 – BG
5202 18/01/1834 45 – BG 
5203 21/01/1834 52 – BG



BG 53: Briefkopieën

5204 21/01/1834 53 – BG
5205 23/01/1834 61 – BG 
5206 28/01/1834 77 – BG
5207 31/01/1834 85 – BG
5208 03/02/1834 97 – BG 
5209 05/02/1834 107 – BG 
5210 06/02/1834 110 – BG 
5211 07/02/1834 114 – BG 
5212 10/02/1834 120 – BG 
5213 10/02/1834 121 – BG 
5214 11/02/1834 123 – BG 
5215 11/02/1834 125 – BG 
5216 12/02/1834 126 – BG 
5217 14/02/1834 132 – BG 
5218 15/02/1834 136 – BG 
5219 21/02/1834 145 – BG 
5220 22/02/1834 150 – BG 
5221 26/02/1834 157 – BG 
5222 27/02/1834 159 – BG 
5223 01/03/1834 163 – BG 
5224 05/03/1834 168 en 169 – BG 
5225 05/03/1834 170 – BG 
5226 05/03/1834 172-176 – BG 
5227 07/03/1834 180 – BG 
5228 12/03/1834 191 – BG 
5229 13/03/1834 194 – BG 
5230 14/03/1834 198 – BG 
5231 18/03/1834 204 – BG 
5232 22/03/1834 214 – BG 
5233 22/03/1834 215 – BG 
5234 22/03/1834 216 – BG 
5235 24/03/1834 219 – BG 
5236 26/03/1834 223 – BG 
5237 26/03/1834 227 – BG 
5238 28/03/1834 229 – BG 
5239 28/03/1834 231 – BG 
5240 31/03/1834 235 – BG 
5241 31/03/1834 240 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5242 02/04/1834 241 – BG 
5243 04/04/1834 250 – BG 
5244 09/04/1834 258 – BG 
5245 11/04/1834 265 – BG 
5246 16/04/1834 273 – BG 
5247 17/04/1834 278 – BG 
5248 17/04/1834 280 – BG 
5249 17/04/1834 283 – BG 
5250 17/04/1834 284 – BG 
5251 18/04/1834 285 – BG 
5252 18/04/1834 286 – BG 
5253 23/04/1834 291 – BG 
5254 23/04/1834 292 – BG 
5255 26/04/1834 295 – BG 
5256 28/04/1834 299 – BG 
5257 29/04/1834 305 – BG 
5258 30/04/1834 309 – BG 
5259 02/05/1834 313 – BG 
5260 05/05/1834 317 – BG 
5261 06/05/1834 322 – BG 
5262 09/05/1834 325 – BG 
5263 11/05/1834 328 – BG 
5264 16/05/1834 344 – BG 
5265 21/05/1834 355 – BG 
5266 23/05/1834 357 – BG 
5267 30/05/1834 370 – BG 
5268 04/06/1834 375 – BG 
5269 04/06/1834 377 – BG 
5270 06/06/1834 384 – BG 
5271 09/06/1834 386 – BG 
5272 14/06/1834 402 – BG 
5273 19/06/1834 415 – BG 
5274 21/06/1834 422 – BG 
5275 24/06/1834 426 – BG 
5276 26/06/1834 430 – BG 
5277 28/06/1834 433 – BG 
5278 30/06/1834 437 – BG 
5279 30/06/1834 438 en 439 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5280 02/07/1834 444 – BG 
5281 03/07/1834 450 – BG 
5282 04/07/1834 453 – BG 
5283 09/07/1834 465 – BG 
5284 17/07/1834 485 – BG 
5285 19/07/1834 488-493 – BG 
5286 19/07/1834 494 – BG 
5287 22/07/1834 501 – BG 
5288 26/07/1834 510 – BG 
5289 26/07/1834 514 – BG 
5290 30/07/1834 519 – BG 
5291 30/07/1834 521 – BG 
5292 30/07/1834 522 – BG 
5293 06/08/1834 534-536 – BG 
5294 06/08/1834 537 – BG 
5295 07/08/1834 539 – BG 
5296 14/08/1834 552 – BG 
5297 18/08/1834 559 – BG 
5298 22/08/1834 569 – BG 
5299 26/08/1834 577 – BG 
5300 27/08/1834 583 – BG 
5301 30/08/1834 587 – BG 
5302 04/09/1834 598 – BG 
5303 05/09/1834 601 – BG 
5304 11/09/1834 612 – BG 
5305 13/09/1834 615 – BG 
5306 16/09/1834 626 – BG 
5307 17/09/1834 629 – BG 
5308 17/09/1834 631 – BG 
5309 20/09/1834 634 – BG 
5310 20/09/1834 635 – BG 
5311 23/09/1834 639 – BG 
5312 27/09/1834 647 – BG 
5313 01/10/1834 651 – BG 
5314 06/10/1834 654 – BG 
5315 06/10/1834 659 – BG 
5316 06/10/1834 662 – BG 
5317 08/10/1834 663 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5318 09/10/1834 669 – BG 
5319 10/10/1834 670 – BG 
5320 13/10/1834 675 – BG 
5321 20/10/1834 688 – BG 
5322 21/10/1834 690 – BG 
5323 25/10/1834 700 – BG 
5324 28/10/1834 708 – BG 
5325 05/11/1834 719 – BG 
5326 06/11/1834 721 – BG 
5327 08/11/1834 723 – BG 
5328 10/11/1834 727 – BG 
5329 11/11/1834 731 – BG 
5330 11/11/1834 732 – BG 
5331 12/11/1834 733 – BG 
5332 14/11/1834 736 – BG 
5333 15/11/1834 737 – BG 
5334 15/11/1834 738 – BG 
5335 17/11/1834 740-745 – BG 
5336 20/11/1834 759 – BG 
5337 21/11/1834 760 – BG 
5338 22/11/1834 761 – BG 
5339 22/11/1834 762 – BG 
5340 25/11/1834 770 – BG 
5341 29/11/1834 772 – BG 
5342 03/12/1834 783 – BG 
5343 03/12/1834 784 – BG 
5344 03/12/1834 785 – BG 
5345 04/12/1834 791 – BG 
5346 05/12/1834 792 – BG 
5347 10/12/1834 799 – BG 
5348 13/12/1834 810-815 – BG 
5349 15/12/1834 820 – BG 
5350 16/12/1834 821 – BG 
5351 17/12/1834 822 – BG 
5352 20/12/1834 829 – BG 
5353 20/12/1834 831 – BG 
5354 22/12/1834 833 – BG 
5355 22/12/1834 834 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5356 22/12/1834 835 – BG 
5357 22/12/1834 836 – BG 
5358 22/12/1834 837 – BG 
5359 22/12/1834 838 – BG 
5360 22/12/1834 839 – BG 
5361 22/12/1834 840 – BG 
5362 24/12/1834 846 – BG 
5363 29/12/1834 851 – BG 
5364 30/12/1834 854 – BG 
5365 02/01/1835 2 – BG 
5366 03/01/1835 3 – BG 
5367 05/01/1835 7 – BG 
5368 05/01/1835 8 – BG 
5369 07/01/1835 13 – BG 
5370 08/01/1835 14 – BG  
5371 10/01/1835 17 – BG 
5372 10/01/1835 21 – BG 
5373 12/01/1835 24 – BG 
5374 12/01/1835 25 – BG 
5375 15/01/1835 31-32 – BG 
5376 19/01/1835 37 – BG 
5377 19/01/1835 39 – BG 
5378 21/01/1835 49 – BG  
5379 23/01/1835 50 – BG 
5380 24/01/1835 51 – BG 
5381 27/01/1835 58 – BG 
5382 27/01/1835 59 – BG 
5383 03/02/1835 69 – BG 
5384 04/02/1835 73 – BG 
5385 07/02/1835 79 – BG  
5386 11/02/1835 89 – BG 
5387 14/02/1835 94 – BG 
5388 14/02/1835 96 – BG 
5389 18/02/1835 107 – BG 
5390 20/02/1835 122 – BG 
5391 23/02/1835 127 – BG 
5392 26/02/1835 133 – BG 
5393 28/02/1835 136 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5394 28/02/1835 138 – BG 
5395 28/02/1835 139 – BG 
5396 02/03/1835 148 – BG 
5397 04/03/1835 150 – BG 
5398 07/03/1835 155 – BG 
5399 07/03/1835 156 – BG 
5400 07/03/1835 157 – BG 
5401 10/03/1835 165 – BG 
5402 10/03/1835 166 – BG 
5403 11/03/1835 168 – BG 
5404 12/03/1835 174 – BG 
5405 12/03/1835 175 – BG 
5406 12/03/1835 176 – BG 
5407 14/03/1835 179 – BG 
5408 18/03/1835 184 – BG 
5409 18/03/1835 185 – BG 
5410 19/03/1835 192 – BG 
5411 20/03/1835 194 – BG 
5412 21/03/1835 196 – BG 
5413 21/03/1835 197 – BG 
5414 23/03/1835 201 – BG 
5415 28/03/1835 212 – BG 
5416 28/03/1835 214 – BG 
5417 28/03/1835 215 – BG 
5418 30/03/1835 219 – BG 
5419 31/03/1835 224 – BG 
5420 01/04/1835 225 – BG 
5421 04/04/1835 235 – BG 
5422 07/04/1835 246 – BG 
5423 09/04/1835 252 – BG 
5424 11/04/1835 254 – BG 
5425 15/04/1835 264 – BG 
5426 18/04/1835 274 – BG 
5427 18/04/1835 276 – BG 
5428 21/04/1835 280 – BG 
5429 22/04/1835 284 – BG 
5430 25/04/1835 293 – BG 
5431 29/04/1835 298 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5432 02/05/1835 305 – BG 
5433 09/05/1835 322 – BG 
5434 11/05/1835 329 – BG 
5435 11/05/1835 330 – BG 
5436 13/05/1835 333 – BG 
5437 16/05/1835 340 – BG 
5438 18/05/1835 344 – BG 
5439 19/05/1835 345 – BG 
5440 20/05/1835 350 – BG 
5441 23/05/1835 355 – BG 
5442 25/05/1835 366-367 – BG 
5443 27/05/1835 372 – BG 
5444 29/05/1835 373 – BG 
5445 29/05/1835 374 – BG 
5446 30/05/1835 376 – BG 
5447 04/06/1835 385 – BG 
5448 06/06/1835 392 – BG 
5449 10/06/1835 396 – BG 
5450 10/06/1835 396 – BG 
5451 13/06/1835 400 – BG 
5452 17/06/1835 410 – BG 
5453 18/06/1835 414 – BG 
5454 20/06/1835 415 – BG 
5455 24/06/1835 426 – BG 
5456 24/06/1835 427 – BG 
5457 24/06/1835 428 – BG 
5458 27/06/1835 435 – BG 
5459 29/06/1835 436 – BG 
5460 01/07/1835 444 – BG 
5461 01/07/1835 445 – BG 
5462 02/07/1835 446 – BG 
5463 04/07/1835 450 – BG 
5464 08/07/1835 453 – BG 
5465 08/07/1835 457 – BG 
5466 09/07/1835 459 – BG 
5467 13/07/1835 466 – BG 
5468 13/07/1835 468 – BG 
5469 14/07/1835 470 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5470 15/07/1835 472 – BG 
5471 20/07/1835 481-485 – BG 
5472 20/07/1835 487 – BG 
5473 22/07/1835 492 – BG 
5474 23/07/1835 495-500 – BG 
5475 23/07/1835 501 – BG 
5476 23/07/1835 502 – BG 
5477 25/07/1835 504 – BG 
5478 25/07/1835 505 – BG 
5479 25/07/1835 508 – BG 
5480 28/07/1835 515 – BG 
5481 30/07/1835 517 – BG 
5482 01/08/1835 525-527 – BG 
5483 01/08/1835 528 – BG 
5484 03/08/1835 529 – BG 
5485 04/08/1835 530 – BG 
5486 05/08/1835 535 – BG 
5487 06/08/1835 539 – BG 
5488 07/08/1835 540 – BG 
5489 08/08/1835 546 – BG 
5490 13/08/1835 555 – BG 
5491 18/08/1835 562 – BG 
5492 19/08/1835 573 – BG 
5493 22/08/1835 576 – BG 
5494 22/08/1835 580 – BG 
5495 25/08/1835 586 – BG 
5496 26/08/1835 588-593 – BG 
5497 26/08/1835 595 – BG 
5498 27/08/1835 596 – BG 
5499 27/08/1835 597 – BG 
5500 27/08/1835 598-599 – BG 
5501 27/08/1835 601 – BG 
5502 28/08/1835 602 – BG 
5503 29/08/1835 604 – BG 
5504 02/09/1835 607 – BG 
5505 05/09/1835 612 – BG 
5506 12/09/1835 630 – BG 
5507 12/09/1835 631 – BG 
5508 14/09/1835 633 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5509 14/09/1835 636 – BG 
5510 16/09/1835 640 – BG 
5511 19/09/1835 643 – BG 
5512 23/09/1835 646 – BG 
5513 23/09/1835 648 – BG 
5514 25/09/1835 654 – BG 
5515 25/09/1835 655 – BG 
5516 26/09/1835 656 – BG 
5517 28/09/1835 660 – BG 
5518 29/09/1835 664 – BG 
5519 30/09/1835 666 – BG 
5520 03/10/1835 671 – BG 
5521 07/10/1835 683 – BG 
5522 10/10/1835 687 – BG 
5523 12/10/1835 691 – BG 
5524 17/10/1835 705 – BG 
5525 21/10/1835 711 – BG 
5526 24/10/1835 715 – BG 
5527 31/10/1835 732 – BG 
5528 03/11/1835 737 – BG 
5529 03/11/1835 738 – BG 
5530 04/11/1835 739 – BG 
5531 04/11/1835 740 – BG 
5532 04/11/1835 741 – BG 
5533 11/11/1835 750 – BG 
5534 11/11/1835 753 – BG 
5535 14/11/1835 758 – BG 
5536 16/11/1835 767 – BG 
5537 17/11/1835 770 – BG 
5538 18/11/1835 773 – BG 
5539 20/11/1835 778 – BG 
5540 20/11/1835 779 – BG 
5541 21/11/1835 786 – BG 
5542 23/11/1835 788-792 – BG 
5543 23/11/1835 793-794 – BG 
5544 25/11/1835 802 – BG 
5545 26/11/1835 803 – BG 
5546 26/11/1835 805 – BG 



