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Nadere toegang op BG 20 - Jongensweeshuis 
 
Toelichting 
Transcriptie van BG 20 nummer 3. 

 
Folio 1r 
 
Alle de gonne die dese p(rese)nte l(ette)ren 
sullen sien ofte hooren lesen 
schepenen vander keure ende 
raedt der Stede van Gendt salut 
doen te weten dat voor ons gecommen 
ende gecompareert is in persoone 
der eerw(aardige) heere ende m(eeste)r Jan 
Delvael pxre. den welchen ter 
eeren Godts ende liefde van 
synen xxxx naesten in aelmoesse 
gegeven en ghetransporteert heeft 
gheeft en transporteert bij desen 
aen de aerme knechtiens xxxxxx [geschrapt woord] 
en meyskens schole deser stede 
de naevolghende dry renten: 
Ierst eene rente van een hondert 
guldens sjaers losselyck den 
pennynck twintigh xxxxxxx 
tot laste van(de) eerw(aerde) x x 
xxxxxx tot Ghendt volgens 
den constitutiebrief gepasseert 
voor den notaris Antonio Jonaert 
den tweeentwintighsten July 
 
Folio 1v 
 
sesthienhondert een en sestich met 
de croisen der xxxx x sedert den 
(tweeëntwintigste) july 1672 item eene rente 
van thien ponden grooten t’sjaers 
den p(resen)t(e)n twintigh tot laste deser 
stede ende specialycke geassigneert 
op de(n) impositie van consumptie 
van het vleesch per wettelyckhede 
vanden sesden (oktober) 1660 xxx G. 
Derwaele en I. Danneels met 
de croisen sedert den (tweeëntwintigsten) july 
1672 item eene rente van 
dry ponden grooten tsjaers den 
pennynck sesthiene tot laste van 
import int quartier van Gendt 
daer van alsxx xxxx xx xxxx 
Ghyselbrecht Hubrecht Hercanders 
volghens den constitutiebrief van 
……… decembre 1576 xxxx xxxxx 
met de croisen van diex xxxx xxxxx 
1667 xxxxx voorts met contante 
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pennyn(ck) te voldoen tot contributie 
van de somme van achthondert 
acht ponden ses schell(ingen) en xxxx 
 
Folio 2r 
 
waervooren dheeren gouverneurs 
van de voors(eiden) scholen beloven 
en verobligeren hun ende hunne 
naercommers in officio te sullen 
aenveerden ende altijd gheduren 
in(de) voors(eide) schole thondexxxxxx 
vier aerme kindren wesende 
selven haeren xxxx ofte xxxxxxx 
tsy knechtiens ofte meyskens 
onder dewelcke een tiende 
voorn(oemde) vier kinderen sal moghen 
wesen vremde ende welcke 
voorn(oemde) kinderen altyt sullen 
worden ghedenommeert bij den 
voors(eiden) heere comparant syn leven 
gheduerende ende naer syne 
doot dheer Jan Aloysius Delvbael 
synen jongsten neve ende syne 
descendenten mits den comparant 
aen synen outsten neve dheer 
Francijs Delbael ghecedeert 
heeft de denominatie van 
twee xxxx tot seuven ende 
by xxxx van descendenten van den 
 
Folio 2v 
 
voorn(oemde) heer Jan Aloysius sal de 
selve denominatie vallen op den 
naesten bloedgenoot vanden 
donateur reserverende xxxxx 
den comparant tsyne waers de 
facultyt omme gheduerende syn 
leven andersints op de voorn(oemde) 
denominatie te moghen deponeren 
ende welcken comparant en 
syne ghedenomineerde xxxxxx 
van xxxx van xxxxx eerden van den 
voorseyde vier aerme kinderen 
dadelyck sullen vermoghen houdt 
te slaen aen alle de voorseyde 
renten ende ghesurrogeerd xxxxxx 
aen de voors(eyde) contante pennyn(ck) 
behoudens de selve te moeten 
employeren tot anderxx ghelycke 
fondatien xxx aen aerme xxxxxx 
ofte anderssints sonder die xxxxxx 
proffyte te moghen approprieren 
xxxxxxxx xxx ende conditie van 



Commissie van Burgerlijke Godshuizen BG 20 – Jongensweeshuis  

 3 

ter lossyn(ghe) van(de) voors(eyde) renten 
 
Folio 3r 
 
t capital terstont by interventie 
van (de) comparant ghedenomineerde 
te moeten worden aengeleyt tot het 
coopen van andere dier ghelycke renten 
maeckende by de constitutiebrieven 
ende remploy xxxxx xxxxxx 
oock dat de voorn(oemde) kinderen ghelyck 
xxxx van(de) selve scholen bequaem 
wordende xxvanden sullen ghenieten 
ghewoonelycke uytstel ende 
sullen de plaetsen tsy by overlyden 
ofte uytstel vachierende moeten 
blijven xxxxxx den tyt van dry 
maenden ten proffyte vande 
scholen. In alle xx welcke by 
desen verobligeert worde alle 
de goederen de scholen toebehoorende 
ende welcke gifte in der manieren 
ende met de xxxxx xxxxx voors(eyden) 
by xxxxxx Cornelis Sandelin en 
Anthone xxxxx heere 
van xxxxx als gouverneurs 
van d(e) voors(eyde) scholen dese 
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 
ende hunne xxxxxx xxxxxx 
 
Folio 3v 
 
is gheaccepteert met danckleggyn. 
xx forma ende ter approbatie van 
mijne voorn(oemde) edele heeren schepenen 
van der keure als oppervoogden 
van de voorseyde scholen synde ten 
passeren deser aen Jan Dhane xxxxx 
van de voors(eyden) scholen xxxx xxxx 
de voorn(oemde) originele dry rente 
brieven xxxx xxxxxxx xxxxxxx 
int register van de selve scholen 
ende den xxxx gheleyt te worden 
in het secreet by de andere 
documenten der selver scholen 
wordende den xxxx xxxx by desen 
xxgheantherifeert omme de 
voors(eyden) xxxxx xxxxx 
tot concurrentie voorseyt xxontfanghen 
behoudens daer van by rek(eninghe) 
verantwoordende in forma aldus ghedaen 
ende ghepasseert int’ college 
van schepenen voornoemt 
ghegeven in xxxxx der 
waerhyt onder den zegel van 
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xxxxx der voorseyde stede 
 
Folio 4r 
 
van Ghendt den (dertigsten) juny 1675 
ende is dese passeryn(ghe) by dheere 
vant magistraetgeapprobeert 
xxx I. Danneels int schepen- 
dom xxxx Pieter Della 
Faille ridder heere van Eecloo 
Assenede xxxxxxxx 
Ferdinande Volckaert ridder 
heere van Weldene hallardinghe 
ende xxxxx xxxxxxx 
in xxxxx xxxx 
xxxxxxx 
 


