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BG 44 – Processen 
 
Toelichting 
 
Nummer Omschrijving 
 
1 1877, debatten dd 14/02/1877, BG wordt aangeklaagd door de erven 

Coppieters ivm niet-vergoede werken aan het nieuwe jongensweeshuis. 
Pierre Coppieters aannemer had werken uitgevoerd in 1870. Het dossier 
bevat het lastencohier "pour construction d’un établissement pour Orphelins et 
Sourds-Muets situé boulevard de la Biloque". Architect Ad. Pauli. Toewijzing 
aanbesteding Nieuw Jongensweeshuis op 15/03/1870. Zijn erven zijn Rosalie 
Coppieters echtgenote Hippolyte Janssens, briquetiers Heusden, Emile 
Coppieters tevens voogd van Leopoldine en Evariste Coppieters, Celine 
Coppieters kloosterlinge, Alpohonse Coppieters ontvoogd, Theodule 
Coppieters ondernemer, Odile Coppieters bijzondere, claimen 14760,65 fr van 
BG. Experten in 1878 Joseph Kerfijser, Bernard Lion, Frederic Minne. 
Metdepenningen, Adolphe Du Bois advocaten verdediging, Montigny 
advocaat eisers. Uitspraak op 1/05/1878 waarbij BG dient te betalen 2076,46 
fr plus intresten en de helft gerechtskosten, belopende ten nadele van BG in 
totaal 3059,55 fr. 

 
2 1879, debatten 1/10/1879, BG tegen Eugène Teirlijnck te Gent. BG vraagt 

wegens niet betaling van de huur verbreking van de huurovereenkomst 
(aangegaan op 1/10/1874) voor woning in Groot-Begijnhof, Begijnhofplaats 20 
en bijkomend uitdrijving. 

 
3 1870, BG tegen Antoine Lamoureux (AL) wegens niet betaling van 

onderhoudsgeld voor zoon Eugène. AL is 74 jaar, colporteur à Liège, gehuwd 
met Béatrix Debreuck (overleden) en woonde in 1866 faubourg St Marguérite 
nr 49. Hij bezit verscheidene huizen te Luik. Zijn zuster Elise Lamoureux is 
overleden 27/12/1866 te Luik en liet aan haar broer en zijn kinderen huizen 
na. Deze erfenis blijft in onverdeeldheid. AL wordt beschreven als een vrek, 
die zijn vijf kinderen tekortdoet. Vonnis bij verstek. AL moet betalen 2217 fr 
comme frais d’entretien de son fils Eugène, aliéné, colloqué le 17/05/1862 in 
Guislainhospitaal. 27/12/1866. De onverdeelheid wordt bij beslissing van de 
rechtbank ongedaan gemaakt en het spaarboekje van Eugène wordt 
vrijgemaakt en overgebracht naar Gent. Zaak afgedaan op 31/10/1870. 
Uiteindelijk ontvangt BG de som van 4268 fr. 

 
4 1870, BG tegen Edmond Verhaeghe–Spitaels (VS) en Camille Thomaes-

Gevaert (TG) fabrikant, ivm schadevergoeding wegens brand in de fabriek 
van TG in de nacht van 30 en 31/01/1870 naast het Blauwemeisjesweeshuis. 
Het gebouw was eigendom van VS en doorverhuurd aan TG die het pand 
gebruikt voor een "fabrique de filature de coton ou de déchets". BG eist oa 
heropbouw van de gemene muur tussen Tichelrei 2 en Weeshuis. De gemene 
muur is ingestort over 2 meter en heeft de steun weggenomen van het ijzeren 
dak over de speelplaats en gymnastiekzaal. Ook schade aan de 
turntoestellen. Experten Van Ghelder vader, mécanicien, Frédéric Minne 
architect et Florimond De Man, ingénieur architect. Vonnis 9/04/1871. 

 
5 1866, BG tegen erven en echtgenote Charles Wattel, Hospitaelstraet 31 en 

eist terugvordering van de onderhoudskosten van Pierre Joseph De Clercq, fs 
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JB en Martine Josine Schellijnck, geboren te Gent op 21/01/1787 en 
opgenomen in het ouderlingengesticht op 5/11/1858. De vrouw van Charles 
Wattel is Marie Caroline De Clercq, overleden op 7/03/1864. Hij laat 16 
"huizen en erf gestaen en gelegen te Gent in de hospitaelstraet (Kad Sie F nrs 
320c t/m 320s, geschat 40.000 fr)". Kopie erfenis Charles Wattel, overleden 
op 1/10/1866 te Gent. Zijn huis in de Hospitaelstraet Sie F 323b en 323c 
wordt geschat op 24.000 fr en is recent gebouwd. Ieder kind erft een zevende 
zijnde 2943,21 fr. BG claimt voor het onderhoud van Pierre Joseph De Clercq 
300 fr per jaar. BG boekt 1350 fr. 

 
6 1864, BG tegen Napoléon Louis Janssens (NLJ) en vordert de 

onderhoudskosten van zijn zoon Jean Benoit terug. NLJ is gehuwd met Barbe 
Mommens. Hij is kleermaker (tailleur), te Brussel rue du Grand Hospice et 
Impasse du Sureau. Zijn zoon Jean Benoit (°Gent 17/09/1832 fs Nap Louis en 
Sophie Scheldewaerd) werd in de Kulderschool opgenomen op 8/01/1841 en 
er uitgezet op 8/03/1850. De vader van NLJ, Benoit Ange Janssens (geboren 
in 1784), werd opgenomen in het ouderlingengesticht op 1/02/1856 en sterft 
er op 27/09/1868. NLJ is een welstellende handelaar te Brussel. Hij betaalt 
148,47 fr te Brussel aan belastingen en is dus kiesgerechtigd. Hij bezit 5 
huizen en is marchand d’habillements confectionnés, wonende in 1864 op 
Kolenmarkt 98, Brussel. NLJ bezit nog andere eigendommen in Sint-Jans-
Molenbeek. De zoon van NLJ Jean Benoit was geen wees en mocht dus 
eigenlijk niet in de Kulderschool opgenomen worden. Daarom oordeelt de 
rechtbank: declare les demandeurs (BG) non fondés dans leurs fins et 
prétentions, les condamne aux depens. (zie BG 44 nr 8) 

 
7 1866, BG tegen Pierre Jean Depourcq (PJD) en vordert van PJD de 

onderhoudskosten voor zijn vader Jean Baptiste de Pourck terug. PJD is 
handelaar in koloniale waren, Sectie 3 rue Middeleer 25, thans woonachtig 
rue des Chartreux 9 te Brussel. Zijn vader Jean Baptiste de Pourck (°Gent 
17/10/1784) was sinds 7/12/1855 opgenomen in Ouderlingengesticht. 
Uitspraak in 1868 ten voordele van BG, die 1200 fr krijgt. 