BG 53: Briefkopieën

5547 28/11/1835 806 – BG 
5548 02/12/1835 816 – BG 
5549 05/12/1835 818 – BG 
5550 05/12/1835 819 – BG 
5551 07/12/1835 823 – BG 
5552 10/12/1835 829 – BG 
5553 12/12/1835 834 – BG 
5554 14/12/1835 837 – BG 
5555 14/12/1835 838 – BG 
5556 16/12/1835 843 – BG 
5557 19/12/1835 848 – BG 
5558 19/12/1835 849 – BG 
5559 21/12/1835 851-856 – BG 
5560 23/12/1835 864 – BG 
5561 24/12/1835 866 – BG 
5562 29/12/1835 872 – BG 
5563 29/12/1835 873-874 – BG 
5564 29/12/1835 875 – BG 
5565 30/12/1835 877 – BG 



BG 53: Briefkopieën

Afkortingen in de tekst

(LL) N (NN) et h SS :  (les) nobles et honorables Seigneuries
nre lre : notre lettre 
vre Lre : votre lettre 
soe : somme
B&S: burgemeester en schepenen 

Mémoire: korte rekening (in BG 53, anno 1818, nr. 237)
Mangelinghe: ruil

Nieuw Fransch en Nederduitsch Woordenboek, Olinger, Brussel, 1828, 2e druk
(OCMW 133)

Ordonnateur, bestuurder, opzigter, commissaire ordonnateur: krijgsommissaris.
Ordonnancer: bevel of ordonnantie geven tot betaling.
Ordonnance: lastgeving tot betaling
Intendant d’une province: bewindhebber, intendant van eene provincie.
Prébende: revenu écclésiastique attaché à une chanoinie. 
Prove, proven: canonicat, domheerschap.
Prébendier: bénéficier inférieur aux chanoines : provenier. 
Fourniture: voorraad, verzorging, bezorging, levering, toekruid.
Aide-major: Regiments-adjudant
Mandat: ordre de payer, mandaat
Triage: afgezonderd kwartier in een bosch; schifting, uitzoeking, uitkipping, keuze sor-
tering.
Cuvelier: iemand die mijngangen beschermd tegen instorting.
Expeditio (expeditie in ‘t Vloms): afschrift, kopie van een akte.
Bordereau: briefje waarop met het onderscheiden geld eener som zet. 
Vacations: honoraires qu’on paie à une personne publique pour son travail, daggelden, 
loon



Overzicht

BG 54: Dag- en kasboeken

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
108 delen. 1819-1925
1 1819
2 1820
3 1821
4 1822
5 1823
6 1824
7 1825
8 1826
9 1827
10 1828
11 1829
12 1830
13 1831
14 1832
15 1833
16 1834
17 1835
18 1836
19 1837
20 1838
21 1839
22 1840
23 1841
24 1842
25 1843
26 1844
27 1845
28 1846
29 1847
30 1848
31 1849
32 1850
33 1851
34 1852
35 1853



36 1854
37 1855
38 1856
39 1857
40 1858
41 1859
42 1860
43 1861
44 1862
45 1863
46 1864
47 1865
48 1866
49 1867
50 1868
51 1869
52 1870
53 1871
54 1872 deel 1
55 1873
56 1874
57 1875
58 1876
59 1877
60 1878
61 1879
62 1880
63 1881
64 1882
65 1883
66 1884
67 1885
68 1886
69 1887
70 1888
71 1889
72 1890
73 1891
74 1892

Overzicht

BG 54: Dag- en kasboeken



75 1893
76 1894
77 1895
78 1896
79 1897
80 1898
81 1899
82 1900
83 1901
84 1902
85 1903
86 1904
87 1905
88 1906
89 1907
90 1908
91 1909
92 1910
93 1911
94 1912
95 1913
96 1914
97 1915
98 1916
99 1917
100 1918
101 1919
102 1920
103 1921
104 1922
105 1923
106 1924
107 1925
108 1872 deel 2

Overzicht

BG 54: Dag- en kasboeken



Overzicht

BG 55: Grootboek uitgaven

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1910-1925. 16 delen
1 1910 1 deel
2 1911 1 deel
3 1912 1 deel
4 1913 1 deel
5 1914 1 deel
6 1915 1 deel
7 1916 1 deel
8 1917 1 deel
9 1918 1 deel
10 1919 1 deel
11 1920 1 deel
12 1921 1 deel
13 1922 1 deel
14 1923 1 deel
15 1924 1 deel
16 1925 1 deel



Overzicht

BG 56: Grootboek ontvangsten

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1911-1925. 15 delen
1 1911 1 deel
2 1912 1 deel
3 1913 1 deel
4 1914 1 deel
5 1915 1 deel
6 1916 1 deel
7 1917 1 deel
8 1918 1 deel
9 1919 1 deel
10 1920 1 deel
11 1921 1 deel
12 1922 1 deel
13 1923 1 deel
14 1924 1 deel
15 1925 1 deel



Overzicht

BG 57: Beraadslagingen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1797-1925. 69 delen.
1 1797 okt. 6 - 

1802 april 17 
1 deel

2 1802 april 24 
- 1804 juli 14 

1 deel

3 1804 juli 21 - 
1806 sept. 27

1 deel

4 1806 okt. 4 - 
1809 juni 3

1 deel

5 1809 juni 10 - 
1810 mei 5

1 deel

6 1805 mei 12 - 
1812 feb. 21

1 deel

7 1812 feb. 28 - 
1813 dec. 3

1 deel

8 1814 jan. 7 - 
1816 maart 8

1 deel

9 1816 maart 
18 - 1817 mei 
30

1 deel

10 1817 juni 6 - 
1819 feb. 12

1 deel

11 1819 feb. 19 - 
1820 aug. 18

1 deel

12 1820 aug. 25 
- 1822 feb. 15

1 deel

13 1822 feb. 22 
- 1823 maart 
21

1 deel

14 1823 maart 
28 - 1824 
maart 5

1 deel

15 1824 maart 
12 - 1825 
april 29

1 deel

16 1825 mei 6 - 
1826 mei 12

1 deel

17 1826 mei 19 - 
1827 juni 1

1 deel



18 1827 juni 8 - 
1828 aug. 16

1 deel

19 1828 aug. 22 
- 1829 nov. 
20

1 deel

20 1829 nov. 27 
- 1831 april 
22

1 deel

21 1831 april 29 
- 1832 mei 11

1 deel

22 1832 mei 18 - 
1833 juli 26

1 deel

23 1833 aug. 2 - 
1834 dec. 26

1 deel

24 1835 jan. 2 - 
1837 april 21

1 deel

25 1837 april 28 
- 1839 sept. 6

1 deel

26 1839 sept. 13 
– 1841 okt. 1

1 deel

27 1841 okt. 8 - 
1843 aug. 11

1 deel

28 1843 sept. 1 - 
1845 mei 30

1 deel

29 1845 juni 6 - 
1847 mei 28

1 deel

30 1847 juni 4 - 
1849 juni 8

1 deel

31 1849 juni 15 - 
1851 april 25

1 deel

32 1851 mei 2 - 
1853 maart 
25

1 deel

33 1853 april 1 - 
1855 feb. 23

1 deel

34 1855 maart 
12 - 1857 
april 24

1 deel

35 1857 mei 1 - 
1859 april 29

1 deel
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36 1859 mei 6 - 
1861 feb. 1

