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resolutie boek onderhouden bij bailliu schaut / borgemeester ende schepenen voorts pointers setters /

ende notable der prochie ende heerelijkhede van / wetteren begonst den 31 decembre 1768 toor-  /

conden ter ordonnantie greffier signant /livinus franciscus leirens / 

1r

ommestellinghe 1768 a 8 schellingen 4 grooten te ponde

actum 31 decembre 1768 ter con- / vocatie van pointers ende setters ter adjunctie vanden greffier signant

ten  voornoemden  daege  is  bij  ons  geexamineert  niet  alleen  den  /  uijtsent  brief  van  d’edele  heeren

hooftschepenen over den / ougst jaere ende ontbloot 1768 de date 25 octobre 1768 / den corten staet van

schulden vanden selven  jaere in het / hoofd collegie gereguleert den 6 deser  maent maer ook de / lijste

behelsende alle de schulden ende voordeelen die dese / prochie ten laste vanden gemelden jaere is hebbende

geformeert  bij  bailliu schout  borgemeester  ende schepenen  /  deser  prochie met  ordonnantie dat wij  die

exactelijk  / moeten ommestellen

danof wij daer bij bevinden eerst dat dese prochie schuldig / is over subsidie fixe

aende majesteijt ingegaen den 1 / novembre 1768 te verschijnen lesten octobre 1769

met / het deel  van eertbuer ende raverschot ’t gone hier naer voor / voordeel zal

worden gebragt tot 

1429 9 9 11

item over een jaer hofhaudinge van zijne / konincklijke hoogheijt prins carel van /

lorreijnen baer  etc  etc  ingegaen  met  prima / januarij 1769  te verschijnen  lesten

decembre daer / daer tot

187 5 0 0

item over een jaer slants directie in gegaen den / 1 novembre 1768 en ’t expireren

lesten octobre 1769 

965 10 6 3

item over het vijfde paijement van 18en ter / causen vande twee schelen daer mede

dese  prochie  /  ‘tsedert  den  jaere 1752  belast  is  geworden  ter  /  decharge vande

prochien van schellebelle ende wansele / ’t selve jaer te verschijnen lesten octobre

1769 tot 102 : 3 : 3 : 0

102 3 3 0

item conform den corten  staet  van  schulden  /  is daer  bij  geordonneert  omme te

stellen tot het / lossen van renten tot 400 libra grooten wisselgelt de selve lossinge /

te doen binnen het jaer dat de ommestelling boeken / sullen verpagt wesen dus in

courant

466 13 4 0

item wort bevonden dat den staet van binnecosten / vanden jaere voorseijt gepasseert

den 28 deser importeert / tot de somme van bij provisie 611 : 18 : 0 : 0

611 18 0 0

somma ’t samen 3762 19 11 2

jegens welcke schulden wij bij de gemelde lijste bevinden / voor voordeel gebragt te

zijn  soo  veele  de  laeten  van  /  eertbeur  en  raverschot  moeten  doogen  in  het

voorschreven / subsidie hofhaudinge slants directie ende het vijfde / paijement van

18e der  geseijde  twee  scheelen  die  sij  aen  onsen  /  ontfanger  moeten  betaelen

bedraegende ’t samen tot

328 14 1 7

item over een jaer pagt van het veer deser / prochie te verschijnen 2 meij 1769 31 0 0 0

item een jaer pagt van het schepenen huijs / te verschijnen lesten april 1769 13 0 0 0

1v

transport

372 14 1 7

item over een jaer pagt vande vague goederen te / verschijnen kerstavont 1769 6 7 4 0

item over  d’ommestellinge ten laste vande negotie / bedrijf  ende gestaethede ten

laste vanden jaere 1768 bij provisie

72 9 6 0

somma 451 10 11 7

bij dien de voordeelen getrocken van de schulden soo blijfter / nog zuijver schult tot 3311 18 11 7
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de somme van (is de aftelling niet gelijk aan 3311 : 8 : 11 : 7???

sonder dat men regart zal nemen op den goetvint vanden / ontfanger venneman bij sijn slot van rekeninge

over den jaere 1766

tot voldoeninge van welcke drij duijsent drij hondert / elf ponden thien elf grooten en ses deneirs wij pointers

/ ende setters hebben ommegestelt zoo wij ommestellen bij desen / eene settinge van acht schellingen en vier

grooten courant / te ponde prijs waer op de landen boschen meersschen / vijvers huijsen weijden meulens en

thienden volgens de / lantboeken staen getauxeert alles tot laste vanden ougst / jaere ende ontbloot  1768

voorseijt onder protestate nog- / tans van ons in geender manieren te willen prejudicieren / wegens ons regt

ter causen vande vijf schelen voor die / van laerne ende twee schelen voor die van schellebelle ende wansele

met de elf jaeren achterstellen daer van / hier vooren een 18 deel over het vijfde paijement is gebragt / om ’t

sijnen tijde daer van de restitutie te vervolgen als / naer raede wordende ingevolge van diere aenden greffier /

signant geordonneert den ommestelling boek te maeken op segel  / competent ende den zelven  zoo haest

doendelijk is te / leveren in handen vanden genen die van dese ommestellinge / ontfanger sal bedijden ten

fine hij ontfanger de debiteuren / daer bij te bevinden tijdelijk zoude doen betaelen van drij te drij maenden

naer behooren

zijnde bij ons ook gedaen de ommestellinge ten laste vande / negotie bedrijf ende gestaethede conform den

boek daer van / geformeert waer naer gerefereert wort ons toorconden

jan matthijs jacobus van doorselaere / joannes baptiste drieghe / pieter frans de geijter jacobus de meester /

pieter de bruijcker /

2r

peerden

actum in vergaederinge van bailliu / schout borgemeester schepenen ende pointers desen 31 decembre 1768

ten voornoemden  daege is geexhibeert missive vanden procureur /  brouwer  meldende dat den heere raet

fiscael van ghent gerescribeert zoude hebben naer brussel wegens de leveringe / van peerden aende posterije

tot quaetregt gedurende de / cavelcade van ghent ten  somer  saijsoene van desen  /  jaere ende gelijk wij

oordeelen oorboorig te wesen dat / om de saeke aen d’heeren raetsheeren naerder ’t relariseren / gevacheert

zoude worden naer brussel zoo hebben wij / tot dies gecommitteert zoo wij committeren bij desen / den heere

bailliu ende den greffier signant daete / ut ante

jacobus goethals pieter fruijtenier / joachim de geijter joseph van laere / louis tolliers / gillis de wilde

wijsdomme ommestellinge

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 5 januarij 1769

ten voornoemden daege hebben wij bailliu schout borgemeester ende schepenen geexamineert de resolutie /

van ommestellinge staende hier vooren folio 1 de date 31 / decembre 1768 wesende à acht schellingen en vier

grooten courant / te ponde prijs voorts gesien de ommestellinge als dan / ook gedaen ten laste vande negotie

bedrijf ende gestaethede / hebben wij de selve ommestellingen gewesen wettelijk / ende executoir zoo wij die

wijsen bij desen en dat die / sal geint worden door den ontfanger bij sommatie ende / executie naer gewoonte

ende sal  die  staet  grijpen  niet  /  jegenstaende verjaerthede stijl  ofte  usantie  ter  contrarien  /  zijnde ook

geresolveert van sondag te doen het kerckgebodt / dat men op den 12 deser sal verpagten de boecken vande /

gemelde ommestellingen date ut ante

joachim de geijter jacobus goethals pieter fruijtenier / josephus van laere / louis tolliers gillis de wilde / 

2v

verpagtinge boeken

actum in vierschaere vanden 12 januarij / 1769

ten voornoemden daege relatteerde den heer bailliu ende / schout gedaen te hebben het kerckgebodt tot het

verpagten / de ommestellingh boeken vanden ougst jaere ende ontbloot / 1768 ’t gone op hedent ten thien

uren voor middag / ten schepenen huijse was dienende bij dien geresolveert / van de conditien overluijt te

lesen ende met de verpagtinge / voorts te gaen actum date ut ante

staet binnecosten

actum 16 februarij 1769 in wettelijcke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geresolveert van dat den greffier / signant soude vacheren naer dendermonde tot

het / indragen den staet van binnecosten vanden jaere 1768 / en versoeken de regulative van diere actum date

ut ante
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decreet peerden

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 9 maerte 1769

ten voornoemden daege vooren gehouden zijnde dat / gelijk het gouvernement bij decreet hadde believen te /

disponeren ende ordonneeren dat die vanden lande van / aelst moesten betaelen de daghueren vande peerden /

die dese prochie gelevert hadde aende posterije tot / quaetrecht geduerende de cavelcade van ghent is gere- /

solveert dat den greffier signant zoude gaen naer / ghent om den heere raet fiscael te bedancken over sijne /

favorabele rescribtie en ook  te voldoen  de costen  / aenden procureur de brouwer  het selve  decreet  was

gevolgt / op onse requeste ten dien eijnde gepresenteert den 14 meij / 1768 welcke requeste gesonden was op

’t advijs vanden / heere raet fiscael tot ghent die daer op gehoort heeft / de gedeputeerde vanden lande van

aelst de wethouderen van melle ende den posthouder van quaetregt waer / van aen ons de communicatie is

verleent ende waer jegens / wij hebben geverbaliseert ofte gerescribeert etc het selve / decreet luijt als volgt

vu  l’advis sa  majesté à la déliberation du serenissime duc /  charles alexander de lorreijne et de bar  son

lieutenant / gouverneur et capitaine general des pais bas a declaré / et déclare que les frais dus à cause du

fournissement des / chevaux fait à la poste de quadrecht par les supplians / ensuite des orders contenus dans

la dépêche du 27 mai 1767 / doivent être supports par la chatellinie d’alost de quoi / il fera donné part au

conseiller fiscal de flandres fait à / bruxelles le 22 fevrier 1769 ne vt  plus bas etait signé p maria …? / 

3r

peerden idem

ten voornoemden daege dede den greffier  signant rapport dat / hij op den 25 dito hadde beweght in het

collegie tot dender - / monde eenen staet vande geleverde peerden aende posterije / tot quaetrecht met copie

van haere majesteits decreet ende inge- / dient eene plaise om te bekomen ordonnantie van voldoeninge / die

uijtgestelt wiert tot d’ eerste generaele vergaederinge van / d’ edele heeren gedeputeerde actum date ut supra

voorts is alsdan geexhibeert den staet van binnecosten vanden / jaere 1768 gereguleert in het hooftcollegie en

is  geordonneert  vande  /  copie  van  diere  te  bewegen  in  handen  vanden  ontfanger  /  venneman  om

achtervolgende decor te doen de voldoeninge van / elckx pretentien

croosen renten

actum in vierschaere vanden 11 meij / 1769

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  missive  van  het  hooft  /  collegie  ordonnerende dat  wij  moesten

overgeven eenen staet van alle de renten die ten jaere 1740 en 1750 crooseerden / tot laste deser prochie

danof geresolveert is van daer aen / exact te volcomen date voorseijt

hoore vee

actum 28 meij 1769 in vierschaere

ten zelven daege is geexhibeert missive van het hoofdcollegie / met exemplair nopende het hooren vee ende

de plaege die / daer  onder is naer  de frontieren van holland etc  danof gersol-  / veert is van te doen  de

publicatie en affixie

staet heer vijlder presbijter

voorts wiert vooren gehouden van aenden procureur de brouwer / te schrijven om sijn volum van sallarissen

gemeriteert in / onse saeke als verweerders contra d heer judocus goethals tot ghent bij requeste gepresenteert

inden raede van / vlaenderen den 13 septembre 1768 daer bij hij goethals concludeerde / tot quaet verclaers

vanden  camerbrief  en  sommatie  aen  hun  door  /  ons  doen  doen  tot  het  formeren  staet  van  goede  ten

sterfhuise / van heer ambrosius de vijlder  presbijter  alhier overleden seggende / tot dies ook gepraemt te

wesen van wegens d’edele heeren / schepenen van gedeele laetende ons alzoo jegens die van / gedeele partije

jegens partije danof hij goethals naar ver- / scheijde verbaelen daer in gehouden voor den raetsheer borlut /

opden 14 april 1769 is gescheiden uijt de saeke met offers van costen en belofte vanden selven staet binnen

de twee maenden / over te geven het welcke op den 21 dito ’t hove is gedecreteert ende /

den heijschere gecondemneert in de costen / 

3v

petitie 1769

actum in vierschaere van 21 / septembre 1769

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  missivie  van  het  /  hooftcollegie  de  daete  18  deser  daer  bij

geordonneert / wordt onse gedeputeerde aldaer te senden op den / 2 der toekomende maendt octobre 1769 ten
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10 uren voor / middags om aldaer te hooren de propositie vanden / uijtsendt op de landts directie vanden

jaere  ende ontbloot  1769 waer  toe  wij  hebben  gecommitteert  den  /  borgemeester  goethals ende greffier