 
8 1866, BG tegen Napoleon Janssens (NJ) (°Gent 15/03/1811). Terugvordering 

onderhoudskosten voor zijn vader in het Ouderlingengesticht. Uitspraak ten 
voordele van BG in 7/04/1869. NJ wordt veroordeeld tot een gespreide 
betaling omdat hij anders zijn huizen moet verkopen. (zie BG 44 nr 6) 

 
9 1861, BG laat beslag (saisie arrêt) leggen op de oogst en inboedel van 

Seraphin Bollaert, landbouwer te Eeklo tegen Peperstraet, wegens niet 
betaling van 2 jaar pacht (8000 fr). Akte van afstand door Bollaert van al de 
roerende goederen, akkerbouwhalm, bestialen, wagens, keern, ploegen, 
eegden, vruchten te velde. 

 
10 1875, BG tegen Ferdinand Persijn, pianomaker te Gent, wegens niet betaling 

van 500 fr wegens achterstallige huur Grootbegijnhof 79 (Beggaconvent), 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 Gent tegen BW van Aalst wegens onrechtmatig verkopen en 

kappen van twee populieren (waarde 500 fr) op de grenslijn van grond van 
BG Gent te Denderhoutem. 

 
12 1905, BG est betaling huur Korte Dagsteeg 14 (Wolleweverskapel) van 

Edmond Lybaert, bediende, en Max. Gerna(e)y fabrikant te Ledeberg, 
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Schoolstraat 10, (broer van Lybaert is gemeenteraadslid). 500 fr betaald in 
mei 1905. Conserves alimentaires Gernaey & Lybaert. 

 
13 1905, BG eist de lijfrente (75c /dag) op van Cameille Seranno-Van Waes, rue 

Leopold 31 (épicerie & estaminet en hij employé de ventes), ten voordele van 
Constant Van Caeneghem (CVC) (°Oostakker 26/08/1821). CVC heeft zijn 
hoeve te Wondelgem afgestaan aan Serranne (ook Serano cabaretier, is neef 
van CVC) en werd opgenomen in het ouderlingengesticht na dood van zijn 
vrouw (6/02/1905). 

 
14 1902, Tegen BG, verdediger, Marie Celeste Steppe? weduwe Charles De 

Clercq (burgemeester Zonnegem 1875) landbouwster te Zonnegem, Marie 
Louise Celine De Clercq et Alfred De Clippele te Vlekkem, Arthur De Clercq 
handelaar te Zottegem, Edmond Ernest De Clercq student te Zonnegem, 
Polydore Henri Joseph De Clercq landbouwer te Zonnegem. BG wordt 
veroordeeld tot betaling van 3000 fr wegens de verbeteringen aan de grond 
en hoeve (Diepenborg of Diepenborm) te Zonnegem, eigendom van BG. Met 
uitvoerige beschrijving (#2 boekjes) ivm de aangebrachte verbeteringen 
(indemnités pour impenses) en oa verplichtingen van de pachter (…twee 
dagen ’s jaars te rijden met wagen en paard ten dienste dezer Administratie 
… op straffe van pachtbraak …) 

 
15 1901, BG aangeklaagd door weduwe J. De Geyter (JDG), handelaarster in 

kolen, kalk, ciment en alle slach van bouwmaterialen, Nederzwalm. JDG 
vraagt schadevergoeding wegens schending rechten en bezit van stuk grond 
en vergoeding als uittredend pachter. Beiden veroordeeld met saldo van 2 fr 
44c ten nadele van JDG. 

 
16 1896, BG tegen Heye, broodbakker Noordkaai, wegens 80 bomen geplant 

tegen eigendom van BG te Drongen op minder dan 2 m van grensscheiding. 
Gehuurd door weduwe Hertog. Heye bindt in. 

 
17 1894, BG tegen Désiré Marchand (°Kluizen 7/07/1851), ouvrier agricole 

(elders slachter) te Kluizen. Huurt sinds 26/07/1893 stukje grond voorheen 
gehuurd door weduwe Bernard Buysse. 

 
18 1893, BG tegen Koelmans, inrichting van de Bijlokemeersen. In 1882 was er 

een overeenkomst met Prosper De Smet Sint-Pietersnieuwstraat 152, 
ondernemer belast met de afbraak (travaux de déblais) van de Batavia wijk 
om de afgegraven grond te storten op de gronden van BG tussen Leie en 
Godshuizenlaan, na vooraf 25 à 40 cm teeltaarde weggenomen te hebben, en 
boven op de gestorte grond te plaatsen. De opdracht wordt uitgebreid tot 
dezelfde werken in de tuin van de Bijloke. Op 23/11/1883 neemt Ch. 
Koelmans de opdracht over met instemming van BG. Rechtbank veroordeelt 
BG tot betalen van 3764,93 fr. Lastencohier nr 442 (1882) ivm aardewerken 
op de plaats waar de nieuwe Hogeschool moet gebouwd worden, met plan. 
BG moet 3764,96 fr betalen aan Koelmans. 

 
19 1891, BG tegen Gheldolf Pierre, Verniers Marie, Van Hyfte Caroline weduwe 

Frederic Dielman, allen wonende te Winkel, naakte eigenaars van de 
katheilen eener hofstede te Sint-Kruis-Winkel. De hofstede is eigendom van 
BG en ze moeten die verlaten (en déguerpissement). 
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20 1889, BG tegen Theophiel Carpentier, betwisting schuldvordering. T 
Carpentier, Hippolyte Lammensstraat 10 is in faling gegaan. De curator neemt 
BG op in het passief voor de som van 1230 fr. 

 
21 1888, BG tegen Aimé Coppéé Descamps, négociant à Namur, en consoorten, 

eisers. Zaak aangespannen door de familie Coppée, erven Beelaert. 
Betwisting legaat aan BG. 

 
22 1887, BG tegen Emile De Gand en Pierre De Bie ivm gemene muur met Sint-

Antonius- en Sint-Laurentiusgesticht (asile des vielles femmes – Rue de la 
Farine). Beiden betalen aan BG een vergoeding voor de gemene muur. 