1 deel

37 1861 feb. 8 - 
1862 april 25

1 deel

38 1862 mei 2 - 
1864 jan. 29

1 deel

39 1864 feb. 5 - 
1865 dec. 8

1 deel

40 1865 dec. 15 
- 1867 dec. 
27

1 deel

41 1868 jan. 1 – 
1869 dec. 28

1 deel

42 1870 jan. 4 - 
1871 dec. 26

1 deel

43 1872 jan. 2 - 
1873 nov. 27

1 deel

44 1873 dec. 4 
- 1876 maart 
29

1 deel

45 1876 april 5 - 
1878 feb. 27

1 deel

46 1878 maart 6 
- 1880 maart 
3

1 deel

47 1880 maart 
10 - 1881 
dec. 28

1 deel

48 1882 jan. 4 - 
1883 okt. 18

1 deel

49 1883 okt. 25 - 
1885 sept. 3

1 deel

50 1885 sept. 10 
- 1887 juli 21

1 deel

51 1887 juli 28 - 
1889 aug. 7

1 deel

52 1889 aug. 14 
- 1891 juli 15

1 deel

53 1891 juli 22 - 
1893 maart 8

1 deel
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54 1893 maart 
15 - 1895 
april 9

1 deel

55 1895 april 16 
- 1897 aug. 6

1 deel

56 1897 aug. 13 
- 1899 aug. 4

1 deel

57 1899 aug. 18 
- 1901 mei 31

1 deel

58 1901 juni 7 - 
1903 april 24

1 deel

59 1903 mei 1 - 
1905 april 10

1 deel

60 1905 april 17 
- 1907 feb. 4

1 deel

61 1907 feb. 18 - 
1909 jan. 4

1 deel

62 1909 jan. 11 – 
1911 jan. 27 

1 deel

63 1911 feb. 3 - 
1912 dec. 6

1 deel

64 1912 dec. 13 
- 1915 april 
16

1 deel

65 1915 april 23 
- 1917 dec. 7

1 deel

66 1917 dec. 12 
- 1920 mei 19

1 deel

67 1920 mei 26 - 
1922 aug. 2

1 deel

68 1922 aug. 16 
- 1924 juli 30

1 deel

69 1924 aug. 6 - 
1925 aug. 28

1 deel

70 S.d. “Analyse des Arrêtés de la Commission des 
Hospices Civils de Gand relativement aux 
hôpitaux et ce qui y a trait. 8 brumaire an VI 
au 26 pluvial an XIII”. 

71 Overzicht van de belangrijkste beslissingen 
tussen Jaar VI en Jaar XI.
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72-100.  “Arrêtés et décisions d’un intérêt générale”. Overzichten van de belangrijkste 
beslissingen volgens onderwerp. 1834-1943. (ontbreken: 1886 – 1887 – 1888 – 1889 
– 1895 - 1900)
72 1834-1879
73 1880-1882
74 1883-1885
75 1890-1894
76 1896-1899
77 1901-1903
78 1905-1906
79 1907-1908
80 1909-1910
81 1911-1912
82 1912
83 1913
84 1914
85 1915
86 1916
87 1917
88 1918
89 1919
90 1920
91 1921
92 1922
93 1923
94 1924
95 1925
96 1926-1928
97 1929-1934
98 1934-1936
99 1937-1939
100 1940-1943
101 Gebundelde reglementen van het Bijlokehos-

pitaal (1913, 1917, 1927), Materniteit (1924, 
1925, 1926), Jongensweeshuis (1866), Meis-
jesweeshuis (1866), Lousbergs (1913, 1929), 
Gesticht voor Oude Vrouwen (1901) en het 
Guislaininstituut (1856, 1928).
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102 Gebundelde reglementen van het Bijlokehos-
pitaal (1913, 1917, 1927), Materniteit (1924, 
1925, 1926), Jongensweeshuis (1866), Meis-
jesweeshuis (1866), Lousbergs (1913, 1929), 
Gesticht voor Oude Vrouwen (1901), Guis-
laininstituut (1856, 1928) en barema’s voor 
onderstand aan het loket.

103 1898 Reglement van inwendige orde van de Cen-
trale Administratie van de Commissie der 
Burgerlijke Godshuizen van Gent.
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Overzicht

BG 58: Rekeningen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1796-1925. 137 banden en 1 omslag. (1836 ontbreekt)
1 1797-1798 

(Jaar VI)
2 1798-1799 

(Jaar VII)
3 1798-1799 

(Jaar VII)
4 1799-1800 

(Jaar VIII)
5 J1799-1800 

(Jaar VIII)
6 1800-1801

(Jaar IX)
7 1800-1801

(Jaar IX)
8 1800-1801 

(Jaar IX en 1e 
trimester van 
jaar X)

9 1802 (2e tot 
4e trimester 
van jaar X)

10 1802-1803 
(Jaar XI)

11 1803-1804 
(Jaar XII)

12 1804-1805 
(Jaar XIII)

13 1806 
(Jaar XIV) 

14 1806 
(Jaar XIV) 

15 1807
16 1807
17 1808
18 1808
19 1809
20 1809
21 1810
22 1810



23 1811
24 1811
25 1812
26 1813
27 1814
28 1815
29 1816
30 1817
31 1818
32 1819
33 1820
34 1820
35 1821
36 1822
37 1823
38 1824
39 1825
40 1826
41 1827
42 1828
43 1829
44 1830
45 1831
46 1832
47 1833
48 1834
49 1835
50 1837
51 1838
52 1839
53 1840
54 1841
55 1842
56 1843
57 1844
58 1845
59 1846
60 1847
61 1848
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62 1849
63 1850
64 1851
65 1852
66 1853
67 1854
68 1855
69 1856
70 1857
71 1858
72 1859
73 1860
74 1861
75 1862
76 1863
77 1864
78 1865
79 1866
80 1867
81 1868
82 1869
83 1870
84 1871
85 1872
86 1873
87 1874
88 1875
89 1876
90 1877
91 1878
92 1879
93 1880
94 1881
95 1882
96 1883
97 1884
98 1885
99 1886
100 1887
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101 1888
102 1889
103 1890
104 1891
105 1892
106 1893
107 1894
108 1895
109 1896
110 1897
111 1898
112 1899
113 1900
114 1901
115 1902
116 1903
117 1904
118 1905
119 1906
120 1907
121 1908
122 1909
123 1910
124 1911
125 1912
126 1913
127 1914
128 1915
129 1916
130 1917
131 1918
132 1919
133 1920
134 1921
135 1922
136 1923
137 1924
138 1925
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Overzicht

BG 59: Registers van verschillende instellingen

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
De registers waren doorgenummerd over de reeksen heen. (vroeger was dit BG59-102)
1-3. Grondboeken. S.d.
1 Gent, Eeklo, Nazareth, Deinze 1 deel
2 Zelzate, Aalst, Zottegem, Stekene, Polders 1 deel
3 Mutaties 1 deel
4-7. Registers van openbare verpachtingen. 1901-1922.
4 01/06/1901 - 

18/04/1907
1 deel

5 17/05/1907 - 
22/12/1910

1 deel

6 07/04/1911 - 
05/09/1919

1 deel

7 10/10/1919 - 
28/07/1922

1 deel

8 1896-1909 Register van verpachte goederen. 1 deel
9-11. Registers van verpachting van hoeves. 1851-1922
9 1851-1881 1 deel
10 1853-1889 1 deel
11 1884-1922 1 deel
12 S.d. Registers van uittreksels van het kadaster. 1 deel
13 S.d. Registers van uittreksels van het kadaster. 1 deel
14 S.d. Registers van uittreksels van het kadaster. 1 deel
15 S.d. Registers van uittreksels van het kadaster. 1 deel
16 S.d. Registers van uittreksels van het kadaster. 1 deel
17-19. Registers van boomveilingen. 1828-1920.
17 1828-1906 1 deel
18 1828-1906 aanvullingen op nummer 17. 1 deel
19 1888-1920 1 deel
20-24. Registers van de huizen. 1833-1932.
20 S.d.

1908-1932
20
20Bis

2 delen

21 1833-1857 1 deel
22 1858-1874 1 deel
23 1875-1898 1 deel
24 1899-1923 1 deel
25-27. Registers van notariële akten. 1774-1785.
25 1774-1777 1 deel
26 1778-1780 1 deel



27 1781-1785 1 deel
28-30. Registers van de bezittingen van het Hospice 1, De Bijloke.
28 Deel 1 1 deel
29 Deel 2 1 deel
30 Deel 3 1 deel
31-35. Registers van de bezittingen van het Hospice 2, Groot Begijnhof.
31 S.d. 1 deel
32 20/05/1875 - 

17/01/1877
1 deel

33 1863-1898 Huizen. 1 deel
34 1899-1923 Huizen. 1 deel
35 S.d. Huizen. 1 deel
36 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 

Poortacker. 
1 deel

37 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 
5, Saint-Jean et Paul. 

1 deel

38-40. Registers van de bezittingen van het Hospice 10, Klein Begijnhof.
38 S.d. 1 deel
39 1813-1849 Huizen 1 deel
40 1850-1863 Huizen 1 deel
41 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 

11, Fouleurs. 
1 deel

42-43. Registers van de bezittingen van het Hospice 13, Sint-Jan-in-de-olie.
42 Deel 1 1 deel
43 Deel 2 1 deel
44 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 

17 en 26, Armenscholen.  
1 deel

45 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 
18, Sint-Antonius. 

1 deel

46 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 
19, Saint-Laurent. 

1 deel

47 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 
20, Saint-Catherine. 

1 deel

48 S.d. 48: Register van de bezittingen van het Hos-
pice 21 en 22, Sint-Jacobs en Rode Lijve-
kens. 
48Bis: Handboek der voorschotten gedaan 
door de Overste der Zusters Maricolen, eco-
nome van het hospice 22, Roode Lijvekens, te 
Gent. 1855-1895.

2 delen
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49 1754 Legger van de bezittingen van Sint-Jacobs. 1 deel
50 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 

23. 
1 deel

51 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 
25. 