signant leirens die hun / sullen reguleren naer de meeste voijsen vande / voordere mindere wetten daete ut

ante

actum in vergaederinge vanden 5 / octobre  1769  coram borgemeester  schepenen  / pointers setters ende

notable

ten voornoemden daege hebben den borgemeester goethals / ende den greffier signant gedaen rapport van

hunne / deputatie naar dendermonde te weten dat d’edele heeren / hoofdschepenen voor de slandts directie

hebben gereguleert / voor den jaere ende ontbloot 1769 tot seven duijsent / ponden grooten met ordonnantie

nogtans datter moet omme- / gestelt worden als ten voorleden jaere om met de / excresserende penningen

boven de lasten renten gelost / te worden

voorts is geresolveert van de glaese vensters vanden / schepenen huijse naest de merckt te weten vande /

onder plaetsen de bovenste vensters te doen verlooden / met nieuw loot als het oudt loot niet meer deugende /

ofte  reparirelijk zijnde alsmede vanden stal  ofte  loge / van het selve  schepenen huijs te doen repareren

immers / word uijtgestelt tot de auditie rekeninge / 

4r

hoore vee

actum in vierschaere vanden 9 novembre / 1769

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd / collegie daer bij wij geordonneert wierden

seffens ’t antwoorden / ofter binnen dese prochie eene plaege was onder de peerden / daer op geresolveert is

van te rescriberen datter nog onder de / peerden nog hooren vee geene plaege alhier en was ende / daer mede

eene officier naer dendermonde te zenden

hoore vee en wagt

actum 15 novembre 1769 ter wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd / college de date 13 dito ordonnerende van alle

veeren / revieren ende publicque wegen komende van ghent / en het lant van waes te besitten met souffisante

waegten / om egeene hoorebeesten van daer komende te laeten / binnen dese prochie komen selfs al hadden

de conduiteurs / gesont briefkens etc waer op geresolveert is van aenstonts / de wagten te doen op trecken te

weten  eene  wagt  van  /  vier  mannen  aenden  ruijter  die  observeren  moeten  de  /  baenen  komende  van

schellebelle  den hoort en cherscamp item / eene wagt  van vier  mannen van aen weltinckx tot / aen jan

baptiste driegens tot observeringe vande baenen / komende van oordegem en massemen item eene wagt / van

vier mannen aende posterije in vantegem die / observeren moeten de wegen komende van ghent melle / rode

gijsele  oosterzele  ook  massemen  en  oordegem  /  item  eene  wagt  van  vier  mannen  aen  het  veer  die  /

patrouleren moeten op de wegen komende van calken / laerne en andere item eene van vier mannen op den /

eede die observeren moeten de wegen komende van laerne heusden en melle ider patroulle ofte wagt / sal

moeten tour houden van des avonts ten vijf uren / tot des anderen daegs ’t savonts ten vijf uren wesende / 24

complete uren danof den corporael sijne wagt / gedaen hebbende sijne rolle sal moeten overleveren / aenden

volgenden corparael en elk sal moeten / rigoureuselijk onderhouden alle het gone op het hoofd / van ieders

rolle geschreven staet op pene dat sij in / hunnen propren en privaete name sullen verbeuren de / penen ende

bouten met alle schaeden ende intresten / door hunne negligentie te causeren

uijtsent brief

actum in vierschaere vanden 16 novembre / 1769

ten voornoemden daege is geexhibeert den uijtsent / brief  van date 6 deser  over  den ougst  jaere ende /

ontbloot 1769 zijnde geresolveert van achtervolgende / dien te doen de repartitie voor die van eertbeur ende /

raverschot midtsgaders te doen aen hun de noodige / uijtsenden als ook te formeren den corten staet van /

schulden actum date ut ante / 

4v

ten voornoemden daege is geexhibeert den corten staet / vande schulden ende lasten deser prochie over den /

jaere ende ontbloot 1769 en is geordonneert vanden / selven par officier te zenden naar het hooftcollegie / bij

beslotenen brief

voorts is geresolveert van op den 30 deser des naar / middaegs ten twee uren te verpagten de kerck en / arm

goederen en daer toe te doen het kerckgebot

lossen renten
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en gelijk de prochie soo van wegens de majesteit als het / hoofdcollegie is geordonneert op corte jaeren te

lossen / alle de renten die loopen ten laste deser prochie / soo is geresolveert van aende rentiers te / weten de

weduwe ofte hoors van dheer huijtens tot ghent / dheer everaert tot beveren ende sieur joseph goethals / tot

massemen  wiens  renten  alle loopen  a  penninck /  drij en  half ten honderden croos  courant  en  capitaels

wisselgelt te doen de presentatie van lossinge hun- / lieder renten ten waere sij wilden consenteren inde /

reductie van drij ten honderden courant in welk / geval die renten voor  de leste aflossinge (raekende / de

afsetenen)  sullen  loopen  blijven  en  dan  in  hunne /  plaetsen  lossen  de  gone die  crooseren  a  drij  ten  /

honderden ten profijte van d’hoors jan baptiste / bracke tot effectueringe van welcke gedeputeert / worden

den heere bailliu de geijter ende den / schepenen louijs tolliers

dan alzoo den ontfanger venneman tot het doen / der gemelde lossingen als nu maer in casse en heeft / tot

vier hondert ponden grooten wisselgelt sullen / onze ghecommitteeerde mogen ligten alle de / penningen die

onse kercke inde kom is hebbende / ende daer vooren verkennen rente a drij ofte a drij en half / par cento met

conditie dat men aende kercke sal / mogen lossen met vijftig en hondert ponden grooten / wisselgelt smaels

ook niet meer volgens dat de prochie / in staet sal wesen actum date ut ante

joachim de geijter joseph van laere louis tolliers / gillis de wilde pieter vandervennet / 

5r

hoore vee

actum in vergaederinge van bailliu / schout  borgemeester  schepenen pointers / setters notable en andere

principaele / gemeentenaeren desen 26 novembre 1769

ten voornoemden daege is geexhibeert de remedie voor / de plaege onder het hoore vee en is geordonneert

van die / te publiceren en affixeren ons toegesonden van wegens / het hoofdcollegie bij brief vanden 23 deser

bij welken brief ook stiptelijk geordonneert ende gein- / terdiceert wiert van geen hoor beesten calf wolbeest /

ofte verken uijt den stal te laeten halen te verdrijven / naar eenig quartier ofte naer eenig vleeschuijs ten sij /

dat de zelve geteekent zijn met een gloijende ijser / daer op moet staen w n present wethauderen ende / naer

examinatie door experten dat de beeste gesont is / op pene dat den conducteur leijdende eene ongeteekende /

beest en sonder declaratie vande weth behelsende dat die beeste / ’t hunlieder presentie is geteekent en gesont

bevonden / ook den gonen die de selve beest uijt den stal sal laeten / gaen hebben gebannen sal worden voor

den tijdt van / vijf  jaeren toestaende aen een ieder van die beest  te / dooden  om aenstonts gedolfven te

worden in d’aerde / acht voeten diep welke pene ook sal plaetse grijpen / ten laste vande gone die in hunne

stallen ontfangen / hebben eenige beest niet geteekent zijnde als voorseijt – ofte met andere letteren als die

van andere prochien / zouden gekomen zijn etc

waer op geresolveert is ende niet min seffens ontboden / eenen smet den welken geordonneert is aenstonts te

maeken / twee diergelijke ijsers een om te dienen op de noord- / zijde van de schelde en een op de zuijd zijde

danof / om de beesten texamineren sijn gecommitteert ambro- / sius praet ende lieven vervaet inde voorde de

welke / gedaen hebben den eedt van die functie getrauwelijk te / zullen becleden en hunnen loon als die

vande /  wethauderen  sal  moeten  voldaen  worden  door  den  /  gonen  die  sijne  beest  doet  teekenen  dese

visitatie / en teekeninge sal gebeuren ofte sijn begin nemen /  met  dijsendag 28 deser  van ten acht uren

smorgens / en op dat een ider sulckx saude weten sal dese / gepubliceert worden actum date ut ante

joachim de geijter pieter fruijtenier / joseph van laere louis tolliers / gillis de wilde / joannes mattijs joannes

baptiste drieghe / jacobus matthijs gillis matthijs / lieven raman / 

5v

corten staet schulden

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 14 decembre 1769

ten voornoemden daege is geexhibeert den corten staet / van schulden deser prochie vanden jaere 1769 waer

op door / het hoofdcollegie  geordonneert was boven  de schulden nog omme / te stellen tot  vier  hondert

ponden grooten wisselgelt tot het lossen / van renten sijnde geordonneert vanden selven staet ’t exhiberen op

d / d’auditie vanden staet van binnecosten vanden jaere 1769 / wesende den 18 deser

gelt peerden posterije

ook heeft den greffier signant ons gerapporteert dat hij / tot aelst hadde ontfangen van d’heeren gedeputeerde

vande / twee steden inde lande van aelst tot 350 guldens 2 stuivers in / voldoeninge vande peerden die dese

prochie gelevert hadde / aende posterije tot melle quatregt inde maenden meij ende / junij 1767 geduerende

de cavelcade van ghent en es / geresolveert van daer van den staet te formeren en ider / peert toe te leggen

vijf schellingen grooten daegs dan dat moeste / defalqueren de post reden gedaen naer ghent a 21 stuivers

ider / peert ende de gone naer aelst à 31½ stuivers te weten voor soo / veele die gereden hadden dog gelijk

dese regulative / niet en conde importeren tot gelijke somme als daer toe / ontfangen was hier vooren geseijt

dat de reste ofte / overschot zoude hebben gedient om daer mede eenigsints / te recompenseren de costen die
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de prochie ten dien pointe /  hadde gesupporteert welcke excresentie door  den ontfanger  /  bij rekeninge

moeste worden gebragt voor ontfanck ten profijte / vande prochie actum date ut ante

veer pagt

actum 18 decembre 1769 / vergaederinge van bailliu schout / borgemeestre schepenen pointers setters ende /

notable

ten voornoemden daege gecompareert sijnde de pagters van / het veer versoekende om verscheijde redenen

die sij mondelinge / voorgaeven den pagt van het veer  die stont ’t expireren den / 2 meij 1770 te willen

verlingen tot den 2 meij 1771 / wanneer den pagt van het schepenen huijs ook eijndigde / twelcke wij hun

hebben toegestaen midts observerende / den inhauden der conditien

ook is gecompareert den zoon vande weduwe pieter  vande velde / versoekende tot  allimentatie van sijne

suster / eenen bijleg van negen ponden grooten boven den vrijdom / van hooftgelt koijgelt en settingen ’t

welke hier is / gerefuseert ende niet meel willen toestaen als het / voorgaende accoort sijnde vier  ponden

grooten ’t jaers boven / de settingen hooft gelt en copijgelt date als boven /

6r

ommestellinge 1769 a 8 schellingen 4 grooten

actum 21 decembre 1769 in wettelijke / vergaederinge

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  de  lijste  van  alle  /  de  schulden  deser  prochie  dienende  tot

d’ommestellinge / vanden ougst jaere ende ontbloot  1769 de welcke alsoo / aen pointers ende setters sal

overgegeven worden om / d’ommestellinge daer naer te reguleren

actum in vergaederinge van d’onder- / schreven pointers ende setters desen 23 decembre 1769

ten  voornoemenden  daege  is  bii  ons  geexamineert  niet  alleen  /  den  uijtsent  brief  van  d’edele  heeren

hoofschepenen over / den ougst jaere ende ontbloot 1769 de date 6 novembre 1769 / den corten staet van

schulden van selven jaere in het / hooftcollegie gereguleert den 24 der selve maendt novembre / maer ook de

lijste behelsende alle de schulden voordeelen / die dese prochie ten laste van gemelden jaere is hebbende /

geformeert bij bailliu schaut borgemeester schepenen deser prochie / met ordonnantie dat wij die exactelijk

moeten ommestellen 

danof wij daerbij bevinden: eerst dat dese prochie schuldigh / is over subsidie fixe

aende majesteijt ingegaen den 1 novembre 1769 / te verschijnen lesten octobre 1770

met het deel van ertbeur / ende raverchot ’t gene hier naer voor voordeel sal worden

gebragt / tot £ 

1429 9 9 11

item over een jaer hofhaudinge van sijne coningclijke / hoogheijt carel van lorreijnen

baar etc etc / integaen met prima januarij 1770 te verschijnen / lesten decembre daer

naer tot

187 5 0 0

item over een jaer slants directie ingegaen / den 1 novembre 1769 ’t excipieren lesten

octobre 1770

844 16 6 0

item over  het sesde paijement van 18e ter  / causen van de schelen daer mede dese

prochie / tsedert den jaere 1752 belast is geworden ter / decharge vande prochie van

schellebelle ende / wansele tselve jaer te verschijnen lesten octobre / 1770 tot

102 3 3 0

item conform den corten staet van schulden / is daer bij geordonneert omme te stellen