 
23 1882, BG tegen François Vanden Haute, bediende wonende Groot-Begijnhof, 

wegen niet-betaling huur. Van Akenstraat 12, borg staat Constant Minne 
Coone, goudsmid te Gent. 

 
24 1880, BG tegen Louis de Wynter bankier te Oostende (zijn broer Charles 

Fitzroy street, fitzroy square 12, Londen), (assignation en paiement de la 
pension d’un orphelin hors cadre). Achterstallig met betaling van pension 
(ingegaan op 3/11/1878) de son filleul Charles Adolphe Gustave Pierre 
Eeckhaudt (°Brugge 1/02/1865 zoon van Pierre d’Alcantara François de Paule 
en Colette De Wynter). Een schepen van Oostende schrijft dat de solvabiliteit 
van Charles nul is en zich de titel van bankier toe-eigent. Jules De Wynter 
wordt door BG beschouwd als verantwoordelijk voor de kosten die zijn broer 
nog moet betalen, omdat hij in de plaats van zijn broer getekend heeft. J. De 
Winter wordt wel als solvabel en degelijk beschouwd. Louis de Winter, quai de 
l’empereur 7 Oostende, is blijkbaar de “parrain” peter van Charles. In 1882 
wordt BG in het ongelijk gesteld. 

 
25 1879, BG, verdediger, tegen Rodolphe Ameye-Berte, eiser Chicoreifabrikant, 

ivm weigering BG om bij te dragen in de kosten van gemene muur 
Blaisantvest 73. 

 
26 1872, BG tegen Joseph Verhelst, boutiquier rue de Courtrai, wegens 

onteigening tot openbaar nut. Sie A nr 290a in de buurt van Guislaingesticht. 
(zie krantenknipsel Journal de Gand 29/06/1872 in nr 27) 

 
27 1872, BG tegen Marie Petit, weduwe Charles Den Broeder, cabaretière, 

wegens onteigening tot openbaar nut. Sie A nr 290a in de buurt van 
Guislaingesticht  

 
28 1872, BG tegen Bocqué Leonard Louis, candidat notaire, wegens onteigening 

tot openbaar nut. Sie A nr 290a in de buurt van Guislaingesticht. Met uittreksel 
uit gemeenteverslag. 

 
29 1914, BG tegen Caisse commune “Industries textiles réunies” naar aanleiding 

ongeval (beenbreuk door val) op 5/01/1914 van Emile Van Overbeke (°Gent 
27/03/1874, rue du cèdre 31, arbeider bij “La Linière Gantoise”. Betwisting 
arbeidsongeval. 

 
30 1914, BG tegen Karel Dorval, notaris te Wachtebeke, wegens niet betaling 

van 8845,83 frs ontvangen als gevolg verkoop houtkap in 1912. Bezittingen 
worden openbaar verkocht in 1921. Bevat reglement houtkapping. 
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31 1908, BG tegen De Wilde Emile, huur hoeve Vissenhoek, Destelbergen. 
Wegens niet vrij van onkruid. Expert hofbouwer Leon de Loof Magerstraat 5 
Gentbrugge, vindt de grond zuiver genoeg. 

 
32 1908, BG tegen Willaert Leopold, genotsmisbruik door opening van een 

cabaret in zijn gepachte hoeve te Sint-Kruis-Winkel. 
 
33 1906, BG tegen Michel, fietsenfabrikant, Borluutstraat, wegens medische 

kosten voor zijn pupil Polydore De Cock na ongeval. 
 
34 1906, BG tegen De Maere Alfred en Van Acker Adolphe, beslag op Van 

Ackers geld bij Maatschappij Vooruit, die in Oudemannengesticht verbleef 
sinds 7/04/1898. 

 
35 1906, BG ivm ongeval van het 3 jarig kind Vanden Bossche, verbrand bij 

omstoten van te hete melk. Zuster Apolonia en Gabrielle hebben de feiten 
proberen verborgen te houden. 

 
36 1906, BG inzake voogdij over wees De Fauw Christine, (°Gent 2/03/1895) en 

Rachel, opgenomen in weeshuis op 17/03/1902. Moeder Virginie Van den 
Bogaerde ontzet uit voogdij (Slijpstraat 73). Moeder onzet wegens slecht 
gedrag (inconduite) houdt een bordeel (maison mal famée) open. 

 
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 voormalige leerlingen Kulders en 

Rodelijvekens. Collete Jeanne Braeckman °11/frimaire/XIII 2/10/1804 
(opgenomen 31/10/1815 tot 7/04/1822) en Philippus Braeckman °31/01/1808 
(opgenomen 5/08/1814 tot 30/04/1828). De vader is Benedictus Livinus 
(Benoit) Braeckman, °Gent 20/09/1778 militair, bevat zijn holografisch 
testament 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 Krasnoë (Rusland) op 17 nov 
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 Caronline Negelbrug. 

 
40 1850, BG tegen Antoine Chaubet eiser, Chaubet heeft in mei 1850 de 

toestemming van BG gekregen om een zwemschool in te richten rechts van 
de Brugse poort tussen de Begijnhofvest en het eiland. Er zijn problemen met 
Verkerke die het visrecht heeft op de plaats. Die eist van Chaubet dat hij de 
constructie voor de zwemschool zou verwijderen. Hij had het visrecht sinds 
7/05/1846 voor 3 6 9 jaar op la pecherie du fossé appelé Grtand Waldam, 
commançant au quai de la porte de Bruges nommé Pieter Braemesgat, de 
long du chantier (timmerwerf) de sieur Desmet, embrassant les deux côtes de 
l’ile, jusqu’à l’endroit nommé het steene peerd du rabot de sanderswalle et là 
dans la Lieve jusqu’au ci-devant pont en pierre steenbrugge. Chaubet heeft 
fait construite des cabines, des pavillons et des planches sous l’eau. Chaubert 
had BG in vrijwaring gedagvaard. Uiteindelijk laat dit vallen en betaalt de 
gerechtskosten van BG. 
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41 1853, BG tegen Emmanuel Chretien Emmanuel Ghislain Van Pottelsberghe 
de la Potterie en Joseph Praet, curatoren van het Wenemaergesticht. Zij 
eisen het bestuur op van het door BG bestuurde godshuis. Verzetten zich 
tegen de voorgenomen verkoop van onroerende goederen ten voordele van 
de bouw van een gekkenhuis. BG is in het bezit van de oude archieven van 
het gesticht waaruit de eigendom moet blijken. Ze treden op in naam van 
Willem Wenermaar en Marguerite S’Brunnen stichters van het klooster. 
Overzicht vanaf 1790 van de eigendomssituatie. 