1 deel

52-53. Registers van de bezittingen van het Hospice 27, Hebberecht. S.d.
52 S.d. 1 deel
53 S.d. Register met kaarten van de bezittingen van 

het Godshuis.
1 deel

54 S.d. Register van de bezittingen van het Hospice 
28. 

1 deel

55-56. Registers voor buitengewone ontvangsten. 1817-1917.
55 1817-1890 1 deel
56 1851-1914 1 deel
57-58. Registers van de renten. 1812-1915.
57 1812-1838 1 deel
58 1839-1857

1875-1915
58
58Bis

1 deel

59-63. “Registres des pensions, retributions et vieillards”. 1817-1921.
59 1817-1838 1 deel
60 1839-1857 1 deel
61 1858-1883 1 deel
62 1883-1898 1 deel
63 1899-1921 1 deel
64-68. Registers van inkomende residenten. 1815-1938.
64 1855-1938 Van Caeneghelgesticht 1 deel
65 1827-1891 Hospice des Vieillards - Lousbergs 1 deel
66 1891-1924 Hospice des Vieillards - Lousbergs 1 deel
67 1815-1883 Vieilles Femmes 1 deel
68 1885-1887 Onbekende instelling 1 deel
69 1907-1924 Register van betalende kostgangers. 1 deel
70-74. Registers van hospitalisatiekosten. 1920-1925.
70 1920 1 deel
71 1921 1 deel
72 1922 1 deel
73 1923 1 deel
74 1925 1 deel
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75 1917-1919 Registre des frais d’entretien des réqui-
sitionnés à réclamer à l’Allemagne par 
l’intervention de l’état. 

1 deel

76 1917-1918 Register der “Opgeeischte werklieden ter 
verpleging in ons hospitaal aanvaard bij bevel 
der Duitsche Overheid”. 

1 deel

77 1925-1928 Register van ontvangst en uitgaven van het 
Guislain-instituut. 

1 deel

Registers der “Malades”. 1884-1918.
78 1884-1891 1 deel
79 1900-1918 1 deel
80-81. Registers van het “Hôpital pour syphylitques”. 1916-1917.
80 1916 1 deel
81 1917 1 deel
82 1909-1923 Inventaris van de goederen van een onbe-

kende instelling. Lousbergs?
1 deel

83-88. Registers van “Les orphelins prévoyantes”. 1865-1922.
83 1901-1910 "Registre des membres effectifs". 1 deel
84 1901-1914 "Registre des membres protecteurs". 1 deel
85 1901-1913 Register van de gestorte sommen. 1 deel
86 1913-1922 "Registre du trésorier". 1 deel
87 1865-1901 "Registre des comptes des Orphelines". 1 deel
88 1907-1913 "Registre des versements mensuels à la 

Caisse d'épargne". 
1 deel

89-93. “Registre des actes d’administration temporelle en extérieure de la commission 
administrative des Hospices Civils de Gand”. 1805-1830
89 02/12/1805 

(Jaar XIV 
frim. 11) - 
23/12/1809

1 deel

90 30/12/1809 - 
23/09/1814

1 deel

91 10/03/1815 - 
09/10/1818

1 deel

92 17/05/1822 - 
08/04/1825

1 deel

93 22/04/1825 - 
19/03/1830

1 deel

94 19/03/1869 - 
17/10/1923

Register van de processen-verbaal van de 
beraadslagingen van de dokters en chirurgen 
van het hospitaal. 

1 deel
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95-96. Register van in- en uitgaande briefwisseling. 1901-1939.
95 14/02/1901 - 

24/09/1912
1 deel

96 1912-1924, 
1939

1 deel

97 03/08/1855 - 
27/01/1864

Register van processen-verbaal van de be-
raadslagingen van de Commissie van Toe-
voorzigt. 

1 deel

98-99. Registers betreffende diverse godshuizen. 1788-1894.
98 1798-1843 1 deel
99 1788-1894 1 deel
100 1907-1927 “Registre des vieillards placés à la campag-

ne”. 
1 deel
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Overzicht

BG 60: Kadastrale leggers (vroeger BG103)

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 S.d. Oorspronkelijke kadastrale legger of alfabe-

tische lijst van grondeigenaars met omschrij-
ving van de onbebouwde en bebouwde vaste 
eigendommen voor de jaarlijkse vaststelling 
van het belastbaar inkomen. Gemeenten: 
Afsnee, Appelterre, Assenede, Boekhoute, 
Kaprijke, Kluizen, Deftinge, Denderhoutem, 
Destelbergen, Desteldonk, Eeklo, Erembode-
gem, Erwetegem, Ertvelde, Evergem, Gavere, 
Harelbeke en Lembeke.

1 deel

2 S.d. Oorspronkelijke kadastrale legger of alfabe-
tische lijst van grondeigenaars met omschrij-
ving van de onbebouwde en bebouwde vaste 
eigendommen voor de jaarlijkse vaststelling 
van het belastbaar inkomen. Gemeenten: 
Sint-Maria-Lierde, Sint-Martens-Lierde, Maria-
kerke, Nazareth, Oostakker, Petegem, Lo-
christi, Melle, Zelzate, Sleidinge, Zomergem, 
Steenhuize, Zulzeke, Zwijnaarde, Drongen, 
Velsique (Ruddershove), Wachtebeke, Waar-
schoot, Wetteren, Sint-Kruis-Winkel.

1 deel

3 S.d. Oorspronkelijke kadastrale legger of alfabe-
tische lijst van grondeigenaars met omschrij-
ving van de onbebouwde en bebouwde vaste 
eigendommen voor de jaarlijkse vaststelling 
van het belastbaar inkomen. Gemeenten: 
Appelterre, Sint-Maria-Oudenhove, Baaigem, 
Bavegem, Serskamp, Denderhoutem, God-
veerdegem, Heusden, Impe, Lede, Letterhou-
tem, Sint-Maria-Lierde, Nazareth, Oordegem, 
Oosterzele, Outer, Zaffelare, Scheldewindeke, 
Sleidinge, Zottegem, Steenhuizen, Velsique 
(Ruddershove), Wanzele, Wetteren, Wiche-
len, Wontergem, Zonnegem. 

1 deel



4 S.d. Oorspronkelijke kadastrale legger of alfabe-
tische lijst van grondeigenaars met omschrij-
ving van de onbebouwde en bebouwde vaste 
eigendommen voor de jaarlijkse vaststelling 
van het belastbaar inkomen. Gemeenten: 
Aarsele, Aspelare, Asper, Assenede, As-
tene, Ouwegem, Balegem, Bambrugge, 
Bassevelde, Burst, Kalken, Deule, Deinze, 
Eke, Evergem, Eine, Gentbrugge, Gontrode, 
Herzele, Heurne, Huise, Laarne, Landegem, 
Landskouter, Lemberge, Lochristi, Lovende-
gem, Merendree, Merelbeke, Melsen, Munte, 
Nevele, Onkerzele, Oostakker, Oost-Eeklo, 
Parike, Ramskapelle, Zevergem, Zeveneken, 
Sint-Antelinks, Sint-Eloois-Vijve, Sint-Lievens-
Houtem, Sint-Maria-Lierde, Sint-Paul, Zomer-
gem, Strijpen, Zingem, Ursel, Vinderhoute, 
Vlierzele, Voorde, Wakken, Waarschoot, 
Wondelgem, Zeveren.

1 deel
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Overzicht

BG 61: Atlassen (vroeger BG104)

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
1 1681 en 1775 Atlas met kaarten van de bezittingen van het 

godshuis nr. 19, Sint-Laurentiusgodshuis of 
Wenemaershospitaal, getekend door landme-
ter Van Boechoute in 1681.
Folionr. 1: Oostakker
Folionr. 3: Meulestede
Folionr. 5: Wondelgem
Folionr. 7: Sleidinge
Folionr. 9: Evergem
Folionr. 11: Waarschoot (Beke)
Folionr. 13: Zomergem
Folionr. 15: Waarschoot
Folionr. 17: Sleidinge
Folionr. 19: Zaffelare
Folionr. 21: Massemen, Westrem, Oosterzele 
en Scheldewindeke
Folionr. 23: Heusden
Folionr. 25: Wichelen
Folionr. 27: Nieuwkerke, Haaltert en Smetlede
Folionr. 29: Lochristi
Folionr. 31: Zelzate, Wachtebeke en Winkel
Folionr. 33: Hansbeke, Drongen, Bellem, Poe-
sele en Nevele
Folionr. 35: Ouwegem, Zwijnaarde

Kaarten toegevoegd door landmeter Benthuys 
in 1775.
Folionr. 36: Nevele en Vinkt 
Folionr. 37: Winkel en Wondelgem
Folionr. 38: Waarschoot, Evergem en Slei-
dinge

De kaarten zijn ook beschreven in de data-
bank van de kaartencollectie, nrs. K.3605-
3627)
Oorspronkelijk nummer van de Atlas is ‘nr. 2’.

1 deel



2 1804-1807 Atlas met beschrijvingen en kaarten van 
bezittingen van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen gelegen in verschillende ge-
meenten en parochies, getekend door land-
meter Jan-François De Deken.
Nr. 1: Lotenhulle 1806
Nr. 2: Oordegem 1806 (2 kaarten)
Nr. 3: Merelbeke 1806 (2 kaarten)
Nr. 4: Sint-Pieters-Aalst 1804 (4 kaarten)
Nr. 5: Sint-Pieters-Aaigem 1804 (3 kaarten)
Nr. 6: Assels, Drongen en Afsnee 1805 (4 
kaarten)
Nr. 7: Gent, Bijloke 1805
Nr. 8: Gent, Den Acker 1805
Nr. 9: Wondelgem 1804 (4 kaarten)
Nr. 10: Gent, Dampoort en Meulestede (2 
kaarten)
Nr. 11: Destelbergen 1807 (4 kaarten)

Oorspronkelijk nummer van de Atlas is ‘nr. 3’.

1 deel

3 1792-1793 ‘Atlas ende generale beschijvinge van alle de 
landen, bosschen ende meirsschen alsmede 
hofsteden, cheynsen, … voordere toecomsten 
ofte preeminentien cometerende den Grooten 
Begijnhove van Sint-Elisabeth’

Atlas met beschrijvingen en kaarten van de 
bezittingen van het Sint-Elisabethbegijnhof 
van Gent, getekend door landmeter Louis de 
Vreese in 1792. (Handtekening op datum van 
1793)
Nr. 1: grondgebied van het Sint-Elisabethbe-
gijnhof, Gent
Nr. 2: land buiten de Brugse Poort op Wondel-
gem kouter
Nr. 3: land in Wondelgem
Nr. 4: meersen in Muidepoort of Bolhuys, 
Wondelgemse meersen
Nr. 5: meersen in Muidepoort
Nr. 6: land, meersen, visserij en molenberg in 
Dampoort en Muidepoort
Nr. 7: meersen in Oostakker

Oorspronkelijk nummer van de Atlas is ‘nr. 4’.