/ tot het lossen  van renten tot 400 libra grooten wisselgelt / dan gelijk de slandts

directie / circa l 100 libra wisselgelt van dit jaer minder is / als ten voorleden jaere dat

dheeren van /

transport 2563 14 6 11

6v

transport £

2563 14 6 11

het  hooftcollegie  ter  comparitie  op  de  petitie  vander  /  slandts  directie  hebben

geordonneert dat die diminutie / moeste geemploijeert worden tot het lossen van /

renten soo wordt oversulkx hier nog bij gevoeght / tot 100 libra wisselgelt maekende

tsamen tot het lossen / van renten soo voorzeijt in courts £

583 6 8 0
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item wordt bevonden dat den staet van / binnecosten van jaere voorzeijt gepasseert /

den 28 deser importeert bij provisie / tot de somme van

600 12 1 1

somma £ 3747 13 4 0

jeghens welke schulden wij bij de gemelde lijste bevinden / voor voordeel gebragt te

sijn  soo  veele  de  laeten  van  ertbeur  ende  raverschot  moeten  doogen  in  het

voorschreven subsidie hof- / haudinge slants directie ende het sesde paijement van

18e der  geseijde  twee  schelen  die  sij  aen  onzen  ontfanger  /  moeten  betaelen

bedraegende tsamen tot £

313 18 7 4

item over het jaer pagt van het veer / deser prochie te verschijnen 2 mei 1770 31 0 0 0

item een jaer pagt van het schepenenhuijs 13 0 0 0

item over een jaer paght vande vaghue goederen / te verschijnen kerstavont 1770 6 7 4 0

item over d’ommestellinge ten laste vande / negotie bedrijf ende gestaethede ten laste

vanden jaere / 1769 bij provisie

70 0 0 0

£ 434 5 11 4

bij dien de voordeelen getrocken vande schulden / soo blijft’er nog suijver schuldt tot

de somme van £

3313 7 4 8

tot voldoeninge van welcke drij duijsent drijhondert / derthien ponden seven schellingen vier grooten acht

deniers courant / wij pointers ende setters hebben ommegestelt soo wij / ommestellen bij desen eene settinge

van acht schellingen en / vier grooten courant tpond prijs waer op de landen bosschen / meersschen vijvers

huijsen weijden meulens en thienden / volgens de lantboeken staen getransporteert alles tot laste / van ougst

jaere ende ontbloot 1769 voorzeijt onder protestatie /

7r

nogtans van dese prochie in geendere manieren te willen / prejudicieren wegens ons reght ter causen vande

vijf / schelen voor die van laerne ende twee schelen voor die van / schellebelle en wansele met de elf jaeren

achterstellen / daer van hier vooren een 18e deel over het sesde paijement / is gebraght om te sijnen tijde daer

van  de  restitutie /  te  vervolghen  als  naer  raede wordende ingevolge  van  diere  /  aende greffier  signant

geordonneert  den  ommestellinge  boek  /  te  maecken  op  segel  competent  ende  den  selven  soo  haest  /

doendelijk is te leveren in handen vande gonen die van dese ommestellinge ontfanger sal bedijden ten fine hij

ontfanger de /  debiteuren daer  bij  te bevinden tijdelijk saude doen betalen / van 3 te drij maenden naer

behoren

sijnde bij ons ook gedaen de ommestellinge ten / laste van negotie bedrijf ende gestaethede conform den /

boek daer van geformeert waer naer gerefereert wordt / om toorconden

joannes mattijs jacobus  van  doorsselaere  /  joannes baptiste drieghe /  pieter  jan  de  geijter  /  jacobus  de

meester / pieter de bruijcker

wijsdom ommestellinge

actum in vergaederinge vanden 11 / januarij 1770

ten voornoemenden daege is aen ons geexhibeert zoo wel / de voorenstaende ommestellinge ten laste vanden

jaere / ende ougst 1769 a acht schellingen en vier grooten te / ponde als de gone ten laste vande negotie

bedrijf / ende gestaethede vanden selven jaere gedaen bij pointers / ende setters welcke ommestellingen wij

hebben gewesen / wettelijk ende executoir  soo wij die wijsen bij desen / de welcke innelijk bij executie

zullen wesen niet / jegenstaende verjaerthede stil ofte usantie ter contrarie

hooren vee

voorts is geexhibeert missive van het hoofd collegie / annopende dat niemant in sijne stallen ende / hovingen

en mag ontfangen nogte logeren die vremt / zijn ter  causen vande manifesteringe der  plaege onder / het

hooren vee op de penen daerbij vermelt en is /
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7v

geresolveert van aenstonts te doen de publicatie / en copien van diere te senden aen die van eertbeur / en

raverschot

ontfanger

ende gelijck op d’auditie vanden staet van binnecosten / generaelijk is geresolveert van met den ontfanger /

venneman op de continuatie van d’ontfangerije te / convenieren ten besten doendelijk soo is geresolveert /

van den selven venneman daer toe ’t ontbieden in / vergaderinge vanden 18 deser actum date ut ante

joachim de geijter jacobus goethals pieter fruijtenier / joseph van laere / louis tolliers gillis de wilde

continuatie ontfanger

actum in vergaederinge / vanden 18 januarij 1770

ten voornoemden daege is vooren gehouden dat ten / voorleden jaere de ommestelling boeken vanden jaere /

ende ougst 1768 publiekelijk zijn verpagt aen / ludovicus norbertus venneman van wiens administratie / men

hoort spreken met lof en eere gelijk ons ook niet / min bekent is en gelijk de jaerelijksche veranderingen / die

door  nieuwe publicque oproepinge zoude connen /  voor  vallen: aen het publiek niet te voordeelig en  is

namentlijk in dese conjoncture des tijdts ter causen / vande aendringende plaege onder het hooren vee op

verscheijde / plaetsen tgone alhier ook zoude connen komen / daer godt ons wilt van behouden in welk geval

de  plaege  haer  /  alhier  manifesteerde  de  debiteuren  souden  connen  komen  /  in  soo  danigen  staet  van

hemlieden  settingen niet  te / connen voldoen ten minsten daer  toe  behoorelijken  …?  /  van tijde  zouden

moeten hebben wanneer indien de prochie / hadde eenen nieuwen ontfanger veel persoonen zouden / moeten

gepraemt worden bij executie tot voorkominge / van welken wij geraedig hebben gevonden van met den /

ontfanger voornoemt accort te maeken / te weten dat hij de voorschreven ommestellingen / sal innen ende

ontfangen op den voet wijse ende forme / als op de conditien vanden voorleden jaere daer van hij hun onder

als over gecerticreert ende sal moeten stellen / 

8r

den gerequireerden zeker met certificaet in forme / voor alle welcke hij sal proffitteren ene somme / van

vierentwintigh ponden grooten courant sonder meer / ’t sij voor vaccatien tot  het lossen van renten als /

andersints ende is het selve bij hem alsoo geaccepteert / ende ten dien fine dese mede ondertekent

joachim de geijter  ludovicus norbertus venneman / jacobus goethals pieter fruijtenier / josephus van laere

louis tolliers / gillis de wilde pieter vandervennet

hooren vee

actum 19 januarij 1770 present geerart / van loo officier loco bailliu ende schout sieur / jacobus goethals en

pieter fruijtenier wethouderen

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd / collegie met exemplaer  van d’ordonnantie

vanden  raede  /  in  vlaenderen  alsoo  dificerende het  placcaert  vanden  19  novembre  /  lestledent  met  te

consenteren dat het hooren vee uijt / den lande van waes wesende buijten de mijle van het / hollans gebiet

zullen mogen gedreven worden binnewaers / de provincie van vlaenderen ende de gone van brabant / midts

nogtans  obseerverende  het  gone  gestatueert  bij  den  /  4  article  van  het  voorschreven  edict  vanden  10

novembre lestledent  /  etc  daer  op  gesolveert  is  van  op  den  21  dito te  doen  de  /  publicatie  en  affixie

midtsgaders gelijke exemplaeren te zenden aen die van eertbeur ende raverschot

hooren vee

actum 21 dito

sijnde geexhibeert missive  van het hoofd college de date / 20 dito adverterende dat de plaege onder het

hooren vee / zig hadde gemanifesteert inde stallen van het hospitael / tot assche en dat alle de hooren beesten

aldaer waeren / gedoodt bij dien wiert daer bij verboden aen alle / persoonen langs het voorseijde assche ende

tot op eene mijle int ronde eenige hooren beesten  te doen / ofte  laeten drijven  op pene dat die zullen /

aengehouden ende geconfisqueert worden ende dat den / conducteurs zullen vervallen inde voordere penen /

daer toe staende met ordere van dien brief aenstonts / te publiceren gelijk gebeurt is naer den goddelijken /

dienst der vesperen ende lof en geresolveert te / schrijven aendie van eertbeur ende raverschot

8v

lichten proces stuckx

ten voornoemenden daege is vooren gehouden gelijckerwijs / onder den procureur jacquemijns tot gent als

aenveert hebbende het / comptoir vanden procureur dheer jan de causmaeker berusten / verscheijde proces

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 8



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

stuckken die dese prochie jegens / distincte persoonen heeft gehadt en gelijk de selve aende / prochie noodig

zijn wort tot ligtinge van diere ende / verleenen recipisse gecommitteert d’heer joachim de / geijter bailliu

ende schout

sijnde ook  geexhibeert  missive  van het hoofd  collegie /  met  exemplair  nopende de besmettelijke  siekte

onder / het hooren vee en is geresolveert van sondag 28 dito / te doen de publicatie ende affixie midtsgaders

gelijcke / exemplairen te zenden aen die van eertbeur ende raverschot

aldus  geresolveert  ter  presentie  ende  overstaen  van  d  heer  /  bailliu  voornoemt  sieur  jacobus  goethals

borgemeester jooseph van laer / ende gillis de wilde schepenen date ut ante/ 

9r

peerden quaetrecht et decreet

decreet nopende de peerden gelevert / aende posterije van quaetregt geduerende de cavelcade / van ghent ten

jaere 1767 met de ductie vande saeke

l’imperatrice douariere et reine

chers et  amés etant convenable  de pourvoir  à ce que pendant / la durée des fetes qui vont se celebrer  a

l’occasion du / jubilé de saint macaire le public soit servi de chevaux / de postes a quadrecht nous vous

faisons la presente / pour vous ordonner de procurer pendant la durée de / les fetes quarante chevaux au

service de la poste de / quadrecht vous prevenant que ceux a qui ces chevaux / appartiendront profiteront de

la course nous declarons / au surplus que les presens orders devront operer pour / les vilages voisins à celui

de quadrecht au cas que / dans celui ci il ne se trouveroit pas des chevaux à / concurrence du dit nombre a

tout chers et amés dieu / vous ait en sa sainte garde de brusselle le 27 mai 1767 – “signe kulb vt  = plus bas

ete signe par ordonnance / de sa majeste p maria

aux gens de loi de quadrecht

welcke peerden zijn gelevert door de prochie van / wetteren en midts den postenrije die van melle ofte de /

gedeputeerde van aelst ons niet en wilden betaelen heeft / de prochie gepresenteert de volgende requeste daer

op gevolgt / is het marginael decreet naer gehoort die ’t behoort

aen ende keijserinne ende koninginne / douairiere

avis du conseiller fiscal de flandres

fait a bruxelles le 14 mai 1768

vu  l’avis  sa  majeste  a la deliberation  du serenissime duc charles alexandre /  de lorraine et  de  bar  sont

lieutenant gouverneur et capitaine general / des pais bas a declare et declare que les frais dus à cause du

fournisse- / ment des chevaux fait à la poste de quadrecht par les supplians en suite / des orders contenus

dans la dépechte du 27 mai 1767  doivent être supportes / par le chatellenie d’alost de quoi il sera donné part

au conseiller fiscal / de flandere fait à bruxelles le 20 febrier 1769 signe m vt et p maria

verthoonen  met  alle  oodmoedigheijt  bailliu  schout  borgemeester  /  schepenen  ende gemeentenaeren  der

prochie van wetteren / lande van dendermonde dat het uwe majesteijt heeft gelieft / van bij decreet vanden 27

meij 1767 alhier bij copie / autenticq gevoegt ’t ordonneren aende weth van quatrecht / van gedurende de

cavelcade van ghent tot onderstant / vanden posthouder op het selve quaetrecht te leveren den / nomber van

40 peerden welk decreet door jacobus van / doorsselaer posthouder aldaer is gebracht aende verthoonder /

ende om reden dat de prochie van melle lande van aelst / is hebbende een wel bepeupelt quaetrecht digt aen ’t

gone / van wetteren boven dat de posterije aldaer is geërigeert / voor den lande van aelst de verthoonders

hebben aen hem / posthouder vooren gehouden dat den gemelden brief moest / behandigt worden aen de

weth van quaetregt welke gelijk / men presumeerde door hun alreede was geexamineert / 