 
42 1831, BG tegen erven Jeanne Marie Berckmoes (JMB) (+26/09/1836), 

meesterigge (moeder, grootjuffrouw, économe, prébendière sinds 10/03/1804) 
van het Poortakker sticht (godshuis nr 4). JMB vraagt dat het portiershuisje 
dat men aan het bouwen is (1831), verhuurd wordt ten hare voordele 
gedurende haar gehele leven. BG stelt dat bij het openvallen van de erfenis is 
gebleken dat zij zich ten nadele van de armen heeft verrijkt en dat haar 
gehele nalatenschap dus aan BG toekomt. BG vraagt bewarend beslag. 
Lange opsomming van de erven (21#) waarvan de meeste Berckmoes te 
Bassevelde, Oost-Eeklo, Lembeke, Bouckhaute. Huurakte 1834 door 
Berckmoes aan Rosalia Desmedt, kleermaker, (met openingsuren van de 
poort). Met stamboom van Joris Berckmoes x Judoca De Jaegher. De 
rechtbank in 1837 geeft BG gelijk (akte in het Nederlands, maar het vonnis in 
het Frans). Met een aantal erven is een dading gesloten. Bevat bouwdossier 
en kostenbeschrijving, met plan tekening. Beschrijving werken in Poortakker 
aan het orgel. Met dossier (1838) over de som die de nieuwe meesterigge van 
het gesticht. Colette De Causemaeker moet betalen. 4.522,08fr. Inventaris 
van de goederen en gelden in het huis van JMB. 

 
43 1820, Christian de Cooman, echtgenote Anna-Catherina van Snick, 

Appelterre Eigem afgaende pachter van ‘t hof van Eigem, en Adriaen 
Vergalle, aangaande pachter, die zijn pacht te Appelterre Eigem niet voldaan 
heeft, omdat hij niet akkoord gaat met oa de verpachte oppervlakte. De 
landmeter bevestigt dat de fout gebeurd is bij de omzetting bunders in het 
metriekstelsel. Er zijn ook problemen ivm de turfsteking. Met plannetje. 

 
44 1914, BG tegen Vandevelde Prosper, Yperstraet 29, (°Lokeren 5/11/1886) 

arbeidsongeval: hoofdwonde door vallende steen. Werkgever Heynen Gaston 
rue de pont de malte 237, beweert de man niet aangeworven te hebben. 

 
45 1886, Toestemming voor BG om een geding te starten tegen Edmond 

Heynderikx (EH), fabrikant elders herbergier te Gent Drongensesteenweg 
102. Zonder gevolg gestopt op 1/06/1886. EH had plaatsing gevraagd voor 
zijn zoon Eugène in met maison de réforme te Ruiselede écoles agricoles de 
beernem & ruysselede (station de Bloemendael). Eugene wordt op 5/04/1886 
naar zijn vader teruggestuurd. 

 
46 1880, BG krijgt toestemming om een geding te starten tegen Jean Van 

Damme, pachter te Afsnee op bepaalde gronden afkomstig uit de 
nalatenschap van Georges Charles Beelaert. 

 
47 1919, BG krijgt toestemming om een geding te starten tegen Ch. L. Maldrie et 

Pierre Callebaut, Erembodegem, wegens achterstallige pacht. 
 
48 1900, Marie Rossomme heeft haar huurwoning op 30/09/1900 verlaten Van 

Akenstraat 8 en moet nog achterstallige huur. 
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49 1900, BG vraagt toestemming tot handlichting tegen Lievin Van Loo tot 
betaling van een schuld (achterstallige huur) die thans vereffend is. 

 
50 1896, Achterstallig onderhoudsgeld voor het kind Martin van Gerard Tomme, 

marchand de déchets rue de Wondelgem 42-44, Gand, détenu au quartier de 
discipline de la prison de Gand. 

 
51 1893, Geding tegen Edmond Delmotte, fabrikant de céruse à Mariakerke, 

woont Allée verte in 1892, wegens vergiftiging (intoxication sturnine) van 7 
werklui bij gebrek aan voldoende voorzorg. Brief van Delmotte met 
beschrijving van de voorzorgsmaatregelen Lijsten met namen van personen 
behandeld wegens intoxication saturnine. 

 
53 1894, Een kaaimuur langs het eigendom van BG ter hoogte van Walpoortbrug 

(pont Madou) en de Ketelvaart is ingestort in de nacht van 13 op 14 april 
1890. Er worden verscheidene processen gevoerd, tegen de Belgische staat, 
tegen aannemer Buyck, tegen de Banque de Gand. Met de Banque de Gand 
wordt een dading gesloten. De rechtbank stelt de aannemer in het gelijk. BG 
heeft de kaaimuur die er in de vorige eeuw was gebouwd, was slecht 
onderhouden. De baggerwerken uitgevoerd door de Staat hebben geen 
schade toegebracht. Het instorten van de muur van BG heeft die van de 
Banque de Gand tot gevolg gehad. Met volledige beschrijving van alle 
processen La Belgique Judiciaire nr 59, 25/07/1894. Met zes foto’s van de 
werken in de Ketelvaart. Drie pakken. 

 
54 1837, BG tegen de erven Jean François De Deken te Vlierzele, die ¼ van de 

waarde opeisen uit hoofde van révélation de biens domaniaux. Met groot plan 
Uilenbroekveld door Gerard, groot plan 1823. Akte uit 1793, 1799, jaar VI. 
Vonnis op 8/10/1847. 

 
55 1849, BG tegen Henri Delsande (HD), zoutzieder en koopman in 

kruidenierswaren. Plannen en eigendomsverloop van Rode Torenkaai 9 en 
bijbehorende gebouwen zoals olie en zeepfabriek aangekocht door George 
Jacob Franck, handelaar te Amsterdam. HD is gehuwd met Julie Neetesonne. 
BG vraagt onteigening. Vermelding van Judocus Charles baron Clemmen de 
Peteghem rentier wonende te Gent in de Volderstraete, Jean Verspeyen? 