1 deel
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4 S.d. ‘Etat général des anciens plans des propriétés 
rurales des Hospices Civils de Gand’

Register van oude plannen van de landelijke 
bezittingen van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen van Gent, opgesteld per gemeen-
te en parochie met verwijzing naar:
- nummer van de atlas en/of nummer 
van het plan
- jaartal
- landmeter of opsteller
- nummer en sectie van het kadaster
- opmerkingen over de staat van het 
plan

1 deel
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Overzicht

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Dit zijn afdrukken van glasnegatieven, die bewaard worden in depot 11 en beschreven 
zijn in de kaartencollectie. De glasnegatieven zijn op hun beurt glasnegatieven van ori-
ginele kaarten die bewaard worden in de kaartencollectie en daar ook beschreven zijn.
1-27 -  Afdrukken van glasnegatieven van figuratieve kaarten (caerte figuratief) van de 
eigendommen van de Gentse Godshuizen. Map 1
1 30/06/1784 Kaart van meersen te Drongen in de Bour-

goyen, aan de Regenboogstraat.
Landmeter J. Carbonelle
(nr. 1)

Verwijzing glasnegatief: 105.1
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.564

1 stuk

2 12/03/1785 Kaart van de verdeling van grond te Lovende-
gem tussen Sint-Elisabethbegijnhof te Gent 
en Joris Moerman
Landmeter Apollinaris Herman
(nr. 2)

Verwijzing glasnegatief: 105.2
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.513

1 stuk

3 24/11/1841 Kaart van drie stukken grond en één stuk 
meers te Vlierzele. 
Landmeter Petrus Franciscus Ghijsels
(nr. 2bis)

Verwijzing glasnegatief: 105.2 bis
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.783

1 stuk

4 S.d. Kaart van een stuk grond in de Cappelle pol-
der te Boechoute, eigendom van de Bijloke.
(nr. 3)

Verwijzing glasnegatief: 105.3
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.630 

1 stuk

5 19/07/1645 Kaart van goederen te Wontergem, eigendom 
van het hospitaal Sint-Jan-in-d’Olie. 
(nr. 4)

Verwijzing glasnegatief: 105.4
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.771

1 stuk



6 02/04/1770 Kopie uit het parochieboek van Bavegem van 
twee percelen, eigendom van het godshuis 
Sint-Jan-ten-Dullen.
Landmeter G. De Deken
(nr. 5)

Verwijzing glasnegatief: 105.5
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.793

1 stuk

7 31/01/1788 Kaart van een hoek van het Elisabethbegijn-
hof, op de plaats van de afgebroken Brugse 
Poort.
Landmeter Ludovicus De Vreese
(nr. 6)

Verwijzing glasnegatief: 105.6
Verwijzing Caerte Figuratief: 107.22 (grond-
plan)

1 stuk

8 1696 Kaart van twee percelen te Ekkergem, waar-
van één eigendom van het godshuis Poortak-
ker.
Landmeters L. De Baets en M. Reijnax
(nr. 7)

Verwijzing glasnegatief: 105.7
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.561

1 stuk

9 03/09/1757 Kaart van 3 percelen te Oordegem, eigendom 
van het godshuis Sint-Jan-Ten-Dullen.
Landmeter G. De Deken
(nr. 8)

Verwijzing glasnegatief: 105.8
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.801

1 stuk

10 S.d. Kaart van gronden te Ekkergem, eigendom 
van het godshuis Poortakker. 
(nr. 9)

Verwijzing glasnegatief: 105.9
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.560

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



11 21/05/1811 Kaart met opmeting van een hofstede te 
Aandijk (Geenderdijkpolder). Uittreksel van 
een kaart van N.B. van Nieuwenhuyze anno 
1695, naar de kopie van oktober 1778 door 
Hendrik de Zager, nu na hermeting getekend. 
Landmeter J.L. Van Dortmont
(nr. 10)

Verwijzing glasnegatief: 105.10
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.626

1 stuk

12 26 prairial XIII
15/06/1805

Kaart van gronden nabij de Coupure te Gent, 
gedeeltelijk eigendom van de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen.
Landmeter G. De Deken
(nr. 10 bis)

Verwijzing glasnegatief: 105.10 bis
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.555

1 stuk

13 05/03/1805 Kaart van de opmeting van de afbakening 
van gronden te Sint-Jansteen (polder Riet- en 
Wulfsdijk), eigendommen van de Commissie 
van Burgerlijke Godshuizen.
Landmeter Van Hecke
(nr. 11)

Verwijzing glasnegatief: 105.11
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.618

1 stuk

14 29/02/1768 Kaart van een meers Het Neirhof te Lede, 
eigendom van het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Melckenbeeck
(nr. 12)

Verwijzing glasnegatief: 105.12
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.802

1 stuk

15 01/10/1823 Kaart van opmeting van 3 stukken land op 
Wetteren-Kouter, eigendom van de Commis-
sie van Burgerlijke Godshuizen. Landmeter 
Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 13)

Verwijzing glasnegatief: 105.13
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.803

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



16 13/03/1812 Kaart van opmeting van gronden te Laarne, 
eigendom van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen.
Landmeter Louis Bernard Van den Berghe
(nr. 14)

Verwijzing glasnegatief: 105.14
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.786

1 stuk

17 12/10/1617 Kaart van de “Hooghe Blaermerschs” in de 
Assels te Drongen, genoemd “De zes gheme-
ten”, eigendom van het godshuis Poortakker. 
Landmeter Lieven Van Thuyne
(nr. 15)

Verwijzing glasnegatief: 105.15
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.562

1 stuk

18 02/10/1776 Kaart van percelen te Kluizen, eigendom van 
de Bijloke.
Landmeter Benedictus Vlieghe
(nr. 16)

Verwijzing glasnegatief: 105.16
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.762

1 stuk

19 [1775] Kaart van gronden van het Sint-Elisabethbe-
gijnhof, gelegen buiten de Contributiepoort. 
Landmeter Godfroid
(nr. 16 bis)

Verwijzing glasnegatief: 105.16 bis
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.559

1 stuk

20 10/12/1768 Kaart uit het 7e beloop van het kaartenboek 
van Wachtebeke met gronden, eigendom van 
de Bijloke.
Landmeter J.A. Reyniers
(nr. 17)

Verwijzing glasnegatief: 105.17
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.779

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



21 13/05/1713 Kaart van gronden te Ekkergem, eigendom 
van de Groene Briel, kopie van de kaart gete-
kend door Van Bouchaute in mei 1686.
Landmeter Damman
(nr. 17 bis)

Verwijzing glasnegatief: 105.
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.558

1 stuk

22 S.d. Kaart van gronden te Nazareth, eigendom 
van de Commissie van Burgerlijke Godshui-
zen.
(nr. 18)

Verwijzing glasnegatief: 105.18
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.784

1 stuk

23 05/01/1788 Kaart van gronden te Mariakerke, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Ludovicus de Vreese
(nr. 19)

Verwijzing glasnegatief: 105.19
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.565

1 stuk

24 05/04/1690 Kaart van een meers buiten de Dampoort te-
gen de stadsversterking van de visserij in de 
stadswal, eigendom van het Sint-Elisabethbe-
gijnhof.
Landmeter Jan Van Bouchaute
(nr. 20)

Verwijzing glasnegatief: 105.20
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.556

1 stuk

25 Juni 1778 Kaart van gronden te Evergem, eigendom 
van de Bijloke.
Landmeter Vlieghe
(nr. 20 bis)

Verwijzing glasnegatief: 105.20 bis
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.752

1 stuk

26 [1787] Kaart van Sint-Antoniuspolder in de Sas van 
Gent, bedijkt in 1787.
(nr. 21)

Verwijzing glasnegatief: 105.21
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.631

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



27 S.d. Kaart van weidegronden aan de Bourgoyen.
(nr. 22)

Verwijzing glasnegatief: 105.22
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.769

1 stuk

28-55 - Afdrukken van glasnegatieven van figuratieve kaarten (caerte figuratief) van 
de eigendommen van de Gentse Godshuizen. Map 2
28 03/11/1660 Kaart van de polder te Stoppeldijk en van de 

Havenschorren te Hulst.
Landmeter H. Schreefs
(nr. 23)

Verwijzing glasnegatief: 105.23
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.588

1 stuk

29 26/05/1779 Kaart van het beluik van de Bijloke te Gent.
Landmeter Eugenius Van Beneden
(nr. 24)

Verwijzing glasnegatief: 105.24
Verwijzing Caerte Figuratief: 106.161

1 stuk

30 22/04/1825 Uittreksel uit de kaart van Riet- en Wolfsdijk 
met de gronden toegewezen aan de Bijloke. 
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 25)

Verwijzing glasnegatief: 105.25
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.624

1 stuk

31 23/04/1825 Uittreksel uit de kaart van Riet- en Wolfsdijk 
met de gronden toegewezen aan het Rijke 
Gasthuis en de Armenschool te Gent. 
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 26)

Verwijzing glasnegatief: 105.26
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.625

1 stuk

32 23/01/1749 Kaart van gronden te Landegem, Heyster 
driesch, eigendom van de Bijloke. 
Landmeter Carolus Benthuys
(nr. 27)

Verwijzing glasnegatief: 105.27
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.797

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



33 12/07/1810 Kaart van opmeting te Lovendegem ter bepa-
ling van een eigendom van de Commissie 
van Burgerlijke Godshuizen.
Landmeter Louis Bernard Van Den Berghe
(nr. 28)

Verwijzing glasnegatief: 105.28
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.514

1 stuk

34 20/05/1815 Kaart van opmeting van partijen land te Her-
zele, eigendom van de Commissie van Bur-
gerlijke Godshuizen.
Landmeter De Leries
(nr. 29)

Verwijzing glasnegatief: 105.29
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.711

1 stuk

35 24/04/1749 Kaart van gronden te Denderhoutem, eigen-
dom van de Bijloke.
Landmeter Philippus Jacobus Benthuys, af-
gewerkt door Carolus Benthuys
(nr. 30)

Verwijzing glasnegatief: 105.30
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.730

1 stuk

36 02/10/1826 Kaart van een bos te Scheldewindeke, ei-
gendom van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen.
Landmeter Cambier
(nr. 31)

Verwijzing glasnegatief: 105.31
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.787

1 stuk

37 S.d. Kaart van schorren te Sas van Gent, die her-
dijkt zullen worden door de nieuwe scheep-
vaart via het kanaal Terneuzen.
Landmeter R.J. Steenput
(nr. 32)

Verwijzing glasnegatief: 105.32
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.629

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



38 [1794] Kaart van de “thiende cavel” te Nieuw-Zuid-
dorpe.
(nr. 33)

Verwijzing glasnegatief: 105.33
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.632

1 stuk

39 [1767] Kaart van de Moerspuye polder, met eigen-
dommen van de Bijloke en Ter Hagen.
Landmeter De Bruijn
(nr. 34)

Verwijzing glasnegatief: 105.34
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.633

1 stuk

40 25/09/1726 Kaart van meersen van de Bijloke, tussen de 
Bijloke en de Leie.
Landmeter Philippus Jacobus Benthuys
(nr. 35)

Verwijzing glasnegatief: 105.35
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.132

1 stuk

41 06/09/1757 Kaart van gronden te Wichelen, eigendom 
van het godshuis Sint-Jan-in-d’Olie.
Landmeter G. De Deken
(nr. 36)