9v

midts men bevont dat den selven was geopent geweest / wanof hij posthouder menaceerde in zoo verre de

ver- / thoonder des anderen daegs des morgens voor vijf uren / niet en voldeden van te doen komen militaire

executie 

de  verthoonders altijd  hebbende willen  voldoen  aenden  /  dienst  van  uwe  majesteijt  ende vreesende de

gedreijgde executie / ook om dat alles soo precipitantelijk door den posthouder / geordonneert wierd die des

avonts te voorent ten negen / uren het decreet aende verthoonders maer over  en bracht  / hebben sij des

anderen daegs des morgens van 5 uren /  te weten 30 en  31 maij alsmede 1 junij aende voorschreven  /

posterije gelevert den nomber van 40 peerden die aldaer / verbleven zijn drij daegen op den 2 3 en 4 junij tot /

12 peerden item op den 5 ende 6 dito wederom 12 peerden / van alle welcke maer 5 a 6 peerden tot vier

courssen / en hebben moeten doen dies alle de voordere aldaer dag / ende nacht op hemlieden cost  ledig
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hebben gestaen om dat den posthouder sig genoegsaem van eijgen peerden / hadde voorsien waer over de

gone de selve peerden / gelevert hebbende pretenderen gerecompenseert te / worden à twee guldens daegs

daer onder begrepen de / knegten taire en kost twelck den posthouder refu- / seert te voldoen seggende dat hij

geene peerden vande /  verthoonders uijt  eijgen hoofde  en hadde versogt  laetende / hun onverleth  sig ’t

addresseren tot laste van die van melle / ofte de casselrije van aelst 

ende gelijk  de  prochien  inden  lande van  dendermonde /  in  geene unie  en  zijn  en  dat  de  verthoonders

obsterende  /  hunlieden  swaere  en  executive  lasten  als  seer  hooge  inden  /  transport  van  vlaenderen

gequotiseert alhoe wel doorgaens / s’verthoonders landen maer en zijn van seer slechte / intrinsicque weerde

en connen zij de voorgemelde pretentien / niet opbringen te meer ter oodmoedige correctie dat het / zoude

injust schijnen daer aen te voldoen ter ontlastinge / van eenen posthouder ofte de generaeliteijt vanden lande /

van aelst oorsaeke de verthoonders hunnen toevlugt nemen tot uwe majesteijt

oodmoedelijk biddende gelieve gedient te wesen den / voornoemende posthouder tot quaetrecht die van melle

/  quaetregt  ofte  de  casselrije  van  aelst  ’t  ordonneren  van  s’verthoonders  insetenen  te  voldoen  vande

voorschreven  hunne pretentien  met  voorder  dercreet  dat  in toeko-  /  mende alle  brieven  ’t  sij  van  uwe

majesteijt ’t sij van / eenige generaels ten tijde van oorloge ofte ander- / sints wanof het opschrift alleenelijk

zoude sijn / aux gens de loi de quadrecht alle den last daer uijt / te resulteren sal moeten gedraegen worden

door die / van melle quadrecht de welcke in unie zijn met geheel de casselrije van aelst ’t gone aen hun van

kleijn / 

10r

belang is ende in contrarie aen s’verthoonders / prochie zoude occasioneren eenen totaelen onder- / gang

boven dat de posterije zoo voorseijt is geerigeert / voor den lande van aelst

en in zoo verre uwe majesteijt twijffelt wordt versogt dat / zij zoude believen te vraegen het advijs van die /

van het hoofd collegie van dendermonde tis de / gratie etc onderteekent germain agent

van welke requeste den heere raet fiscael communi- / catie heeft gegeven aan d’heeren gedeputeerde / van

aelst om die van melle ende den posthouder / tot quaetregt de welke daer jegens hebben / gerescribeert ende

gesustineert tot de selve betaelinge / ongehouden te sijn op distincte pretexten breeder / bij de copien daer

van wij de sustenuen? hebben / bekomen ende ter onser greffie berustende vermelt / waer jegens wij hebben

geverbaliseert en hunlieden / objectien wederleijt tot zoo verre dat wij hebben / geobtineert en bekomen het

voorenstaende / decreet achtervolgende welken wij vanden lande / van aelst hebben bekomen de voldoeninge

/  bedraegende drij hondert vijftig guldens twee stuijvers / daer  uijt  de geleverde peerden zullen worden

voldaen / a vijf  schellingen grooten daegs en het supercres gelaeten aende / prochie in redemptie vande

costen van het vervolgh

huijden 

originele sententien of advijsen

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofd college de date 20 dito met twee exemplairen /

van d’ordonnantien vanden raede in vlaenderen het een / verbiedende het inbringen van d’huijden hoorens

clauwen / etc van het hollants gebiet ende de luijcsche kempen / het tweede dat de orriginele advisen moeten

gevoegt worden / bij de processen par ecrit op appel etc

orlogie

actum 5 april 1770 in vierschaere

ten voornoemden daege is geresolveert van aen augustinus / sacré tot lockeren te schrijven van binnen de

acht daegen / d’orlogie te komen erstellen op peene van betrocken te / zullen worden/ 

10v

police lasten en impositien

actum in vergaederinge vanden 12en / april 1770

ten voornoemenden dage is geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 7 deser ordonnerende hun ’t

informe- / ren 1 de verscheijde specien van publieke lasten die alhier / subsisteren 2 de verscheijde soorten

van impositien de welke / binnen desen lande opgestelt zijn om die respective lasten / te betalen 3 vande

exemptien vrij  dommen  ende accoorden  /  ten dien  opsigte  vande voorschreven  publicque lasten plaetse

hebben  /  ofte  geobserveert  worden  ten  4en  vande  tittels  op  de  welcke  /  de  voorschreve  exemptien

vrijdommen en accoorden gefondeert / zijn ofte op de welke men die soude pretenderen te fonderen / ook van

alle van barreer regten oft desgelijkx midtsgaders / ook vande vrijdommen ofte exemptien ten opsigte vande /

selve
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waer op geantwoord is dat onze prochie publieke lasten / bestaen in subsidie hofhoudinge slants directie en

binnecosten / item hoofd gelden aen ’t comptoir vande provintie sijnde / twee schellingen grooten par hooft ’t

sjaers regt van stoken brauwen / slagten beesten houden van koijen peerden schapen / etc item dobbel barreer

regten tot melle ten sij op vrij- / daegen enkel regten item van alle commercie goederen / die passeren het

comptoir tot quaetregt behoudens die / van ons eijgen gewas ende dienende voor consumptie / dan dat men

betrouwt dat wij van alles dienden vrij te wesen breeder bij de selve missive vermelt daer over / copie retenue

is gehouden date ut ante

innocente marie vande velde

actum in vierschaere vanden 10 meij / 1770

ten voornoemden daege naer dien gedaen waeren verscheijde / kerckgeboden is de overjaerigge innocente

marie joanne / vande velde filia pieter ende van joanne van sande besteet / aen joannes adriaen vande velde

haeren broeder voor / een jaer à negen ponden derthien schellingen vier grooten courant / ingank genomen

met den eersten sondag van meij 1770 / ende sal vallen eersten sondag van meij 1771 midts haer / wel

conserverende dat sij gene ongemacken of schandaelen / en geeft of doet haer ook onderhauden van haet

dranck / cleeden en gereeden naer staet en conditien sieck ende gesont consenterende wij wethouderen dat

den heere / bailliu de geijter uijt de venditie penningen over de / selve innoncente om hem joannes adriaen

vande velde / sal tellen ter rekeninge van het selve jaer tot vier ponden / sesthien schellingen en acht grooten

en dat zij voor den verschijn / dag stierfve moet maer betaelt worden naer rate / van tijde ten welken fine den

aenveerder dese benevens ons wethouderen heeft ondertekent / joannes vande velde jacobus goethals jooseph

fruijtenier /  joachim de geijter joseph van laere / pieter vandervennet /

11r

joanne de pauw overjaerigge innoncente

actum in vierschaere vanden 7 junij / 1770

ten voornoemenden daege ons aengeseijt wordende door / adriaen gabril dat hij niet meer op den ouden prijs /

van 8 schellingen 8 grooten en wilde onderhouden joanne de pauw / overjaerigge innocente is geresolveert

van sondagh / te doen een kerckgebodt van haer publiekelijk / te besteden

depost  immediaat naer  dien  is den selven  gabriel /  gecompareert  en  heeft  toe  gestaen  vande gemelde /

innocente alnog een jaer op de oude ofte leste bestedinge te zullen onderhouden actum date ut ante

sluiten rekeningen

actum 13 junij 1770 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie meldende dat den heere chevalier de / pattijn

raet ende rekenmeester gecommitteert tot / d’auditie van d’openstaende slants rekeningen vanden / jaere 1763

tot ende met de gone geexpireert lesten / octobre 1769 daer toe volgens sijnen brief ten eersten / daege stont

over  te komen ende dat wij dies wegens / naerder schrijvinge zouden hebben bekomen etc ende / dat de

voorseijde rekeningen gereet laegen ’t onzer insepctie / actum date ut ante

hooren vee

ten gemelden  daege is andermael  geexhibeert  de  missive  / van het hoofd  college ordonnerende dat  wij

moesten / observeren het edict  vande majesteijt  vanden 23 novembre / lestleden verbiedende de publieke

merckten van het / hooren vee waer op geresolveert is vanden selven / brief op dese 14 en 17 dito te doen

publiceren en / copie te senden aen die van eertbeur ende raverschot / actum date voorseijt

sijnde alsdan ook dag bestemt op den 27 dito om den / ommestelling boek vanden jaere ende ontbloot 1768 / 

uijt  te leggen  en t’oversien de restanten vanden / jaere 1769 over  te geven  bij den  ontfanger ludovicus

norbertus / venneman /

11v

seven rekeningen de anno verschenen / lesten octobre 1763 tot 1769

actum in vergaederinge vanden 21 junij / 1770 present den heere bailliu de geijter / sieur jacobus goethals

borgemeester pieter fruijttenier / jooseph van laer ende pieter vander / vennet schepenen

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 16 deser meldende dat den

heere / chevalier  de pattijn reken meester  hadde dag bestemt op / den 25 deser  tot het hooren de slants

rekeningen  ordonne-  /  rende  dat  wij  alsdan  onse  gedeputeerde  moesten  zenden  /  naer  het  landhuijs

dienvolgende hebben wij tot dies gecommitteert zoo wij committeren bij desen den heere bailliu / ende den

greffier signant die verblijven zullen tot dat sij / van twee wethauderen worden afgelost de welcke bij / desen

ook gecommitteert worden de gone ter materie / vande rekeningen ende propositien aldaer te doen hun /
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zullen reguleren naer de meeste voijsen der minder / wetten ende ’t eijnden dies doen behoorelijk rapport /

actum date ut ante

joachim de geijter jacobus goethals pieter fruijtenier / jooseph van laere pieter vandervennet

(in marge 

slants rekeningen / daer zijn alsdan gehoort / seven rekeningen ieder rekening / a thien guldens die op den

[vacat] april 1772 sijn ontfangen / door den greffier signant / leirens te weten tot / seventigh guldens daer op /

af eene voijage naer / ghent inde saeke jegens / dheer goethals tot ghent en floderack / tot 3 guldens item 1 :

8 voer / advijs gelt en 3 : 0 aenden / procureur de kegel over sijn sallaris / inde selve saeke bij den / rest nog

overig 62 guldens 10 stuijvers / komt voor den heere bailliu / den griffier en seven schepenen ieder tot de /

somme van ses guldens negenthien stuijvers / danof ieder  sijn deel bekent / van dito leirens ontfangen te

hebben  desen  /  28  april  1772  /  joachim  de geijter  /  joannes  baptiste  drieghe :  gillis  matthijs  /  pieter

fruijtenier / jooseph van laere / pieter vandervennet / geraerdt van loo / over goethals en tolliers)

vernieuwing weth

ten zelven daeghe heeft d’heer joachim de geijter / bailliu ende schout deser prochie bij commissie vanden /

heere raet ende intendent cardinael uijt den name van de / princesse d’isengien etc etc vrauwe deser prochie /

vernieuwt  de weth  ende aengestelt  de  volgende / seigneurs jacobus  goethals borgemeester  / jan baptiste

driege eerste schepenen / pieter fruijtenier tweeden / gillis mattijs derden / louijs tolliers vierden / jooseph

van laer vijfden / ende pieter vander vennet sesden schepenen / 

hebbende de selve wethouderen gedaen den eet inder / manieren naerbeschreven 

1 

dat zij als wethouderen de prochie ende het publiek /

12r

getrouwelijk zullen dienen ende niet anders dan inden / dienst ende faveur vande selve prochie ende het

publiek

2

dat zij aen een ieder voor  hun comende zullen doen / goet  cort regt ende expeditie van justitie sonder /

inductie ofte  persuatie  van  iemandt directelijk  ofte  /  indirectelijk  ook  zonder  aensien  van  vrient,  ofte  /

maegschap alsmede niemant en zullen prejudicieren / in zijn regt uijt eenige haet vijantschap ofte / andere

redenen

3

dat  zij zullen  voorenstaen weduwen  ende weesen  /  zoo wel  den  armen als den  rijcken  midtsgaders de

preeminentien ende alle geregtigheden regten prerogativen / en emolumenten vande prinsesse vrouwe deser /

prochie

4

dat zij alle affeiren ende resolutien beleden van oorconden / etc niet en zullen releveren nemaer secreteren

soo ook / alle passeringen van staeten van goede cavelingen / licquidatien weese rekeningen passeringen van

renten / reeele sekers clagten saijsissementen ende andersints

5

dat zij ook zullen voorenstaen de regten emolumenten / ende andere affairens raekende de kercke ende armen