 
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 tweede 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 weduwe Josephine Desmet - Stevens eist 

afbraak van een muur tegen gemene gracht, suppressie van twee deuren en 
twee van de vijf waterlopen binnen beluik van Sint-Antoniusgesticht. (sticht 
der oude vrauwen). Met kaart (#2) 

 
58 1817, BG tegen BW te Oosterzele, wegens niet betaling van 720 gulden voor 

het 8 jarige onderhoud van Constantin Van Durme in ouderlingengesticht 
(1808-1817 waarvan één jaar betaald). 

 
59 1829, BG tegen Fideel Van Imschoot visser te Gent, wegens niet verlaten na 

opzegging 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, wat een contractuele 
beëindiging van de pacht meebrengt. 

 
61 1842, BG middels Notaris De Vuyst Borsbeke, tegen de erven Jacques De 

Clercq (Vlierzele) en Verstraeten, die bij transactie de proceskosten moeten 
betalen. Proces eindigt in 1847 ten gunste van BG. 

 
62 1820, Envoy en possession de différens biens situées à Vlierzele, Wanzele, et 

Alost. 20 révocation de cet arrêté pour les biens réclamés 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. zaak tegen Marie Verstraeten weduwe Jacobus De Clercq, 

landbouwster te Vlierzele en consoorten, op reclamatie en afstand van 
verborgene goederen. 

 
64 1820, BG verdediger tegen BW Wanzele, ivm grond in gehucht Kosterstaeck, 

gronden die zouden zijn “celés et usurpés sur le domaine”. De wet van 13 
brumaire an II mbt de gronden van de kerkfabrieken is nooit in België 
uitgevaardigd, dus blijven die gronden eigendom van deze kerkfabrieken. 

 
65 1831, BG tegen Dobbels Ignace, te Nevele, is in 1829 veroordeeld tot betaling 

van hypotheekrente. Dobbels wil zijn huis en erf openbaar verkopen. Huis is 
bouwvallig en erf te klein “om voor eenen borger te dienen”. 

 
66 1819, BG tegen Pierre Joseph ’t Feldt, meesterbakker in Sint-

Pietersnieuwstraat, ivm molenberg op de Muide. Geding gestaakt door BG 
wegens 10-jarige verjaring. Met plan. Copie conforme van akte van 1660 ivm 
pacht en toestemming bouw molenberg (korenwindmolen de swaenennest 
buiten de eerste muidepoort, Willem Marotten). 

 
67 1831, BG tegen Pieter Livinus Van der Kercke (fs Jean Baptiste en Anna 

Catherina Vandevijver °9/11/1785), voorheen varkensslager 
Annonciadenstraat 4 en in 1831 particulier wonende te Waerschoot, ivm 
onderhoudskosten in het mannenweeshuis. Kan niet betalen. Joseph Guislain 
maakt attest (28/03/1831) op waaruit blijkt dat de man opgenomen moet 
worden in het hospice des hommes insensés. 

 
68 1827, BG tegen Frans Voortman, ivm verbreking van “huurcedel van 

meerschen, thans voor een deel in de werken der nieuwe vaard van Neuzen 
ingelijfd”. Gedwongen onteigening ten algemene nutte. Gelegen te 
Wondelgem. 

 
69 1844, BG tegen Dominique Dooreman, cultivateur et négociant, te Burst ivm 

recht van overpad op grond van Hospîce van Vlierzele. 
 
70 1828, BG tegen De Paepe grondeigenaar te Machelen en J. Van Hoorebeke, 

apotheker te Gent, gevraagd wordt radiatie een inschrijving bestaande op 
goederen door hen van het Domein gekocht. 
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71 1802, (jaar VIII) BG tegen weduwe Judocus Haemerlinck, te Zelzate; eis = “de 
weirde der thiende van de jaeren vijf, ses en seven die zie schuldig was aan 
de commissie der hospicen”. 

 
72 1802, (jaar VIII) BG tegen Frans De Paepe, cultivateur, te Deurle 

achterstallige pacht op gronden gelegen te Nazareth genaamd het Schip in de 
wijk d’audemeulen. 

 
73 1807, (jaar XI) Moerloose Ludovicus, wonende op de Tyckstraete hors de la 

Petercellepoorte, tegen François De Buck, cultivateur, landsman, hors de la 
Petercellepoorte. 

 
74 1821, BG tegen Jean Baptiste Vermeire, landsman te Lochristi komende van 

Wondelgem, betaling achterstallige renten. (uitgeknipt speciaal droogzegel) 
 
75 1810, BG tegen Maximilien Doncker, in beslagname geld dat François Spae 

fleuriste domicilié à Gand rue Napoléon, verschuldigd was aan De Doncker, 
fleuriste wonende Eeckhaut achter de Sint-Pieters kazerne. 

 
76 1842, BG tegen Hoeden, schilder wonende in Sint-Catherinagodshuis 

(Kraanlei), & Van Geertruyen, huysschilder en glaezenmaker wonende 
Drabstraat, en délaissement d’un local dans l’hospice de Ste Cathérine 
(Kraanlei). Gagné par BG. 

 
77 1846, BG tegen D’Haenens Thomas, schadevergoeding wegens onwettig 

recht van overpad op gronden te Vurste. 
 
78 1853, BG tegen Vlegels, te Oostakker en zijn moeder Caroline Desommer, 

wegens niet betaling van de aankoopsom voor een stuk grond te Oostakker. 
Sie B nr 1733 

 
79 BG tegen Compagnie Blemont, wegens niet betaling pacht en koopsom van 

schorren tussen Braekman en Terneuzen (Blemont is president de la cour de 
justice du dépt de l’Escaut). 

 
80 1829, BG tegen Van Haele Joannes Francies, landbouwer te Oost-Winkel, 

wegens onderhoudskosten van krankzinnige zoon Karel Francis. Kosten 
kunnen niet ten laste van gemeente komen omdat vader een der best gezeten 
landbouwers is. 

 
81 1811, BG tegen Everaert Antoine, landbouwer te Hofstade, wegens 

achterstallige pacht en om idem tegen (Pierre) Jean D’Haese landbouwer te 
Impe; brief pacht grond te Zaffelare aan Joannes Celie (Cely) ingegaan op 
Kerst 1796. 

 
82 1802; BG tegen L.B.Triest (LBT) en van Gits tot Brugge, wonende te Sint-Joris 

(Saint-Georges) (Leie Departement) ivm remboursement van eene erffelijke 
losrente aangegaan door Jan Francies Baron Triest en van Gits op 3 mei 
1786, en overgenomen door LBT, burgemeester van Kortrijk. Verkoop voor 
rechtbank in 1827 van goederen gelegen en gestaan binnen de stad Kortrijk 
ter zuivering van alle lasten en hypotheken. 