Verwijzing glasnegatief: 105.36
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.772

1 stuk

42 04/09/1757 Kaart van gronden te Evergem, eigendom 
van het godshuis Sint-Jan-in-d’Olie.
Landmeter G. De Deken
(nr. 37)

Verwijzing glasnegatief: 105.37
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.767

1 stuk

43 10/12/1768 Kaart uit het 16de beloop van het kaarten-
boek van Wachtebeke met gronden van de 
Bijloke.
Landmeter J.A. Reyniers
(nr. 38)

Verwijzing glasnegatief: 105.38
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.778

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



44 20/04/1822 Kaart van opmeting van eigendommen van 
de Burgerlijke Godshuizen, voormalig eigen-
dom van Sint-Jan-in-d’Olie te Sint-Antelinks.
Landmeter Erasmus De Landsheer
(nr. 39)

Verwijzing glasnegatief: 105.39
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.724

1 stuk

45 1665 Kaart van eigendommen van het Sint-Elisa-
bethbegijnhof en andere eigenaars.
(nr. 40)

Verwijzing glasnegatief: 105.40
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.768

1 stuk

46 19/10/1790 Kaart van gronden te Zaamslag, eigendom 
van het godshuis Sint-Jan-Ten-Dullen.
Landmeter Emanuel Van Den Berghe
(nr. 41)

Verwijzing glasnegatief: 105.41
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.611

1 stuk

47 10/11/1810 Kaart van grond en bos te Sleidinge, eigen-
dom van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen.
Landmeter Louis Bernard Van Den Berghe
(nr. 42)

Verwijzing glasnegatief: 105.42
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.702

1 stuk

48 21/04/1825 Kaart van opmeting van goederen te Beoos-
tenblij, eigendom van de abdij van het Rijke 
Gasthuis en de Armenschool te Gent, on-
verdeeld met gronden van de Bijloke en Ter 
Hagen.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 43)

Verwijzing glasnegatief: 105.43
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.619

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



49 20/04/1825 Kaart van opmeting van goederen te Beoos-
tenblij, eigendom van de abdij van het Rijke 
Gasthuis en de Armenschool te Gent, on-
verdeeld met gronden van de Bijloke en Ter 
Hagen. Kopie van nr 43, nu afgegeven voor 
de Bijloke.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 44)

Verwijzing glasnegatief: 105.44
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.620

1 stuk

50 24/05/1834 Kaart van gronden te Axel en Zuiddorpe, 
eigendom van de Bijloke. 
Landmeter Badts
(nr. 45)

Verwijzing glasnegatief: 105.45
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.607

1 stuk

51 December 
1820

Kaart van het poldergebied Axelambacht. 
Dorpen, polders en waterlopen met naam op 
de kaart aangegeven.
Landmeter L. De Pauw
(nr. 46)

Verwijzing glasnegatief: 105.46
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.600

1 stuk

52 S.d. Kaart van het Begijnhof en Brugse Poort te 
Gent. 
(nr. 47)

Verwijzing glasnegatief: 105.47
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.531

1 stuk

53 15/09/1813 Kaart van gronden te Merelbeke, Neer-
meersch, eigendom van het Klein Begijnhof 
(O.L.V. Ter Hooie).
Landmeter Louis Bernard Van Den Berghe
(nr. 48)

Verwijzing glasnegatief: 105.48
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.717

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



54 1792-1793 Kaart van gronden te Drongen, d’Hurst, voor-
heen eigendom van de Kartuizers van Gent.
(nr. 49)

Verwijzing glasnegatief: 105.49
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.551

1 stuk

55 S.d. Kaart van gronden aan het Vaerdeken.
(nr. 50) 

Verwijzing glasnegatief: 105.50
Verwijzing Caerte Figuratief: ontbreekt

1 stuk

56-84 - Afdrukken van glasnegatieven van figuratieve kaarten (caerte figuratief) van 
de eigendommen van de Gentse Godshuizen. Map 3
56 04/08/1813 Kaart van gronden te Appelterre, Outer en 

Ninove, eigendom van het godshuis Sint-Jan-
in-d’Olie.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 51)

Verwijzing glasnegatief: 105.51
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.746

1 stuk

57 04/08/1813 Kaart van gronden te Outer en Eichem, ei-
gendom van het godshuis Sint-Jan-in-d’Olie.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
 (nr. 52)

Verwijzing glasnegatief: 105.52
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.753

1 stuk

58 04/08/1813 Kaart van gronden te Outer, Ninove, Haaltert 
en Heldergem, eigendom van het godshuis 
Sint-Jan-in-d’Olie.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
 (nr. 53)

Verwijzing glasnegatief: 105.53
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.734

1 stuk

59 04/08/1813 Kaart van gronden te Appelterre en Outer, ei-
gendom van het godshuis Sint-Jan-in-d’Olie.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
 (nr. 54)

Verwijzing glasnegatief: 105.54
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.745

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



60 01/07/1812 Kaart van pachten te Denderhoutem, ei-
gendom van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
 (nr. 55)

Verwijzing glasnegatief: 105.55
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.756

1 stuk

61 16/01/1794 Kaart van gronden te Drongen, eigendom van 
het Sint-Aubertusbegijnhof Poortakker.
Landmeter G. De Deken
(nr. 56)

Verwijzing glasnegatief: 105.56
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.543

1 stuk

62 25/08/1788 Kaart van een hofstede en land te Lembeke, 
Willemshoek, eigendom van het Sint-Elisa-
bethbegijnhof.
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 57)

Verwijzing glasnegatief: 105.57
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.708

1 stuk

63 01/07/1812 Kaart van gronden te Denderhoutem, Hof te 
Bylhoeken, eigendom van de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen. 
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 58)

Verwijzing glasnegatief: 105.58
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.731

1 stuk

64 01/04/1811 Kaart van gronden te Lede en Impe, eigen-
dom van de Burgerlijke Godshuizen van 
Gent. 
Landmeters Petrus Johannes Smetrijns en 
Ghysels
(nr. 59)

Verwijzing glasnegatief: 105.59
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.735

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



65 28/09/1787 Kaart van gronden te Nazareth, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 60)

Verwijzing glasnegatief: 105.60
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.722

1 stuk

66 04/08/1813 Kaart van gronden te Outer en Nederhas-
selt, eigendom van het godshuis Sint-Jan-in-
d’Olie. 
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 61)

Verwijzing glasnegatief: 105.61
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.720

1 stuk

67 01/07/1812 Kaart van gronden te Denderhoutem, ei-
gendom van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen. 
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 62)

Verwijzing glasnegatief: 105.62
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.732

1 stuk

68 07/11/1783 Kaart van gronden te Sint-Laureins, eigen-
dom van het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 63)

Verwijzing glasnegatief: 105.63
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.713

1 stuk

69 01/10/1789 Kaart van gronden te Deinze, eigendom van 
het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Apollinaris Herman
(nr. 64)

Verwijzing glasnegatief: 105.64
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.699

1 stuk

70 03/01/1783 Kaart van twee hofsteden te Sint-Laureins, 
eigendom van het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 65)

Verwijzing glasnegatief: 105.65
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.707

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



71 10/10/1741 Kaart van gronden te Melle, eigendom van de 
Wolleweverskapel.
(nr. 66)

Verwijzing glasnegatief: 105.66
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.696

1 stuk

72 12/09/1811 Kaart van gronden te Wachtebeke, Bijlo-
kegoed, eigendom van de Commissie van 
Burgerlijke Godshuizen. 
Landmeter Louis Bernard Van Den Berghe
(nr. 67)

Verwijzing glasnegatief: 105.67
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.703

1 stuk

73 29/11/1751 Kaart van gronden te Ekkergem Sint-Marti-
nus, eigendom van het Sint-Aubertusbegijn-
hof Poortakker. 
Landmeter Carolus Benthuys
(nr. 68)

Verwijzing glasnegatief: 105.68
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.539

1 stuk

74 30/08/1785 Kaart van gronden te Evergem, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 69)

Verwijzing glasnegatief: 105.69
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.750

1 stuk

75 17/01/1782 Kaart van het hof Ten Diepenborne (Vlekkem) 
met bijbehorende gronden gelegen te Bam-
brugge, Vlekkem en Erondegem, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent.
Landmeter Emanuel Van Cromphaut
(nr. 70)

Verwijzing glasnegatief: 105.70
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.649

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



76 13/11/1824 Kaart van grond en bos Hof t’Eichem te Ap-
pelterre en Outer, eigendom van het godshuis 
Sint-Jan-in-d’Olie.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 71)

Verwijzing glasnegatief: 105.71
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.658

1 stuk

77 10/09/1751 Kaart van gronden te Wetteren, Kalken en 
Massemen, eigendom van het Sint-Elisabeth-
begijnhof. 
Landmeters J.F. Chaboceau en F. de Vuyst
(nr. 72)

Verwijzing glasnegatief: 105.72
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.72.1, origi-
neel ligt niet op aangewezen plaats

1 stuk

78 31/07/1833 Kaart van gronden te Steenhuize-Wijnhuize, 
eigendom van de Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen. 
Landmeter Cambier 
(nr. 73)

Verwijzing glasnegatief: 105.73
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.668

1 stuk

79 Juli 1655 Kaart van gronden te Sleidinge, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Daniel Roelandt
(nr. 74)

Verwijzing glasnegatief: 105.74
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.660

1 stuk

80 10/11/1655 Kaart van een hofstede en bijbehorende 
gronden te Bassevelde, eigendom van het 
Sint-Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Daniel Roelandt
(nr. 75)

Verwijzing glasnegatief: 105.75
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.648

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



81 Maart 1654 Kaart van gronden te Evergem en Belsele, 
eigendom van het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Daniel Roelandt
(nr. 76)

Verwijzing glasnegatief: 105.76
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.645

1 stuk

82 04/08/1813 Kaart van land, meersen en bos te Outer en 
Eichem, eigendom van het godshuis Sint-
Jan-in-d’Olie.
Landmeter Petrus Johannes Smetrijns
(nr. 78)

Verwijzing glasnegatief: 105.78
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.674

1 stuk

83 Oktober 1783 Kaart van gronden en hofstede Te Quabeke 
te Sint-Maria-Lierde, eigendom van het Sint-
Elisabethbegijnhof. 
Landmeter Van Cromphaut
(nr. 79)

Verwijzing glasnegatief: 105.79
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.673

1 stuk

84 06/06/1739 Kaart van gronden te Destelbergen en Beer-
velde, eigendom van het godshuis Sint-Jan-
Ten-Dullen.
Landmeter Carolus Benthuys
(nr. 80)

Verwijzing glasnegatief: 105.80
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.678