/ deser prochie

6

dat zij tot het bekomen vanden voorschreven staet / ofte functie ofte ter oorsaeke van dien geen gelt nogte /

geen ander dingen niemanden geboden belooft nogte / gegeven en hebben nogte doen bieden beloven nogte

ge- / geven nogte geven  en sullen wien  dat het ook sij /  directelijk ofte indirectelijk nogte andersints in

eeniger / manieren

hebbende de voornoemde bailliu schout borgemeester ende / schepenen hedent gekoren voor pointers ende

setters / sieurs joannes matthijs / jacobus van doorsselaer / pieter frans de geijter / cornelis van wassenhove /

noordzijde / frans maes eede / adriaen vispoel / de welcke zullen vermaent worden tot het compareren / ende

doen den gerequireerden eet / hebbende de voornoemde bailliu schout ende wethouderen /

12v

geresolveert van op sondag toekomende te doen het / kerckgebod dat de gemeentenaeren zullen kiesen vijf /

notable ende die binnen d’acht daegen ter vierschaere / ofte ter griffie overbringen bij schriftelijke lijste op /

pene dat die bij ons zullen gekosen ende aengestelt / worden actum date als boven ons toorconden
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den boek van ommestellinge vanden jaere 1768 ende / de restanten vanden jaere 1769 sullen overzien ende /

gereguleert worden hedent en veerthien daegen des naer- / middaegs ten een uren / joachim de geijter jacobus

goethals joannes baptiste drieghe / pieter  fruijtenier  gillis matthijs louis tolliers / joseph  van laere pieter

vandervennet

actum in vergaederinge van dheeren / bailliu schout borgemeester ende schepenen / den 24 junij 1770

ten voornoemden daege heeft den greffier signant gere- / lateert geschreven te hebben het kerckgebodt waer

bij het / gemeente vermaent wierd tot het kiesen der notable als / bij voorenstaende resolutie vermelt welk

kerckgebodt / op den 24 deser is gepubliceert ter plaetse ende tijde / gecostumeert ende midts het gemeente

geen  lijste  /  van  kiesingen  en  heeft  ingebracht  soo  hebben  wij  /  ter  adjunctie  van  sieur  jacobus  van

doorsselaer pointer / de gemelde notable gekosen te weten / laureijs raman / joannes de geest / joannes livinus

de clercq / gillis de wilde filius frans / jacobus verstraeten / actum date ut ante

sijnde voorders geresolveert van de voornoemde pointers / ende notable par officier te doen vermaenen soo

wel tot / het doen den eet daer toe staende, als tot het adjusteren / in het uijtcalculeren vanden ommestelling

boek vanden / jaere 1768 en oversien de restanten jegens hedent in / acht daegen ten een uren naer middag /

13r

restanten 1769

actum  ter  vergaederinge  van  d’heer  /  joachim  de  geijter  bailliu  ende  schout  sieur  jacobus  goethals

borgemeester / jan baptiste drieghe louijs tolliers / jooseph van laer pieter vander vennet / schepenen sieurs

joannes matthijs / jacobus van doorsselaer pieter frans / de geijter cornelis van wassenhove / adriaen vispoel

frans maes pointers / sieurs laurijs raman joannes de geest / joannes livinus de clercq gillis de / wilde filius

frans notable desen 5 / julij 1770

ten voornoemden daege heeft den ontfanger ludovicus / norbertus venneman overgebragt zijn quohier van /

restanten over  den jaere ende ontbloot  1769 het welke / bij ons is gereguleert sommige geordonneert bij

executie / te pramen andere te sommeren andere gestelt voor / remisen en eenige in staet gehouden tot den 15

septembre / naest komende welk quohier den heer bailliu tot / bedieninge in handen is gestelt ende sal den

ontfanger / hem daer naer reguleren

voorts is uijtgeleijt ende gecalculeert den ommestelling / boek ten laste vanden ougst jaere ende ontbloot

1768 / ende den selven bevonden te bedraegen tot de somme / van drij duijsent

welke somme den ontfanger alsoo sal bringen ende / verantworden in zijne rekeninge te doen over den selven

/ jaere

farilde et pastoor

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 25 ougste 1770

ten voornoemden daege is geexhibeert sekere copie vande / requeste aende majesteijt gepresenteert den 5

maerte 1770 / bij de heeren prost deken en ’t capittel van sinte pha- / railde binnen gendt tenderende tot het

decretement / ende homologatie vande transactie aengegaen bij den / selve heeren raekende hemlieden tiende

ter eendere / ende den eerweirdigen heere pastoor deser prochie voor sijnen novale / tiende ter andere de date

6 februarij 1770 / alhier in originale gesien ende geleesen waer bij / bedongen is dat den selven heere pastoor

in consi- / deratie ende redemptie van dat sijne noval tienden / met de gone van pharailde gesaementlijk

saude mogen /

13v

verpagt en gegaert worden sal proffiteren het tiende / deel in plaetse van het seventiende deel der / generale

verpagtinge ‘t gone bij voorgaende transactie / aengegaen tusschen deselve heere en mijn heer guillielmus /

martens alsdan pastoor alhier geconditioneert was / welcke requeste bij de majesteijt gesonden wesende op /

het advijs vanden heere raedt fiscael van vlaenderen / heeft het hem gelieft de selve aen ons te senden ten /

eijnde van aen selven heere bij beslotene brief ons advijs / dienaengaende over te senden dienvolgende geleth

/ soo op den inhauden der selve requeste ende transactie / midsgaders geconsidereert de swaerigheden ende

processen / die sonder deselve transactie stonden te resulteren / is geresolveert van aen voornoemde heere

fiscael te schrijven / brief hier naer in verbis volgende 

mijnheer

ons geinsinueert vindende vande copie requeste gepresenteert / aende majesteijt door de heeren prost deken

en t’capittel / van sinte pharailde tot gent daer bij uedele ons hebt / believen t’ordonneren bij beslotene brief
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te dienen van / ons advijs ter causen vande transactie aengegaen bij / de supplianten ter eendere en den heere

pastoor van alhier / ter andere raekende hemlieden tienden de date 6 februarij / 1770 de welcke bij ons in

originali  is  oversien  ende  op  alles  /  gelet  hebben  d’eere  van  te  seggen  oog  merk  nemende /  op  de

swaerigheden en processen die sonder deselve / transactie stonden te voorcomen dat wij voor soo veele / ons

aengaet consenteren in het decretement en homolo- / gatie van gemelde transactie

uw  edele  assurerende  van  onse  eerbiedige  respecten  hebben  /  d’eere  te  sijn  /  mijnheer  uw  edele

oothmoedigste  en  onderdanigste  /  dienaeren  bailliu  schaut  borgemeester  schepenen  der  /  prochie  ter

ordonnantien greffier signant / ondertekent livinus franciscus leirens

uijt onse vergaederinge van 25 ougste 1770

ons toorconden date ut ante / javobus goethals pieter fruijtenier / gillis matthijs

restanten

actum in vergaederinge als vooren

sijnde geexhibeert de projecties vande staeten vande geloste renten tsedert / den jaere 1763 tot 1769 alsmede

den staet der restanten / vande prochie settingen vande jaeren 1766 1767 1768 / en 1769 opgenomen uijt de

ommestelling  boeken  /  vanden  ontfanger  ludovicus  norbertus  venneman  conform  het  order  /  van  het

hooftcollegie van date 23 julij 1770 daer / bij ook geordonneert was van dat die staeten in het  /  hoofd

collegie moesten wesen met den eersten maendag / van septembre om oversien te worden door den heere /

pattijn als van wegens de majesteijt daer toe ende tot / het hooren vande slants rekeningen gecommitteert /

danof geresolveert is van d’orriginele gereet te maeken / om die in het hooftcollegie te bewegen  en te /

presenteren plaise tot het bekomen commissaries / tot het hooren de rekeninge over den ougst jaere ende /

ontbloot 1768 actum 25 augustij als vooren

dag rekeninge

actum 6 septembre 1770 ter / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege heeft  den greffier  signant /  gedaen  rapport van  sijne deputatie naer het hoofd /

collegie dat hij den staet vande geloste renten / ’t sedert den jaere 1763 hadde ingegeven als ook den / staet

vande restanten vande jaeren 1766 1767 1767 /  ende 1769 midtsgaders dat den  heere hoofdschepenen /

delvael was gecommitteert tot het hooren van onse / rekeninge over den jaere ende ontbloot 1768 den welken

/ daer toe dag hadde bestemt op den 17 deser dien- / volgende is geresolveert van op sondag te doen / het

kerckgebod  te  schrijven  aen d heer  baelde / gecommitteerden vande groote  gelande ende aen /  die van

eertbeur ende raverschot

remiesen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 septembre 1770

ten selven daege is ontboden den ontfanger ludovicus norbertus ven- / neman en aen hem te kennen gegeven

dat sijne rekeninge / zoude gebeuren den 17 deser dienvolgende dat hij sijnen / staet van remiesen moeste

gereet maeken en is daer / toe dag bestempt op den 17 dito des morgens ten seven / uren jegens wanneer

pointers setters ende notablen / geordonneert sijn te vermaenen

sijnde ook geexhibeert missive van het hooftcollegie /

14v

ordonnerende dat den greffier ende ontfanger in het / lanthuijs moesten wesen op den 15 deser ten acht / uren

smorgens met verscheijde papieren en quitantien / om te maeken den fonde casse van onsen ontfanger / etc

en is geresolveert van daer aen te volcomen

funde casse ontfanger

actum in vergaederinge vanden 17 septembre 1771

ten voornoemenden daege dede den greffier signant rapport van sijne / deputatie naer dendermonde benevens

den  ontfanger venneman /  seggende dat den heere  commissaries de pattijn  de fonde casse  van /  onzen

ontfanger hadde just bevonden te weten dat hij aende / prochie schuldig bleeft 372 libra grooten en dat hij

geordonneert hadde dat / den greffier signant op den 19 dito andermael moeste compareren / voor dito heere

commissaris met de land en meetinck boeken / vande prochie tot het ondersoeken de grootte prijs de weerde /

der thienden etc en is geresolveert van daer aen te voldoen

grootte van de prochie prijs etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden 20 septembre 1770
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ten zelven daege dede den greffier  signant rapport van zijne / vaccatie naer dendermonde, dat den heere

commissaris de / pattijn de grootte vande prochie heeft opgenomen op 1849 bunder / 3 dagwant 37 roeden

met de straeten ter reserve vande groote wegen / daar op gereduceert is 5 bunder 0 dagwant 74 roeden voor

het gone geincorporeert  /  inden steenweg t gone gevallen inde schilde en  eenige partijen  /  bevonden  te

sorteren onder andere prochien item 8 bunder 3 dagwant 80 roeden / over den geertbosch die alnog geen

settingen en betaelt / en waer over proces is hangende ongedecideert voor  hoofdsche- / penen van desen

lande, rest nog 1835 bunder 2 dagwant 83 roeden

dat den prijs ofte taux vande selve 1835 bunder 2 dagwant 83 roeden gemaekt / ten jaere 1651 en vernieuwt

1686 beloopt 8965 : 2 : 6 ponden grooten

dat de goede meersschen daer van zijn getauxeert op 9 libra grooten prijs / par bunder de goede landen 6 libra

grooten de gemeene 4 libra en 4 ½ libra de slegte 2 en 2 ½ libra grooten en dat de bosschen zijn van gelijke /

regulativen

item heeft hij opgenomen de 17 thiende heffers met hunne namen / en toenamen midtsgaders elkx prijs die ’t

samen gecalculeert is / op 459 : 12 : 0 (nota moest zijn 460 : 7 : 0)

item de vier meulens in cumele? prijs 90 : 10 : 0 grooten

somma prijs 8515 : 4 : 6 grooten

item heeft hij note gehouden datter zijn 817 insetene die gequoti- / seert staen bij den ommestelling boeken