 
83 1799, an VIII, BG tegen Jacques Trompet, bijzondere te Gent, wegens 

achterstallige 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 praedicatorum gandavi ab anno 
1234. 

 
85 1913, BG tegen Léonard en Louis De Meyer, entrepreneur te Zelzate. BG 

weigert factuur te betalen. 
 
86 1820, BG tegen Charles Jean Wyckhuyse, gewezen leerling Kulderschool 

(vanaf 13/05/1800), daarna opgeroepen voor legerdienst in 1809 en thans 
verdwenen. De vader Joannes Baptista en Catherin Josepha Van Trappe 
°3/06/1790 gedoopt in Sint-Michielskerke, van de jongen is overleden 
(25/05/1803) en laat geld achter waar BG de hand wil opleggen. 

 
87 1822, BG tegen Jean François Durieu notaire impérial résidant à Courtray 

Blanco vierzijdige beschrijvingsbiljet voor de belasting 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 “La SA d’amélioration des voies publiques” Wetteren 

opgericht op 19/12/1827. Ivm recht om de wegbermen te beplanten op de weg 
Wetteren-Dendermonde. Met samenvatting in La Belgique Judiciaire van 11 
jan 1883. 

 
89 1903, BG tegen Schollaert Hip. Voerman (voiturier et marchand de chevaux), 

echtgenoot van Vande Vijver Jeanne °Oombergen 1850, Prinsenstraat 21, 
Gent, met vier blz vergrijpen van betrokkene door politiecommissaris. 
Vordering van 65,10 fr betaald door BG voor de onderhoudskosten van zijn 
dochter Elodie Schollaert (°Gent 3/06/1875) gouvernante te Brussel, in het 
Sint-Pietershospitaal te Brussel van 3 jan tot 24 feb 1902. Tegen Aimé De 
Vriese, ondernemer, betaling van het bedrag der gemeenzaamheid van den 
muur van een gebouw gelegen Nieuwpoort, door De Vriese benuttigd. 

 
90 1881, BG tegen Charles Alexandre Pauwels, tapissier, Place van Artevelde 1, 

vordering tot tegemoetkoming in de kosten van zijn natuurlijke zoon Edgard 
Pauwels onwettige zoon van Jeanne Chemay (°Gent 22/06/1878). Moeder is 
vertrokken zonder adres met achterlating van zoon. 

 
91 1893, BG tegen Charles de Baets cabaretier, te Winkel Rostijne, verbod op 

houden van herberg volgens contract. Met niet-geopende aangetekend 
schrijven 1892. 

 
92 1885, BG tegen Vandermensbrugghe François, cabaratier, colloqué à 

l’hospice Guislain, BG wil in cassatie gaan. 
 
93 1863, BG tegen Mortier Auguste, boutiquier, wegens nalaten onderhoudsgeld 

te betalen voor zijn moeder Jeanne De Cock, weduwe van Charles Mortier, 
sinds 1/09/1862 

 
94 bundel meestal eenbladige processtukken; 