1 stuk

85-116 - Afdrukken van glasnegatieven van figuratieve kaarten (caerte figuratief) van 
de eigendommen van de Gentse Godshuizen. Map 4
85 22/10/1783 Kaart van een hofstede, met bijhorende gron-

den te Bassevelde en Oosteeklo, eigendom 
van de infirmerie van het Sint-Elisabethbe-
gijnhof.
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 82)

Verwijzing glasnegatief: 105.82
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.646

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



86 17/04/1783 Kaarten van gronden te Impe en Lede, eigen-
dom van het Sint-Elisabethbegijnhof.
(nr. 83)
Landmeter Emanuel Van Cromphaut

Verwijzing glasnegatief: 105.83
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.665

1 stuk

87 01/09/1784 Vier kaartjes van gronden te Ertvelde en 
Kluizen, behorend aan de infirmerie van het 
Sint-Elisabethbegijnhof.
(nr. 84)
Landmeter Franciscus Van Damme

Verwijzing glasnegatief: 105.84
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.651

1 stuk

88 06/09/1757 Kaart van land te Sint-Denijs-Westrem en 
Sint-Pieters-Aaigem, eigendom van het gods-
huis Sint-Jan-in-d’Olie.
(nr. 85)
Landmeter G. De Deken

Verwijzing glasnegatief: 105.85
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.664

1 stuk

89 18/04/1781 Kaart van een hofstede, land en meers te 
Zomergem, eigendom van de infirmerie van 
het Sint-Elisabethbegijnhof.
(nr. 86)
Landmeter Franciscus Van Damme

Verwijzing glasnegatief: 105.86
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.681

1 stuk

90 27/06/1782 Kaart van een hofstede met land, meers en 
bos te Waarschoot en Lovendegem, eigen-
dom van de infirmerie van het Sint-Elisabeth-
begijnhof.
Landmeter Franciscus Van Damme
(nr. 87)

Verwijzing glasnegatief: 105.87
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.516

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



91 03/07/1636 Kaart van percelen te Denderhoutem, belast 
met de schooftiende. 
Landmeter Philippus De Dijn
(nr. 88)

Verwijzing glasnegatief: 105.88
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.655

1 stuk

92 Mei 1688 Kaart van gronden te Wondelgem, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Jan Van Bouchaute
(nr. 89)

Verwijzing glasnegatief: 105.89
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.671

1 stuk

93 1804 Kaart van erfgronden te Nazareth, eigendom 
van de Commissie van Burgerlijke Godshui-
zen van Gent. 
Landmeter A. Snoeck
(nr. 90)

Verwijzing glasnegatief: 105.90
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.683

1 stuk

94 December 
1687

Kaart van gronden te Ekkergem, eigendom 
van het godshuis Poortakker. 
Landmeter Jan Van Bouchaute
(nr. 91)

Verwijzing glasnegatief: 105.91
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.672

1 stuk

95 03/10/1673 Kaart van gronden te Assels, de Blaarmeer-
sen in Drongen, eigendom van het godshuis 
Poortakker.
Landmeter Joos De Poortere
(nr. 92)

Verwijzing glasnegatief: 105.92
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.542

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



96 22/03/1656 Kaart van gronden te Ertvelde, eigendom van 
het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Daniel Roelandt
(nr. 93)

Verwijzing glasnegatief: 105.93
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.656

1 stuk

97 1856 Kaart der in 1810 ingerichte watering van de 
Burggravenstroom.
(nr. 94)

Verwijzing glasnegatief: 105.94
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.692

1 stuk

98 18/09/1738 Kaart van goederen te Aspelare, Appelterre 
en Eichem, eigendom van het godshuis Sint-
Jan-in-d’Olie. 
Landmeter Gillis Van Oudenhove
(nr. 96)

Verwijzing glasnegatief: 105.96
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.657

1 stuk

99 1794 Kaart van gronden te Wetteren, eigendom 
van het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Taillie
(nr. 97)

Verwijzing glasnegatief: 105.97
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.97.1, origi-
neel niet op die plaats terug te vinden

1 stuk

100 15/10/1714 Kopie van de kaart van gronden te Sas van 
Gent en Zuiddorpe, van de tiende van de Bij-
loke op 1 april 1656 gemaakt door landmeter 
Jan Baele.
Landmeter Maximiliaan Reynax
(nr. 98)

Verwijzing glasnegatief: 105.98
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.591

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



101 22/07/1735 Gedeeltelijke kopie van een kaart van J. 
Claes van Meten, met een partij land in Stop-
peldijkpolder te Axel, eigendom van de Bij-
loke.
Landmeter Jan Boutens
(nr. 99)

Verwijzing glasnegatief: 105.99
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.628

1 stuk

102 29/12/1672 Kopie van de kaart van de Stoppeldijkpolder 
te Axel en van de Havenschorren te Hulst.
Landmeter Herman Spierssens
(nr. 100)

Verwijzing glasnegatief: 105.100
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.589

1 stuk

103 30/12/1660 Kaart van de Stoppeldijkpolder te Axel en van 
de Havenschorren te Hulst.
Landmeter Henri Schreefs
(nr. 101)

Verwijzing glasnegatief: 105.101
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.609

1 stuk

104 S.d. Kaart van het project voor de indijking van het 
Hellegat te Hulst.
(nr. 102)

Verwijzing glasnegatief: 105.102
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.574

1 stuk

105 S.d. Kaart van het project voor de indijking van het 
Hellegat te Hulst.
(nr. 102 bis)

Verwijzing glasnegatief: 105.102bis
Verwijzing Caerte Figuratief: ontbreekt

1 stuk

106 December 
1820

Kopie van de kaart van het Hellegat te Hulst.
Dijkgraaf L. De Pauw
(nr. 103)

Verwijzing glasnegatief: 105.103
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.641

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



107 31/10/1821 Kaart van het Hellegat te Hulst met de slik-
ken en begraasde schorren zoals ze waren in 
januari 1818.
Landmeter L. De Pauw en J. Franz Peeters
(nr. 104)

Verwijzing glasnegatief: 105.104
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.576

1 stuk

108 1847 Kaart van dijken langs het Hellegat te Bosch-
kapelle.
(nr. 105)

Verwijzing glasnegatief: 105.105
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.635

1 stuk

109 01/07/1849 Kaart van de schorren en slikken gelegen in 
het Hellegat te Boschkapelle, Zaamslag en 
Ossenisse.
Landmeter A. Moyson
(nr. 106)

Verwijzing glasnegatief: 105.106
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.577

1 stuk

110 05/12/1817 Kaart van de schorren en aanwassen van de 
polder te Beoostenblij. 
Landmeter Peter Moerdijk
(nr. 107)

Verwijzing glasnegatief: 105.107
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.612

1 stuk

111 05/05/1828 Kaart van de verdronken polders in het Helle-
gat, met aanwijzing van de plaatsen die, voor 
de inundatie op 15 juli 1586, eigendom waren 
van de Commissie van Burgerlijke Godshui-
zen.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 108)

Verwijzing glasnegatief: 105.108
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.582

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



112 November 
1826

Kaart van de indijking van het Hellegat.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 110)

Verwijzing glasnegatief: 105.110
Verwijzing Caerte Figuratief: ontbreekt

1 stuk

113 05/12/1842 Uittreksel van het plan van de gemeentes 
Stoppeldijk en Boschkapelle.
Landmeter Steinbuch
(nr. 112)

Verwijzing glasnegatief: 105.112
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.642

1 stuk

114 1828 Kaart van de schorren gelegen in het Helle-
gat, polder te Stoppeldijk, Aandijk, Zaamslag 
en Luntershoek.
(nr. 113)

Verwijzing glasnegatief: 105.113
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.614

1 stuk

115 30/08/1828 Kaart van het project van de indijking van het 
Hellegat.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 114)

Verwijzing glasnegatief: 105.114
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.581

1 stuk

116 30/06/1850 Kaart van ontwerp tot verbetering van de 
uitwatering van de polders langs Campen. 
Kopie van de kaart door Van Diggelen op 17 
november 1849.
Landmeter A. Moyson
(nr. 115)

Verwijzing glasnegatief: 105.115
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.572

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



117-150 - Afdrukken van glasnegatieven van figuratieve kaarten (caerte figuratief) van 
de eigendommen van de Gentse Godshuizen. Map 5
117 24/08/1843 Kaart van de verdronken polders in het Helle-

gat, met aanwijzing van de plaatsen die, voor 
de inundatie op 15 juli 1586, eigendom waren 
van de Commissie van Burgerlijke Godshui-
zen. Kopie van nr. glasnegatief 105.108 en 
Caerte Figuratief 105.582 door landmeter 
Steenput.
Landmeter A. Moyson
(nr. 117)

Verwijzing glasnegatief: 105.117
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.605

1 stuk

118 1845 Kaart van een gedeelte van de gewezen 
zeearm genaamd het Hellegat. Project voor 
bedijking van het achterste deel van het Hel-
legat.
Landmeter A. Calant
(nr. 118)

Verwijzing glasnegatief: 105.118
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.623

1 stuk

119 24/08/1843 Kaart van de schorren in het Hellegat met het 
project der bedijking.
Landmeter A. Moyson
(nr. 119)

Verwijzing glasnegatief: 105.119
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.606

1 stuk

120 08/04/1783 Kaart van gronden te Sleidinge en Oosteeklo, 
eigendom van de Bijloke.
Landmeter Benedictus Vlieghe
(nr. 120)

Verwijzing glasnegatief: 105.120
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.680

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



121 1818 Kaart van de polder het Axelse gat, bedijkt in 
1825.
Landmeter G. Goethals
(nr. 121)

Verwijzing glasnegatief: 105.121
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.592

1 stuk

122 December 
1846

Kaart van de gronden te Boschkapelle, Ca-
tharinapolder, eigendom van de Commissie 
van Burgerlijke Godshuizen.
Landmeter Alexander Johannes Steenput
(nr. 122)

Verwijzing glasnegatief: 105.122
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.627

1 stuk

123 24/04/1749 Kaart van land, meers en bos te Denderhou-
tem, eigendom van de Bijloke.
Landmeter Philippus Jacobus Benthuys, 
Philippus Jacobus, afgewerkt door Carolus 
Benthuys
(nr. 123)

Verwijzing glasnegatief: 105.123
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.644

1 stuk

124 10/12/1768 Kaart uit het 37e beloop van het kaartenboek 
van Wachtebeke, in 1637-1659 opgemaakt 
door Bertholomeus de Buck, naar de kopie 
hiervan door J.F. van den Hende gemaakt in 
1751, met gronden van de Bijloke.
Landmeter J. A. Reyniers
(nr. 124)

Verwijzing glasnegatief: 105.124
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.666

1 stuk

125 27/11/1762 Kopie van een kaart van gronden bij de 
Stoppeldijkpolder te Hulst, eigendom van de 
Bijloke.
Landmeter Pieter De Waele
(nr. 125)

Verwijzing glasnegatief: 105.125
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.593