183 afsetene tsamen 1000 

item dater zijn 3500 communicanten en 1500 kinderen tsamen 5000 zielen

item 200 wevers

dat de tiende pagten regulierelijk zijn tusschen de 800 en 900 / ponden grooten

dat den nomber van persoonen die negotie betalen en geene / quote en hebben bestaen in 64 en de voordere

die negotie betaelen 550 ‘t samen 614

om de weerde vande tiende te vinden heeft hij de landen weeden /

15r

en bosschen genomen a 2 ½ libra grooten par bunder pagt / jaerelijckx en hij zegt als 1835 bunder ½  geven 2

½ libra grooten pagt par bunder waer op prijs is 7965 libra wat sal / geven 460 libra prijs der tiender waer uijt

hij wilt doen / blijken dat de thienden meer als drijmael zoo hooge / verpagt worden als de landen en bij dien

wilt hij daer / uijt doen verstaen dat de thienden niet hooge genoeg in taux / en zauden staen want zegt hij den

taux moet ge- / considereert worden op het revenu of het gewin ’t gone / eenen proprietaris treckt

daer is hun te kennen gegeven dat om de thienden te prijsen vande / generaele grootte der prochie genomen is

wat meer als een / derde voor de weeden bosschen en huijsen die geen thiende en / geven en uijt het restat

getrocken een twaelfste deel voor de / thiende ’t gene bedraegt circa 106 bunder en dat den gemeenen / prijs

daer op is gereguleert ’t gone hij segt niet wel te wesen hij heeft versogt te weten hoe veel goederen datter

binnen dese / prochie waeren in dooder hand waer op geene explicatie / en is gegeven actum date ut ante

petitie

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoog collegie daer bij geordonneert is dat wij op den

/ 8 octobre moesten zenden onze gedeputeerde op de ordinaire / petitie en sijn tot dies gedenomeert den

borgemeester ende den greffier signant de welke aldaer met de voordere minder / wetten zullen versoeken

zoo danige moderatie als het / mogelijk is ten respecte vanden last der lossinge van / renten date als boven

rapport

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 11 octobre 1770

ten selven daege dede den borgemeester ende greffier signant rapoert / van hunne deputatie naer het hoofd

collegie dat d’edele / heeren hoofdschepenen proponeerden en vaste stelden van / de slants directie voor den

jaere nu te gaen lesten octobre / 1770 ’t expireren 1 novembre 1771 te reguleren op 7000 libra grooten /

sijnde voor het deel deser prochie 844 : 16 : 6 grooten gelijk ten / voorleden jaere

dat den heer commissaris de pateijn hadde gemaekt een / plan dat wetteren bij slote van rekeninge vanden

jaere 1769 / zoude schuldig blijven 1132 libra grooten daer onder begrepen het slot rekeninge 1766 en dat

men daer uijt moesten / lossen  800 libra grooten wisselgelt dat men ook moest ommestellen 13 jaeren / lanck

a 9 schellingen grooten te ponde om daer mede te voldoen den uijtsent / en binnecosten alsmede d’eerste vier

jaeren lossen ieder jaer / 500 libra wisselgelt de 8 volgende jaern 550 libra grooten ende het leste / jaer 659

libra grooten wisselgelt alle het welcke hij geordonneert hadde / stiptelijk te onderhouden

voorts is geexhibeert missive van het hoofdcollegie met /

15v
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exemplair van d’ordonnantie vanden 27 novembre 1669 / raekende de passementen ende lintwevers binnen

dese / nederlanden verbiedende diergelijke passementen en linten binnen dese lande te bringen komende

van / vianen ende kulenborg etc sijnde geresolveert van sondag 14 deser te doen de publicatie en gelijke /

exemplairen te senden naer eertbeur en raverschot / actum date ut ante

uijtsent

actum in vergaederinge vanden 10 novembre / 1770

ten zelven  daege wierde geexhibeert den uijtsent brief van / het hoofd collegie daer  bij consteert dat de

susbsidie hofhoudinge / ende slants directie is als ten voorleden jaere bij dien geresol- / veert van daer uijt te

doen de repartitie voor die van / eertbeur ende raverschot midtsgaders te formeren den corten / staet van alle

de schulden ende lasten deser prochie over den jaere 1770

plaege hooren vee peste etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 15 november 1770

ten geseijden daege wierden andermael geexhibeert ende / vooren gelesen de exemplairen ons toe gesonden

bij het / hoofd collegie bij brieven vanden 5 6 en 9 dito het een / raekende de desertuers die gevlugt zijn op

geweijde aerden etc / het tweede nopende de siekte onder het hooren vee binnen / dese nederlanden en het

derde wegens de peste reguerende in / polen etc waer op geresolveert is te doen de uijtsendingen / aan die van

eertbeur en raverschot ter wijl daer op den / 11 dito de publicatien en affixien waeren gedaen sijnde / ook

ontboden den officier jan baptiste saeij aen wien geordonneert / is van sijn twee confreers te vermaenen ten

fine vande / patroulle exactelijk te doen  soo wel  op de deserteurs / vremdelingen bedelaers dieven ende

boschroovers op pene / van dat hunlieden gagie sal cesseren sijnde aen hun ten / dien fine het placcaert ook

vooren gelesen en verleent / voordere distributien op de andere placcaerten daer bij / gereclameert

corten staet schulden

sijnde ook geexhibeert den corten staet van schulden / daarvan de binnecosten expireren met decembre 1770 /

de subsidie en slants directie met den lesten octobre / 1770 ende de hofhoudinge den lesten decembre 1771

voorseijt / waer op geresolveert is van den selven staet te zenden / bij beslotenen brief naer het hoofd collegie

om daer / op te bekomen regulatie tot het lossen van renten / actum date ut ante /

16r

orlogie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 6 decembre 1770

ten voornoemden daege is andermael voorengehouden dat / augustinus sacré tot lockeren niet en volcomt aen

sijn  / accoort  met  wethouderen  gemaekt  den  9 januarij 1761 /  wegens  het repareren van  d’orlogie  niet

jegenstaende / wij hem differente reijsen hebben schriftelijk vermaent / onder andere op den 5 april ende 22

novembre 1770 / alsmede frans vander haegen opwinder vande selve / orlogie menigmael voor ons doen

compareren en / aen hem gevraegt waer uijt het quam dat d’orlogie / van over drij a vier jaeren van tijd tot

tijd hadde / stil gevallen en veelmaels qualijk geslegen die / ons voor antwoorde gaf te dependeren aen het /

behoorelijk maeken of onderhout van diere bij dien / is geresolveert van ter eerste generaele vergaederinge

daer / op naerdere mesures te nemen

dag staet

wordende tot het passeren vanden staet van binne- / costen vanden jaere 1770 dag bestempt op den 17en /

deser maent decembre te beginnen smorgens ten negen / uren bij dien sal daer toe gebeuren de behoorelijke /

beschrijvingen ende kerckgebodt actum date ut ante

plaege hoorenvee ende siekte in poelen

lijste renten

actum in wettelijke vergaederinge van 13 sepembre / 1770

ten voornoemenden daege wierden geexhibeert ende voorgeleesen de / exemplairen aen ons toegesonden van

wegen het hooft-  / collegie bij brief  van 5 decembre 1770 het een wesende een / ordonnantie van haere

majesteijt  vanden  19  novembre  1770  additioneel  tot  /  degone  van  27  octobre  te  voorent  nopende  de

smetteljke  /  siekte  woendende  in  ’t  coningrijk  van  polen  het  tweede  /  gelijke  ordonnantie  rakende  de

smettelijke siekte onder het / hoorenvee waer  op  geresolveert  is te doen  de uijtsendingen / aen die van

eertbeur ende raverschot midts de publikatien / daer van alhier sondag lest 9e deser  met de behoorelijke

affixatien / waeren gedaen sijnde ook geexhibeert brief van het / selve hooftcollegie de date 5 deser daer bij

geordonneert is / aen hun binnen de acht daegen over te senden eene / lijste behelsende generaelijk alle de

renten van dese / prochie met de namen der proprietarissen ieder rente / hoe veele beloopt het cappitael ende
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tot wat intrest die / sijn crooserende dienvolgende is geresolveert de selve / lijste door onsen greffier signant

te doen formeren die de selve /

16v

alhier heeft geexhibeert ende aen hem geordonneert van / de voorschreve lijste aen het hooft  collegie bij

beslo- / tene brief over te senden binnen den tijdt bij / den selven brief vermelt

marie vande velde bosch

ten  voornoemenden  daege  is  geresolveert  van  het  bosch-  /  ken  competerende  marie  vande  velde

overjaerigge /  innocente  gelegen  binnen wetteren  inde waerande /  te  verkoopen  met  het  doen  van  drij

sondaegsche / kerckgeboden van 14 te veerthien daegen en het / brenden eender keersse om uijt het provenier

van / diere ten deele te vinden haer onderhout als van / wegens dese prochie nu eenige jaeren onderhouden

geweest  / tot het effectueren van welcke verkoopinge onterffe  / ende erfenisse geauthoriseert wordt sieur

louijs tolliers als over haer gekoren kamer voogt / ende de koopsomme moet getelt worden in handen / vande

gone alsdan te denomeren actum date ut / ante

joachim de geijter jacobus goethals joannes baptiste drieghe / pieter fruijtenier louis tolliers gillis matthijs /

joseph van laere

(in marge

het boschken is verkogt / aenden procureur leirens voor / 33 libra grooten en heeft louijs / tolliers die somme

getelt  /  aenden  ontfanger  venneman  /  den  21  maerte  1771  /  volgens  de  quittantie  /  bij  hem  tollier

ingetrocken / en midts hij declareert / dat het sterfhuijs van haere / moeder is gewideert wort / hij van sijne

voogdije / ontlast desen 25 maerte 1771 jacobus goethals / pieter fruijtenier / joseph van laere)

pensioen heer bailliu

actum in vergaederinge als vooren

ten selven daege is voorengehauden dat tsedert / gecesseert is het pensioen vanden heere bailliu deser prochie

/  door  meest  alle de  insetenen  alsmede d’afsetenen  /  proprietarissen  deser  prochie aen  ons gedaen  sijn

menigvul- / dige claghten dat hemlieden bosschen ende canten / door de hautroovers worden geravageert

midtsgaders / berooft van pattaters loof ende andere vrughten waer door / het publicq deser prochie sterck

was lijdende om / alle dese ravagien dieften ende misbruijken voor soo / veele mogelijk te doen cesseren als

ook alle de diffi- /culteiten die jaerelijckx ontmoet worden op de devoiren / vaccatien ende besoignien van

den selven bailliu te voorkomen /

17r

aenden modernen bailliu d’heer joachim de geijter geproponeert / van hem te geven een jaerelijkx pensioen

het / welcke naer lof ende gebodt is gereguleert op dese van / sevenentwintig ponden tien schellingen grooten

courant / ingang te nemen met kerstavont? 1700 tseventigh / met conditie dat hij de voorschreven ravagien /

dieften ende andere misbruijken soo inde bosschen boomen / als vrugten te velde sal tragten te beletten ende

doer / sijne officieren doen beletten soo veele het mogelijk / sal sijn onder welk pensioen ook sal begrepen

wesen / alle binnevaccatien soo binnen de prochie als naer / dendermonde geene uijtgenomen ten sij extra- /

ordinaire die irregulierelijk sauden conen of mogen / voorvallen als ook te doen alle deputatien / naer het

hooftcollegie ende binnen desen lande, wanneer / hij daertoe bij de weth gedeputeert wordt alsmede / van

executien geschiedende in het  regart van /  prochie  lasten  daer  de  sallarissen niet  conen  /  gerecouvreert

worden sal hij ten laste vander / prochie niet vermogen te vragen nogte pretenderen / als begrepen in het

voorschreven  pensioen  dogh  sijn  onder  /  het  selve  accoort  niet  gecomprehendeert  de  diensten   /  ende

devoiren te doen in het gesag van die van eertbeur / ende raverschot aldus geresolveert ende geaccordeert / op

aggreatie van dheeren van het hooftcollegie ende lande / van dendermonde inder manieren voorschreven /

date ut ante dit accoort des te meer gemaekt / omdat meest alle d’officianten van tlant van / dendermonde ten

pensioene sijn ende dat daeruijt / volgt eene paisibelder regie

joachim de geijter jacobus goethals joannes baptiste drieghe / pieter fruijtenier louis tolliers gillis matthijs /

joseph van laere joannes matthijs pieter frans de geijter / cornelis van wassenhove adriaen vispoel / gillis de

wilde / laurijs raman jacobus verstraten /

17v

pagt veer en schepenen huijs

actum in vierschaere vanden 24 / januarij 1771

ten voornoemden daege is geresolveert van op den 31 deser  / te doen  de verpagtinge van het veer  ende