1807 Kluyskens Joseph François prof de chirurgie tegen Van Coppenolle 
François Bernard officier de santé “pour réparation des injures, outrages et 
diffamation atroces” 
1883, Gemeentebestuur Brugge eiser tegen BG van Brugge, eis tot teruggave 
van het bestuur van de goederen van de stichtingen genaamd Ecole Bogaerde 
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en Ecole Ste Elisabeth, “enz”, wat wordt toegekend door de rechtbank. 
an X, 30 floreal Mast Albert, steenkoolhandelaar Ketelvestjen tegen BG, saisie 
arrêt d’opposition op grond van levering van kolen in de Bijloke  
an X, 23 floreal Quanonne Charles, steenkoolhandelaar, Sint-
Pietersnieuwstraat, bewarend beslag op BG op grond van levering van kolen 
in de Bijloke. 
an X, 23 floreal Quanonne Charles, steenkoolhandelaar, Sint-
Pietersnieuwstraat, bewarend beslag op BG op grond van levering van kolen 
in de Bijloke. 
an X, 23 floreal, Blommaert Pierre Joseph, huillier et salinier, section de la 
fraternité, près de la porte de Bruges, bewarend beslag et beroep (opposition) 
bij BG op grond van levering van zeep, zout en olie.  
an X, 4 prairial, Quanonne Charles, steenkoolhandelaar, Sint-
Pietersnieuwstraat, bewarend beslag op BG op grond van levering van kolen 
in de Bijloke. 
an X, 30 floreal, Mast Jean Albert steenkoolhandelaar Ketelvestjen tegen BG, 
saisie arrêt d’opposition op grond van levering van kolen in de Bijloke 
an VIII, fructidor 12, 17, 17, 25, vendémiaire 5, 12, 24, an IX brumaire 5, lijst 
met de boetes + naam + straat + strafmaat wegens verbaal geweld (#20 ), 
belemmering doorgang straat (#1), opgelegd door gemeentelijke 
politierechtbank te Gent. 
an IX, ventôse 12 tot germinal 29, boetes opgelegd door gemeentelijke 
politierechtbank te Gent, wegens inbreuk op lantaarnverlichting (#11) allen 
cabaretier, strafmaat (amende de trois journées de travail #9 en deux journées 
(#2) op Achterleie, Voormuide, Sassepoort, Sluizeken, Vismarkt, groot en klein 
Meerhem ) 
an IX, Delval Augustin, 31 jaar, landbouwer en Maebe Philippe 34 jaar 
landbouwer te Sint Martens Leerne, wegens mishandeling vrouw van 
Baudouin de meyer te Leerne, Schauwbroeck Albert, 34 jaar landbouwer te 
Astene wordt onschuldig bevonden.  
an IX, Albert en Josse Saelens, te St Martens Leerne en Charles Martelaere te 
Baarle, wegens slagen met verwondingen aan Philippe Maebe. Worden 
vrijgesproken behalve Albert Saelens die gevlucht is. 
Jean Claeys 26 jaar, molenaarsknecht te Vinkt, en Antoine Janssens 20 jaar 
te Deinze wegens mishandeling van Charles van der cruyssen, zijn vrouw en 
pierre baert au cabaret van françois de meyer te Deinze. Een maand 
gevangenis en 25 fr boete  
an X, 29 nivose, Dominique Hoogstoel 25 jaar, blaffoneur te Oudenaarde, 
slagen en verwondingen aan Charles Beyaerd in zijn huis op 19 venémiaire, 
Een jaar gevangenis en 500 fr boete  
an X, 29 brumaire, Jean Vervaet, zoon van Charles, 27 jaar aubergiste te 
Waarschoot wegens verwonding aan de hand van Livin Maenhaut en Albert 
Mey (??) uit Waarschoot op 11 messidor  
an X, 11 brumaire, Jean Baptiste Colombien, 25 jaar knecht bij Josse van de 
veire te Lovendegem wegens mishandeling op 2 thermidor an IX van catherine 
?legonne? echtgenote van Charles van der Sleijken cabaretier te 
Lovendegem. Twee decaden gevangenis en 25 fr boete.  
an X, Reine Kiekers, 28 jaar, wegens openbare zedenschennis te Gent. Zes 
maanden gevangenis en 50 fr boete.  
an IX, Jean de Bro, 27 jaar, boottrekker, wegens slagen en verwondingen. 
Een jaar gevangenis, en 100 fr boete.  
an IX, Livin van Cullenberghe, 55 jaar landbouwer te Evergem, wegens slagen 
en verwondingen aan Louis Joseph Camerlijnck te Gent op 13 messidor an IX, 
30 fr boete. 
an IX, Bernard Bruggeman, bakker 28 jaar, te ? adegem, wegens diefstal van 
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bomen met behulp van paard en kar. Gevangenisstraf van 3 dagen 25 fr 
boete. 
an IX, Pierre Bernard Wijttink gewezen veldwachter te Evergem op de vlucht 
op 16 en 17 germinal IX wegens slagen en verwondingen van Jean Jacques 
Belaij, medebewoner (huisgenoot) te Evergem. Gevangenisstraf van zes 
maanden en 30 fr boete. 
an IX, Pierre Verkinderen, fs Laurent, 20 jaar, knecht bij Jean Seghers 
landbouwer te Wondelgem en Jean Cornelis, gevlucht, wegens slagen en 
verwondingen op 11 floreal an IX, op François Hebbelinck, jardinier en zijn 
vrouw te Wondelgem. Verkinderen krijgt 5 fr boete en een decade 
gevangenisstraf. Cornelis op de vlucht 25 fr boet en een maand 
gevangenisstraf. 
an IX, Pierre De Zutter, dagloner te Waarschoot, wegens slagen en 
verwondingen. Bij verstek veroordeeld tot een maand gevangenis en 10 fr 
boete. 
an IX, Livin Vereeken, op de vlucht, wegens slagen en verwondingen en 
belediging van overheidsdienaren in de uitoefening van hun functie. Bij verstek 
een maand en 3 fr boete. 
an IX, Jean De Wilde, 21 j, landbouwer te Destelbergen wegens slagen en 
verwondingen. Boete 25 fr 
an IX, Jean denijs, 30 j, rafinadeur journalier, Molenaarsstraat wegens slagen 
en verwondingen van Pierre Neffeneger leerling loodgieter te Gent. Tien 
dagen gevangenisstraf en 30 fr boete. 
an VIII, Jean Bernard Buyle, 32 jaar, geboren te Kaprijke,Jean Bapte Holman 
24 geboren te Kaprijke en Pierre Jacques Buyle, 36 jaar geboren te 
Zomergem en verblijvend te Eeklo, alle drie molenaar. Wegens slagen en 
verwondingen van Jean François De Buck, wever 29 jaar verblijvend te 
Lembeke, en Eugene Geirnaert, 19 jaar en brouwer verblijvend bij zijn vader 
Jean Laurent te Eeklo, op de openbare weg. Getuigen Marie Livine Deroover 
25 jaar verblijvend bij haar moeder weduwe De roover op wijk Aelstgoed, 
Marie Anne de roover, 23 jaar zuster van voornoemde cultivatrice te Eeklo 
idem, Pierre Livin de wispelaere 23 jaar knecht bij weduwe De roover, 
Françoise Blomme 23 jaar dienstmeid bij Martin Standaert cultivateur op 
Aelstgoed, Pierre De Clercq, 30 jaar dagloner, Jean Bapte Teirlinck 31 jaar 
dagloner te Kaprijke. Vrijgesproken Jean Bernard Buyle. De andere twee 
krijgen 25 fr boete. 
an VIII, melding dat veroordeeld zijn tot een boete, François Dierik, J. Bapt 
Gallez, J. Francoo en Jacques Dedie 
an VIII, veroordeling van Jean Francoo, fs Pierre, 30 jaar, voerder te 
Maldegem. Wegens diefstal van hout. 
an VIII, veroordeling van Jean Bte Gallez, ca 24 jaar, wever, geboren te 
Lemberek,  
an VIII, Jacques de Die, fs Jacques, 27 jaar, cabaretier et cherrettier geboren 
te Oostburg  
an VIII, François Diericx, fs auguste, 24 jaar, smid, geboren en verblijvend te 
Ursel.  
an IX, lijst met veroordelingen tot boetes door Rb van 1sten aanleg te 
Oudenaarde 
an IX, Antoine François Geernaert 46 jaar geneesheer te Eeklo, wegens 
mishandeling en slechte behandeling.  
an IX, Jean Bate De pont, 32 jaar, fs Jean, Martin Van Hulle fs augustin 20 
jaar, Lievin De Brauwer, fs Joseph, 26 jaar, respect. Dagloners en landbouwer 
te Oost Winkel, Zomergem en Bassevelde wegens slagen en verwondingen.  
an IX, Zacharie Albert, 44 jaar volaillier geboren te Kortrijk wegens verbale en 
gestuele belediging van politiecommissaris in de uitoefening van zijn functie. 
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an IX, Catherine De Cock, 38 jaar echtgenote van Philippe Bevernage 
cabaretier verblijvend rue Leopoldville (2eme section) te Gent wegens slagen 
en verwondingen. 
an IX, Lievin Westhuyse, fs Egide, 24 jaar wever verblijvend bij zijn vader 
landbouwer te Vosselare, wegens mauvais traitements et autres faits graves.  
an IX, Pierre Lievin De Ruyter fs Josse, 30 jaar, wever te Adegem wegens 
slagen en verwondingen aan zijn vader. 
an IX, Jean Van Loo, 31 jaar leerling vishandelaar et kleermaker (garçoàn 
poisonnier et tailleur) en Jeanne van Loo, 29 jaar vishandelaarster zijn zuster, 
wegens slagen en verwondingen van Isabeau Vandermeulen. 
an IX, Paul Van Damme, fs Pierre 64 jaar landbouwer te Sleidinge, Pierre Van 
Damme zijn zoon 19 jaar wegens slagen en verwondingen aan Jean François 
Van Vooren, pachter te Sleidinge. 
an IX, Julien Benoit, fs Jean geboren en verblijvend te Kruishoutem 28j 
dagloner wegens slagen en verwondingen  
an IX, Joseph Van Gansen, fs Philippe 42 jaar cabaretier te Gend wegens 
slagen en verwondingen van Joseph Heugue.  
An IX, Pierre De Mol, 28j landbouwer te Melle, wegens slagen van Jean van 
den baere, medehuisgenoot.  
an IX, Joseph De Smet, fs Joseph, 34 jaar, garçon doreur te Gent, wegens 
oplichting. 
an IX, Lijst veroordelingen tot geldboetes door corr RB te Oudenaarde in de 
maand pluviose 
an IX, Lijst veroordelingen tot geldboetes door corr RB te Oudenaarde in de 
maand nivose 
an IX, Lijst veroordelingen tot geldboetes door corr RB te Oudenaarde in de 
maand frimaire 
an IX, Lijst veroordelingen tot geldboetes door corr RB te Oudenaarde in de 
maand 29 thermidor tot 25 floreal  