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



126 27/08/1653 Kaart van gronden te Rostynen, Sint-Kruis-
Winkel, eigendom van de Bijloke.
Landmeter Anthonis Van Landeghem
(nr. 126)

Verwijzing glasnegatief: 105.126
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.504

1 stuk

127 1644 Kaart van gronden te Wachtebeke, Moerbeke 
en Zuiddorpe, opgemaakt op verzoek van de 
abdis van Ter Hagen, Marie de la Beuverie.
Landmeter Jan De Ruyck
(nr. 127)

Verwijzing glasnegatief: 105.127
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.663

1 stuk

128 1786 Kaart van de goederen te Erwetegem, eigen-
dom van de Bijloke.
Landmeter Van Massen
(nr. 128)

Verwijzing glasnegatief: 105.128
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.697

1 stuk

129 24/01/1838 Kaart van de schorren in het Hellegat met het 
project der bedijking.
Landmeter Alexander Johannes Steenput
(nr. 129)

Verwijzing glasnegatief: 105.129
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.613

1 stuk

130 S.d. Kaart van tiende gronden van Sint-Pietersab-
dij en de Bijloke in de tienden van Zelzate en 
Wachtebeke.
(nr. 130)

Verwijzing glasnegatief: 105.130
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.595

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



131 27/01/1696 Kaart van de abdij en hospitaal van de Bijloke 
en van de bijbehorende gronden (panora-
misch zicht).
Landmeter Maximiliaan Reynax
(nr. 131)

Verwijzing glasnegatief: 105.131
Verwijzing Caerte Figuratief: 106.111

1 stuk

132 S.d. Kadastrale kaart van het Hellegat te Bosch-
kapelle en Ossenisse.
Landmeter Steenput (?)
(nr. 132)

Verwijzing glasnegatief: 105.132
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.636

1 stuk

133 Januari 1833 Kaart van het Hellegat.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 133)

Verwijzing glasnegatief: 105.133
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.576

1 stuk

134 Mei 1649 Kaart van de nieuwe bedijking te Zaamslag
Landmeter Johannes Wissche
(nr. 134)

Verwijzing glasnegatief: 105.134
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.601

1 stuk

135 Maart 1784 Uittreksel uit de kaart van Sint-Janssteen, 
Absdale, ‘t Nieuland, Stoppeldijk, etc van G. 
Speelman en H. Pierssens (15 maart 1669).
Landmeter L.N. Hattinga
(nr. 135)

Verwijzing glasnegatief: 105.135
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.603

1 stuk

136 November 
1670

Kaart van land en bossen te Kaprijke en Lem-
beke, eigendom van het Rijke Gasthuis en 
van de armenscholen te Gent.
Landmeter Jan Van Bouchaute
(nr. 136)

Verwijzing glasnegatief: 105.136
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.719

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



137 29/10/1716 Kopie van een gedeelte van de kaart van 
Maximiliaan Reynax van de vrijheid van Gent, 
uit het 12e deel, de hoek van de Bijloke tot 
Ekkergem.
Landmeter Philippus Jacobus Benthuys
(nr. 137)

Verwijzing glasnegatief: 105.137
Verwijzing Caerte Figuratief: 106.134

1 stuk

138 07/04/1825 Kaart van gronden in de polder van Beoos-
tenblij (Verkensputten, Smitsschorren), eigen-
dom van het Sint-Elisabethbegijnhof zoals 
toegewezen door het Edel Hof van Vlaande-
ren te Middelburg. Met aangehechte akte.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 138)

Verwijzing glasnegatief: 105.138
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.622 (1-3)

1 stuk

139 07/04/1825 Kaart van gronden in de polder van Beoos-
tenblij (Verkensputten, Smitsschorren), eigen-
dom van het Sint-Elisabethbegijnhof zoals 
toegewezen door het Edel Hof van Vlaande-
ren te Middelburg. Met aangehechte akte.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 139)

Verwijzing glasnegatief: 105.139
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.621 (1-3)

1 stuk

140 31/03/1826 Kaart van nieuwe bedijkte landen in het Axels 
kanaal teneinde het aanleggen van het ka-
naal Terneuzen, eigendom van de Bijloke en 
het Sint-Elisabethbegijnhof.
Landmeter Johannes Bernard Steenput
(nr. 140)

Verwijzing glasnegatief: 105.140
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.585

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



141 05/11/1813 Kaart van land, bossen en hofstede te Naza-
reth, eigendom van het godshuis Sint-Jan-
Ten-Dulle.
Landmeters De Vreese en Smetrijns
(nr. 141)

Verwijzing glasnegatief: 105.141
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.667

1 stuk

142 06/07/1849 Kopie van een uittreksel uit het kadasterplan 
van Axel en Boschkapelle, sectie D, Axel (Ca-
tharinapolder).
Landmeter A. Moyson
(nr. 142)

Verwijzing glasnegatief: 105.142
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.586

1 stuk

143 07/02/1844 Kopie van de kaart van de polder te Stoppel-
dijk en van de zgn. Havenschorren te Hulst 
naar de gegevens van Abraham Bollaert en 
Jacob Pieterssen en van Adriaen van der 
Hagen en Abraham Bollaert.
(nr. 143)

Verwijzing glasnegatief: 105.143
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.587

1 stuk

144 10/06/1856 Kaart van een gedeelte van het Hellegat, be-
horende bij het project tot indijking. Kopie van 
de kaart van J. Dirks 31 januari 1855.
Landmeter J. Dirks
(nr. 144)

Verwijzing glasnegatief: 105.144
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.637 

1 stuk

145 10/06/1856 Kopie van lengteprofiel van de schorren en 
aanwassen in het Hellegat, genomen in de 
richting van de ontworpen bedijkingslijn. Oor-
spronkelijke auteur J. Dirks.
Landmeter J. Dirks
(nr. 145)

Verwijzing glasnegatief: 105.145
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.573

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



146 Mei 1846 Kaart van de Catharinapolder bedijkt in 1846, 
te Boschkapelle, Axel en Zaamslag.
Landmeter Alexander Johannes Steenput
(nr. 146)

Verwijzing glasnegatief: 105.146
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.598

1 stuk

147 December 
1847

Kaart van de schorren en slikken in het Helle-
gat te Boschkapelle, Zaamslag en Ossenisse. 
Landmeter Alexander Johannes Steenput
(nr. 147)

Verwijzing glasnegatief: 105.147
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.634

1 stuk

148 December 
1846

Kaart van gronden in de Catharinapolder te 
Boschkapelle, eigendom van de Commissie 
van Burgerlijke Godshuizen.
Landmeter Alexander Johannes Steenput
(nr. 148)

Verwijzing glasnegatief: 105.148
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.599

1 stuk

149 Mei 1846 Kaart van de Catharinapolder te Boschka-
pelle bedijkt in 1846.
Landmeter Alexander Johannes Steenput
(nr. 149)

Verwijzing glasnegatief: 105.149
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.597

1 stuk

150 19/01/1843 Kaart van de geprojecteerde dijkage van het 
Hellegat. Kopie van de kaart van Johannes 
Bernard Steenput van 30 augustus 1828.
Landmeters Moyson en Steenput
(nr. 150)

Verwijzing glasnegatief: 105.150
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.584

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



151-163 - Afdrukken van glasnegatieven van figuratieve kaarten (caerte figuratief) van 
de eigendommen van de Gentse Godshuizen. Map 6
151 1848 Kaart van de Catharinapolder te Boschkapel-

le bedijkt in 1846. Uittreksel uit het kadastraal 
plan, Sectie A van Invent_nr 273.
Landmeter L. Paardekooper
(nr. 151)

Verwijzing glasnegatief: 105.151
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.580

1 stuk

152 1861 Kaart van een gedeelte van het Hellegat, be-
horende bij het project tot indijking. Kopie van 
de kaart van J. Dirks 31 januari 1855.
Landmeter J. Dirks
(nr. 152)

Verwijzing glasnegatief: 105.152
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.638

1 stuk

153 14/02/1843 Kopie van uittreksel van gronden te Ossenis-
se, Stoppeldijk, Boschkapelle, Axel en Zaam-
slag, met de buitendijks gelegen gronden in 
het Hellegat.
Landmeter A. Moyson
(nr. 153)

Verwijzing glasnegatief: 105.153
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.639

1 stuk

154 08/02/1844 Kopie van kaart van Benthuys in 1772 van 
gronden in Zeeland, de Zeedijken, eigendom 
van de Bijloke.
(nr. 154)

Verwijzing glasnegatief: 105.154
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.590

1 stuk

155 08/07/1865 Kopie van uittreksel van gronden te Ossenis-
se, Stoppeldijk, Boschkapelle, Axel en Zaam-
slag, met de buitendijks gelegen gronden in 
het Hellegat.
Landmeter L. Paardekooper
(nr. 155)

Verwijzing glasnegatief: 105.155
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.643

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



156 20/05/1862 Uittreksels van de kaart van gronden in het 
Hellegat te Zaamslag, Boschkapelle en Stop-
peldijk.
Landmeter J.J.B. Wieking
(nr. 156)

Verwijzing glasnegatief: 105.156 a-b
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.570

1 stuk

157 11/05/1679 Kaart van gronden te Nazareth, eigendom 
van de Bijloke.
Landmeter Pieter Poelman
(nr. 157)

Verwijzing glasnegatief: 105.157b
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.157a

1 stuk

158 1720 Kaart van verschillende grenzen en de nabu-
rige terreinen in Vlaanderen met Oostenrijk 
en de Nederlanden. 
Landmeter A. Moyson
(nr. 158)

Verwijzing glasnegatief: 105.158
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.700

1 stuk

159 1793 Kaart van het bisdom Gent.
Landmeter J.B. De Bouge
(nr. 159)

Verwijzing glasnegatief: 105.159
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.502

1 stuk

160 S.d. (moeilijk 
leesbaar)

Kaart van gronden in Zeeland, eigendom van 
de Bijloke.
(nr. 160)

Verwijzing glasnegatief: 105.160
Verwijzing Caerte Figuratief: ontbreekt

1 stuk

161 1809 Kaart van gronden te Afsnee, eigendom van 
Emmanuel Papeleu.
Landmeter J.L. Piéton
(nr. 161)

Verwijzing glasnegatief: 105.161
Verwijzing Caerte Figuratief: ontbreekt

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)



162 16/10/1717 Kaart van land, heide, bos en van “Wauters 
tiende” te Bassevelde en Boekhoute.
Landmeter A. De Meyere
(nr. 162)

Verwijzing glasnegatief: 105.162
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.662

1 stuk

163 30/11/1791 Kaart van gronden te Winkel, eigendom van 
het Wenemaershospitaal.
Landmeter G. De Deken
(nr. 163)

Verwijzing glasnegatief: 105.163
Verwijzing Caerte Figuratief: 105.505

1 stuk

BG 62: Caerte Figuratief (vroeger BG105)