schepenen / huijs voor den tijd van drij jaeren ingank te nemen / met meij aenstaende bij dien dat daer toe
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sullen / gedaen werden de noodige kerckgeboden ende geschreven / aen die van eertbeur ende raverschot

actum date ut / ante

placcaert et brief ziekten

hebbende den officier jan baptiste saeij alsdan ook geex- / hibeert het relaes der publicatie van het exemplair /

van date 13 decembre 1770 nopende de besmettelijke / siekte ofte peste zoo in polen als elders alsmede

vande / publicatie vanden brief van het hoofdcollege de date / 10 dezer nopende het aenveerden van vremde

persoonen / respecterende het hooren vee respectivelijk gepubli- / ceert ter plaetse ende tijde gecostumeert

den 30 decembre / 1770 en den 13 deser

reparatie orlogie siet nogh folio 43 recto verso

actum in vierschaere vanden 31 januarij / 1771 present d’heer joachim de geijter bailliu / ende schout sieurs

jacobus  goethals jan baptiste driege pieter  fruijtenier  / louijs tolliers jooseph van laer  ende pieter  vander

vennet / schepenen

ten  voornoemden  daege is vooren  gehouden dat  de /  orlogie  deser  prochie geduerig stil  staet  tot  groot

ongerief / van het publiek daer over veel clagten gebeuren welk / orlogie wij hebben laeten examineren door

louijs van / goethem die al de actuele ontbrekende reparatien presenteert / te doen voor de somme van vier

ponden grooten wisselgelt eens en / dat hij die drij jaeren consequitief tsijnen coste / sal onderhouden ende

doen slaen ende wijsen sonder manckement tot versekeringe van diere de gemelde / vier  ponden grooten

wisselgelt maer en sullen moeten / betaelt worden naer het expireren vande selve drij / jaeren hij sal die soo

danig moeten onderhouden dat / de prochie geenen den minsten last en sal hebben / niet meer van olie als

andersints uijtgenomen de / coorden die zouden connen ontbreken dit contract / sal inganck nemen met den

eersten dag dat die / gestelt sal wesen ende behoorelijk slaen en indien dater / geduerende de selve drij jaeren

eenig ongemack quame / dan van groote consequentie soude wesen veroorsaekende / door haerer craght sal

die blijven ten laste vande / prochie ten effecte van welcke den selven van goethem / dese heeft ondertekent

onder het verbant als naer regte date / ut ante

lowies van goethem / livinus franciscus leirens griffier signant

18r

deputatie naer dendermonde

actum in vierschaere als vooren

ten voornoemden daege is geresolveert dat den greffier  / signant op woensdag toekomende sal gaen naer

dender- / monde tot het ligten den corten staet van schulden / vanden jaere 1770 om d’ommestellinge te

konnen doen / ook te presenteren requeste tot het aggrieren het gemaekt / pensioen met den heere bailliu in

date 17 decembre 1770

rapport wegens d’ommestellinge

ten zelven daege heeft den greffier signant rapport gedaen / van zijne deputatie naer het hoofd collegie te

weten dat / hij aen d’edele heeren hoofdschepenen heeft overgelevert / den staet van binnecosten vanden

jaere 1770 alsmede / gepresenteert de requeste tot  d’aggriatie van het accoort  / aengegaen met den heer

bailliu daer op d’edele / heeren hebben geseijt te zullen resolveren midtsgaders dat / hij leirens heeft gevraegt

naer den corten staet / van schulden met de regulative tot d’ommestellinge / ten laste vanden jaere 1770 danof

d heeren hoofdsche- / penen hebben geseijt datter voor alsnog geene / regulatie en was vast gestelt dat zij

schrijvinge / verwagten vanden heere commissaris de pattijn

ende  gelijk  het  niet  mier?  hoogtijd  wort  van  omme /  te  stellen  tot  voorkominge van  intresten  aende

gebruijkers / en insetene is geresolveert vande pointers ende setters / te doen convoceren op hedent en acht

daegen ten / negen uren voor middag om naerdere resolutie te / nemen actum dat ut ante

propositie regulative ommestellinge

actum in vergaederinge van de bailliu /  schout  borgemeester  schepenen  pointer  / ende setters desen  14

februarij 1771

ten voornoemden daege is vooren gelesen het rapport deputatie / vanden 11 octobre 1770 staende hier vooren

folio 15 et sequentia daer bij / blijkt op wat forme den heere commissaris de pattijn hadde / gereguleert den

voet van ommestellinge gedurende den tijd van / derthien jaeren waer jegens ook is voorengehouden de lijste

die  /  op  den  18 octobre  1770  is gesonden  naer  het  hooftcollegie  daer  /  bij  de  ommestellingen  waeren

gearangeert als volgt eerst omme / te stellen ten laste vanden jaere 1770 a 8 schellingen 4 grooten te ponde /

tot 64 : 13 : 4 grooten courant en? nog? waer uijt meer zoude connen lossen tot 933 : 6 : 8 courant te / weten

alsmen daer toe emploijeert  het slot  rekeninge 1768 et 1769 /  item omme te stellen ten jaere 1771 a 8
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schellingen 4 grooten en te lossen 740 : 0 : 0 courant / ten laste vanden jaere 1772 a 8 schellingen 4 grooten

en te lossen 758 : 6 : 8 courant / 1773 a 8 schellingen 4 grooten te lossen 758 : 6 : 8 courant 1774 a 8

schellingen 4 grooten te lossen / 758 : 6 : 8 grooten 1775 a 8 schellingen 4 grooten te lossen 816 : 13 : 4

grooten 1776 a / 8 schellingen 4 grooten te lossen 816 : 13 : 4 ten jaere 1777 a 8 schellingen 4 grooten te

lossen / 816 : 13 : 4 ten jaere 1778 a 8 schellingen grooten te lossen 700 libra grooten courant / ten jaere 1779

a 7 schellingen 8 grooten te lossen 700 libra grooten ende ten jaere 1780 om /

18v

omme te stellen a 7 schellingen 8 grooten te ponde ende te lossen 768 : 18 : 5 grooten / wanneer voor een jaer

comun? de prochie nog sal hebben jaere- / lijkx een slot van circa 219 libra grooten bono bij dien dat op de /

11  voornoemde jaeren  zouden  gelost  wesen  alle  de renten  /  deser  prochie  die  in toto bedraegen  negen

duijsent een / hondert achtensestig ponden achthien schellingen en vijf grooten / courant capitaels

dan gelijk d’edele heeren hooftschepenen het lest genoemde / plang alnog en hebben geaggreeert nogte aen

ons geene / regulatie van ommestellingen ten laste vanden jaere ende / ontbloot 1770 en hebben gestelt ende

dat het nogtans meer / als tijdt wort van d’ommestellinge te doen soo hebben / wij eenpaerelijk geresolveert

vande selve ommestellingen / ’t effectueren ende eenen ontfanger te stellen alles binnen / de veerthien daegen

naer date deser om  datter bij faute van / diere veel ongerief zoude resulteren zoo wel uijt dies dat het eerste /

paijement ten comptoire generael alreede / is geexpireert met den lesten januarij 1771 dat het tweede / sal

vallen den lesten april toekomende dater ook menige / persoonen van hunne croosen van renten en andere /

pretentien  moeten  worden  voldaen  faute  van  alle  welke  /  de  prochie  daegelijkx  in  perijckel  is  van

geexecuteert / te worden en ook andersints geactioneert in regle waer / door veel oncosten souden reijsen

jegens alle welke onze / prochie niet en vermag als schaers genoeg konnende / opbringen de lasten daer mede

zij regulierelijk belast is

ommestellinge 1770 a 8 schellingen 4 grooten

conformlijk hebben de wethouderen aende pointers / geexhibeert den uijtsent

brief van het hoofdcollegie / de date 5 novembre 1770 daer bij consteert dat

dese prochie / belast is over het subsidie fix aende majesteijt ingegaen den /

eersten novembre 1770 en ’t expireren lesten octobre 1771 / tot de somme van

1429 : 9 : 9 : 11 het part ende deel van eertbeur / ende raverschot daer onder

begrepen ’t gone hier achter in / vallidatie ofte boni zal worden gebragt dus 1429 9 9 11

item over een jaer hofhoudinge van sijne konincklijke / hoogheijt prins carel

van  lorreijnen  baar  etc  etc  /  ingegaen  met  den  eersten  januarij  1771  en

‘texpireren / lesten decembre daer naer tot 187 5 0 0

item over  een jaer slants directie ingegaen 1en novembre 1770 ’t expireren

lesten octobre 1771 844 16 6 0

item over het sevenste paijement van 18 ter / causen vande twee schelen daer

mede dese prochie / ’t sedert den jaere 1752 belast is geworden ter / decharge

vande prochien  van  schellebelle  ende wanzele  ’t  selve  jaer  te  verschijnen

lesten octobre / 1771 tot 102 3 3 0

item over den inhouden vanden staet van / binnecosten geexpireert kerstavont

1770 bij provisie / als tot alnog in het hoofd collegie niet gereguleert / ende

oversulckx bij provisie 600 0 0 0

item tot het lossen van renten 500 libra wisselgelt door den / ontfanger te doen

binnen het jaer naer date deser /

19r

maekt den courant tot de somme van 583 6 8 0

somma ’t samen van schulden beloopt tot 3747 1 2 11

jegens  welke  schulden  voor  boni  wort  overgegen  /  eerst  313 :  18  :  7 :  4

grooten zoo veele de laeten van eertbeur / ende raverschot moeten doogen in

het voorschreven subsidie / hofhoudinge slants directie ende het 7e paijement /

313 18 7 4
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van  18e der  gemelde  twee  schelen  die  zij  aen  onzen  /  ontfanger  moeten

betaelen dus

item over het jaer pagt van het veer deser / prochie te verschijnen 2 meij 1771

wesende het / leste jaer van viere tot 31 0 0 0

item over het  jaer pagt van het schepenen / huijs alsvooren tot 13 0 0 0

item over een jaer pagt vande vague goederen / te verschijnen kerstavont 1771

tot 6 7 4 0

item over d’ommestellinge ten laste vande negotie / bedrijf ende gestaethede

geexpireert met kerstavont / 1770 bij provisie 70 0 0 0

somma 434 5 11 4

bij dien de voordeelen getrocken vande schulden / soo blijft nog zuijver schult

tot de somme / van 3312 15 3 7

(in marge

nog te reduceren 33 : 0 : 0 / over de verkoopinge / van een bosken ’t geene /

gecompeteert heeft / marie vande velde / overjaerigge innocente die voor de /

prochie onderhouden wordt 33 0 0 0

bij dien / dat de schulden maer en blijven tot) 3279 15 3 7

dienende voor  memorie dat uijt d’ommestellinge vanden / jaere 1769 inde maent januarij 1771 aan sieur

jacobus / goethals over d’heer petrus angelus everaert is gelost / eene rente van vijf hondert ponden grooten

wisselgelt en dat den / heere commissaris de pattijn heeft  geordonneert dat men / moet lossen 800 libra

grooten wisselgelt daer toe moeste geemploijeert / worden het slot rekeninge 1768 gelijk aldaer door den /

heer hoofd schepenen delvael als commissaris ter / auditie rekeninge ook is geordonneert sal men ten dien

pointe / eer cort resolveren en ondersoek doen of den ontfanger / eenigsints in staet is

tot voldoeninge van welke drij duijsent twee hondert / negenenseventigh ponden vijfthien schellingen drij

grooten seven deniers / courant hebben wij pointers ende setters ommegestelt zoo / wij ommestellen bij desen

een settinge van acht schellingen en / vier  grooten courant te ponde prijs waer op de landen / bosschen

meersschen huijsen vijvers weijden meulens / en thienden volgens de land boeken staen getauxeert alles / tot

laste van den  ougst  jaere ende ontbloot  1770 voorseijt  /  onder  protestatie wegens de  twee  schelen  van

schellebelle / ende wanzele alsmede de vijf schelen van laerne /

19v

zoo ende gelijk bij voorgaende ommestellinge is / geseijt daer toe gerefereert wort wordende ingevolge /

deser aenden greffier signant geordonneert vanden omme- / stelling boek te maeken op zegel competent ende

/ den zelven soo haast het doendelijk is te leveren in / handen vanden gonen die van dese ommestellinge

ontfanger / zal bedijden  ten fine hij ontfanger de debiteuren daer  bij  /  te bevinden tijdelijk zoude doen

betaelen van drij te / drij maenden naer behooren ten effecte van welke wij / pointers dese benevens de weth

hebben ondertekent date als / boven 

settingen

voorts gelijk den heere commissaris de pattijn ter leste / auditie rekeninge vanden lande van dendermonde

heeft  geordonneert / dat alle landen oude wegen  etc die ongequotiseert  hebben / geweest  en  tsedert het

reglement vanden jaere 1672 / tot culture t sij saijlant ofte bosse zijn gebragt / absoluttelijk moeten worden

gequotiseert en terwijl / dat in het maeken vanden calsijde weg ten jaere 1706 / alle de breeden daer in

begrepen zijn gheschreven / op elckx quote welcke verminderinge door de / generaeliteijt deser prochie wort

betaelt en dat daer / jegens van tijd tot tijd tot culture zijn gebragt / distincte plaetsen vanden ouden herreweg

die geene / settingen  en betaelen welk aengaende genomen is advijs / of die plaetsen tot culture gebraght

utisabel sijn / danof het advijs is van jae bij dien is geresolveert / van sondag een kerckgebod te doen dat alle

de gone / die dusdanige plaetsen tot culture hebben gebragt / de selve in behoorelijke grootte met canten ende