 
95 1842, BG tegen Jozef Quatackker x Agatha Heyse (wwe in 1e huwelijk van 

Dominique Cools), en stiefzoon Benedictus Bernardus Cools Massemen-
Westrem. Huis en goederen zijn op 15/09/1855 in een brand verloren gegaan, 
de betrokkenen verkeren in grote armoede. Pacters van BG 

 
96 an VIII, 5 floreal, BG tegen De Sweemer Jacques, landbouwer te Oostakker, 

wijk Vogelsang, 3 jaar achterstallige pacht. Verkopen bij gedwongen afwinning 
 
97 1915, BG tegen René Simoens, lijmfabrikant, huurder Karperstraat 158, 

gedomicilieerd Statiestraat 24 Ledeberg, huurt vanaf 1913 tot 1922 
 
98 1913, BG tegen Otto, entrepreneur de chauffage in de Bijloke. Slechte 

uitvoering en weigering van uitvoering vlg lastencohier. Met Cahier des 
charges Chauffage et ventilation –buanderie, etc avec service des eaux. 
Bijloke. 

 
99 1887, BG tegen failliete Urbain en Jules Meganck, industrielen te Wetteren, 

huurden stuk land. 
 
100 1884, BG tegen Charles Blancke, landbouwer te Wontergem ivm beëindigen 

pacht hoeve. 
 
101 1901, BG tegen Joh Naessens die landerij pacht Boschkapelle maar nu in 

Duitsland verblijft, advocaat Jacq de Witt Hamer te Middelburg 
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102 1915, BG tegen Alphonse De Decker (? 7/08/1857) - Stephanie Frederika 
Slimbroeck (°Gent 4/01/1863), boekbinder Holstraat (rue de la caverne) nr 15, 
Vrouw is uit raam gevallen en BG wordt aansprakelijk gesteld wegens 
afwezigheid van tralie voor raam. Tot in Cassatie 

 
103 1912, BG tegen J.B.Bovijn, kolenhandelaar, Stropkaai 14, wegens 

achterstallig onderhoudsgeld voor zijn zoon. In het hospitaal te Schaarbeek 
van 2/12 april (?) tot 5 mei 1909 

 
104 1907, Eugeen Cosijns (verdediger) landbouwer te Appelterre Eychem en BG 

(in vrijwaring) tegen Cyriel De Paepe, eiser, sasmeester wonende te Ninove, 
wegens verbod los, rede of doorgang op partij land van De Paepe. 

 
105 1912, Stad Gent tegen BG en Schiettecatte Gustave landbouwer te Gent, 

Claeys Pierre, bediende te Gent, Verheughe Charlotte wwe Dhont Désiré, 
landbouwster te Gent, (tussenkomende partijen), ivm bepaling waarde grond 
naar aanleiding van onteigening ten algemene nutte. 

 
106 1854, BG tegen Eduard Monnaers, hoefsmid te Gent, wegens uitzetting (1863) 

uit huurwoning Korte Dagsteeg nr 26 (komende van agter op de rivier de 
Schelde, Sie C nr 847, 848 (borg is Cesar Bogaert, wagenmaker Bessemstr 
Gent) wegens niet verlaten van de woning na einde huur. 

 
107 1816, BG tegen Jean Baptiste Causiau, eigenaar en landbouwer te 

Steenhuyze. 
 
108 1860-1937, BG tegen Jan Francies de Rooy, landbouwer te Boschkappelle 

(NL) cijnspacht; verscheidene zaken: 1860 Hellegat, Polder Willem III 
 
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, 
Oordeghem, 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; Carolus Dick, Dominicus De Koninck, Petrus Verbiest, 
Livinus Steyaert veearts; 7 niemand, Frans Stanadaert; Frans De Mey; 
Jacubus Alexander landbouwer 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 wwe Lieven DE Vreeze; Joannes Grgorius 
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 (in hoofdzaak Franse Republiek documenten, latere zeldzaam), 

verzoeken ivm achterstallige pacht, huur, schulden, teruggave belastingen na 
overstroming, niet-betaling van geleverd werk, zowel vanwege BG als andere 
partijen. 

 
111 1625 – 1823 Kafttitel = Prijzijen, metingen raekende hofsteden op Wetteren, 

nu gebruyckt bij Hoebands. 1625 = “Metinghe vanden .. (hoeve) Roosbrouck 
binnen de prochie van Wetteren op de zuydt zijde vande schelde 
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toebehoorende .. St Elisabeth begijnhof in Gent … in de jaren 1625 … maand 
september”. Idem 1691, 1710, 1738, 1765, 1766, 1791, 1823, plannetje 
meerschen te Calckene 

 
112 Strafrechtelijk uittreksel (Franse Republiek) in hoofdzaak wegens slagen en 

verwondingen, (diefstal van aardappelen enz)  
 
113 VIII, IX, Franse republiek en enkele latere stukken, bevelschriften 