/ abouten ter greffie van alhier zullen hebben in te / bringen onthier en drij weken om door de pointers /
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gequotiseert te worden naer proportie vande andere / aengelegen goederen op pene van daer toe in justitie /

geactioneert te worden als naer regte date voorseijt

joachim de geijter  jacobus  goethals pieter  fruijtenier  /  louis  tolliers joseph  van  laere /  joannes  matthijs

jacobus van doorsselaere / pieter frans de geijter / adriaen vispoel cornelis van wassenhove / henricus maes /

20r

verpagten boek et negotie

actum 14 februarij 1771 ter convocatie / van pointers ende setters

ten voornoemden daege is geresolveert van op sondag te / doen het kerckgebod tot het verpagten de boeken

van / ommestellinge vanden jaere ende ontbloot 1770 / alsmede van op maendag 18 dito te doen d’ommestel-

/ linge ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede

item brugge calsijden (en later bijgeschreven) watermolen

actum in vergaederinge vanden 18 februarij / 1771

ten  voornoemden  daege  is  vooren  gehouden  dat  mijn  heer  delvael  /  hooftschepen  vanden  lande  van

dendermonde  als  gecommitteerden  /  tot  het  schauwen  vande  straeten  binnen  dese  prochie  hadde  /

geproponeert ten laste vande prochie te leggen eene calsijde / aende watermeulen brugge en dat wij hem een

acte van / noodsaekelijkheijt midts den inpracticabelen weg moesten / oversenden welcke plaetse bij ons wel

overmerckt  en  gecon-  /  sidereert  de  groote  wateren  die  aldaer  des  winters  over  de  /  brugge en  straete

stroomen dat om aldaer eene calsijde te / leggen niet alleen de straete en soude moeten worden / merckelijk

opgehoogt nemaer ook eene nieuwe brugge gemaeckt / om dat het water door de oude brugge niet al en

soude connen /sueren en alsoo de achtergelande tot  grooten  intrest over-  / stroomen bij dien dat om de

restauratie aldaer te doen / swaere costen en debourssementen zouden moeten gedaen / worden soo dat het

beter conveniert vande straete / te doen maeken met hout

processen ambagten

actum in vergaederinge vanden / 21 februarij 1771

ten gemelden daege is geexhibeert missive van het hoofd / collegie met exemplair nopende de processen

vande / ambagten inde steden of vrije plaetsen daer van de / publicatie zal gebeuren op den 21 deser

nieuwe regten

sijnde ook geexhibeert missive als vooren de date 18 deser / meldende dat den heere commissaris de pattijn

propositien / dede van enige nieuwe regten te erigeren op den wijn / brandewijn en bieren tot het vueden den

middel om de / renten te lossen ordonnerende dat wij daer jegens onse / reflectien moeten stellen en die

overbringen in het collegie / den 4 der  aenstaende maent meerte en gelijk ter  deser  / convocatie eenige

schepenen absent sijn sal dieswegens / ten naesten geresolveert worden

idem

actum in ordinaire vergaederinge van 28 / februarij 1771

ten voornoemden daege is iterativelijk geexhibeert / brief van het hooftcollege de date 18 deser /

20v

aengaende de voorstellen gedaen bij den heere com- / missaris depattine tot impositie van eenige nieuwe / te

exigeren regten op den wijn brandewijnen ende bieren die geconsumeert worden inde herbergen / binnen

desen lande te weten tweestuijvers op / iederen stoop wijn drij stuijvers op iederen stoop / brandewijn ende

ten minsten tien stuijvers op ieder / tonne bier om door dien middel eenen nieuwen / fond te besorgen aende

generaliteijt  tot  aflossinge  /  der  renten  bij  welcke  missive  wij  belast  wierden  /  van  daer  ontrent  onse

observatien ende redenen / van oppositie ofte wederleggen schriftelijck in ’t collegie / te bringen door onse

gedeputeerde behoorlijck geautoriseert / op den eersten maendagh 4 der aenstaene maendt / meerte danof bij

ons goedtgevonden is van aen d’edele / heeren hooftschepenen voor te hauden dat de bieren / brandewijn

wijnen alreede genoegsaem sijn belast  / soo wel  met provinciale reghten als de voorseijde  bieren /  met

slandts gulden impost dat in cas van augmentatie / sulckx sal veroorsaeken dat onse inlantsche bieren circa /

tot den  helft  sullen  verdwijnen in regten ende door  die / occasie  de vremde bieren hoe langs hoe meer

inwickelen / alsmede datter groote fraudatien sauden gebeuren ende dat / de casselrije beneffens de prochien

actuelijck in train sijn / van fil a fil de renten te lossen bij dien worden / d edele heeren hooftschepen versoght

van onse prochie / van nieuwe lasten te behoeden te meer onse prochie / nu drij consecutive jaeren seer

merckelijck schaede / heeft geleden door de hooge ende lanck duerige waeteren / ten welken fine hier van

copie aende voorseijde heeren / hooftschepenen sal gesonden worden actum date ut ante 
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jacobus goethals joannes baptiste drieghe / pieter fruijtenier louis tolliers gillis matthijs / joseph van laere

pieter vandervennet /

21r

gebauwen

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 4 april 1771

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  missive  van  het  hoofd  /  collegie  de  date  27  maerte  1771  met

exemplair van haere / majesteijts ordonnantie nopende het bauwen en onderdelvingen / ontrent de fortificatie

steden de date 6 maerte voorseijt 

veerse calveren

item een exemplair verbiedende het slagten en vertrans- / porteren van veerse calveren naer de ses weken der

publicatie / sijnde de date 20 maerte 1771 welcke twee exemplairen / alhier sijn gepubliceert den 1 deser ter

plaatse  ende tijde  /  gecostumeert  alsmede geaffixeert  en  sullen  gelijke  gesonden  /  worden  aen  die van

eertbuer en raverschot bij besloten brieven

calsijde aen steene brugge

sijnde ook geexhibeert missive vanden heere hooftschepenen / delvael  de terburgt als commissaris vande

straeten den welken / ordonneert dat wij moeten resolveren van te calsijden aende / watermolen brugge achter

venneman driesch en dat wij onse / resolutie moeten oversenden om door hun daer van commu- / nicatie te

geven aenden heere procureur generael en gelijk / daer op resolutie is genomen den 18 februarij lestledent

staende / hier vooren folio 20 et sequentia wordt naer de selve gerefereert en / boven dien te kennen gegeven

dat al de aengelande aldaer / meesten deel in staet sijn van die straete te stellen in goeden / praticabelen staet

en alsoo niet absolut noodig van het / gemeente te belasten met een calsijde dat de selve restauratie / ten

minsten zoude moeeten lanck sijn veertig roeden immers / sal ter eerste convocatie van geheel de weth die nu

meest absent / is en van de pointers en notable naerder geresolveert worden / sullende niet min van dese ende

vande voorgaende resolutie  /  copie  aen  mijn  heer  delvael  overgesonden  worden  actum date /  voorseijt

jacobus goethals pieter fruuijtenier joseph van laere pieter vandervennet

rispen et convocatie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 5 meij 1771

ten voornoemden daege is geexhibeert dat wij moeten doen publiceren / het placcaert vanden 5 januarij 1732

nopende het vernietigen / vande puppen rispen en eijernesten daer naer is volcomen / date deser

voorts wiert bij den selven brief geordonneert dat wij op den / 6 dito moesten zenden onse gedeputeerde

behoorelijk geau- / thoriseert ten lanthuijse tot het hooren en resolveren op / verscheijde articelen die vooren

gehouden waeren door  de majesteijts / commissarissen aende gedeputeerde op de rekeninge van slants /

impositien  opte  provintie sonder  dat daer  bij  geseijt  wiert  /  wat  propositien  het  waeren  sijnde hier  toe

gedeputeert den heere bailliu ende greffier signant de welke op alles wel sullen / letten en sig voegen naer de

meeste voijsen vande voordere minder / wetten actum date voorseijt /

21v

rapport vande voorenstaende deputatie op de nieuwe rechten

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 8 meij 1771

ten voornoemden daege deden den heere bailliu ende greffier  / signant rapport van hunen voorenstaende

deputatie de / welke seijden dat aen hun met de gecommitteerde vande / voordere minder wetten van wegens

d’edele  heeren  hooft-  /  schepenen  is  vooren  gelesen  seker  plan  ofte  propositien  /  gedaen  bij  de

commissarissen vande majesteijt aende gedeputeerde / op de rekeningen vande provintie behelsende onder

andere / dater zoude tsedert den trans port vanden jaere 1631 veele / veranderingen zijn overkomen de steden

verslegt ende de prochien / verbetert door dien aldaer veel winckels in commertie is op- / gerigt en om sulkx

te restaureren datter  meer  als 15 duijsent  /  huijs houdens zouden  moeten  vernietigt worden  en  gemaekt

eenen / nieuwen transport daer aen hier excessive oncosten souden / cleven dater veele steden zijn buijten

staet van huer / contingent op te bringen en waer door de majesteijt grootelijkx / is lijdende etc om alle welke

te verhoeden wiert voorts / onder andere voorgestelt twee besondere articlen wesende als vogt / gijlieden zult

van onzen twege en in onzen naem de / gedeputeerde der verscheijde administratien intervenierende in / ’t

aenhooren de rekeningen vande provintie voorstellen het volgende 

eersten voorstel  ten faveure vande gewoonlijke gedeputeerde der / provintie ’t authoriseren om jaerelijkx aen

haar majesteijt uijt het / produit der loopende middelen te betaelen eene somme van twee / hondert duijsent

guldens ten tittel van vergoedenisse voor een / gedeelte der non valeurs ofte remiesen de welke zij in het sub-
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/ sidie fix is leijdende door de onmagt der steden van respecti- / velijk te fournieren geheel haer contingent op

den voet / vanden transport van 1631 dit arangement inganck te / nemen met het subsidie van 1771 a 1772

2en voorstel vande selve gedeputeerde te authoriseren om provisionelijk / te verminderen met twee duijsent

ratien  daegs  den  uijtsent  van  /  het  subsidie  fix  en  om  jaerelijkx  te  betaelen  ter  ontlastinge  /  van

d’administratien  van  vlaenderen  het  import  van  die  twee  /  duijsent  ratien  daegs  uijt  het  produit  ofte

excressentie der selver / loopende middelen dit arrangement te beginnen soo haest de / tijdts omstandigheden

sulkx sullen toe laeten

enige articlen besloten in het accoort van het subsidie fix

op alle welcke wij gevraegt hebben communicatie van het / accoordt wanneer het subsidie fix is toegestaen

met al de / conditien daer in besloten in het welk stont onder andere dat / geene solvente en moesten betaelen

voor insolvente dat men aende / soldaeten etc geen logementen waegen etc en moesten verleenen / ten waere

in oorloge of  particuliere orders dat  de  majesteijt  geen  /  extraordinaire subsidie meer  en  zoude hebben

gevraegt etc en sulckx / gehoort is bij de minder wetten geresolveert van sig te houden / aen het selve accoort

sonder andere nieuwe vraegen toe te staen / actum date ut ante

22r

inocente marie vandevelde

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 8 meij 1771

ten voornoemden daege is voor ons gecompareert jan vande velde / filius pieter den welcken ons te kennen

gaf dat boven sijne suster marie / de welcke om haere innoncentheijt vande prochie onderhouden / wordt ook

innocent geworden was sijne andere suster therese / en bij dien aen hem onmogelijk van die beide te connen /

conserveren en gelijk wij ten differente stonden kerckgeboden / hadden gedaen om de geseijde marie vande

velde elders te / besteden als aenden broeder sonder dater hun iemand heeft / gepresenteert ook dat hij vande

velde voor  onderhout vande / selve  sijne suster  met accessoiren vande prochie heeft salvo / justo twaelf

ponden  grooten  wanof  geresolveert  is  dat  hij vande /  velde  zoude  gaen  naar  sinte  nicolaes  geseijt  het

cleijngeel / om ’t informeren hoe veel men aldaer moeste geven voor / onderhout van diergelijke sotte of

innoncente actum date / ut ante

idem

actum 16 meij 1771 in vergaederinge / als vooren

ten selven daege is geompareert den voorseijden jan vande / velde den welken declareerde dat hij geweest

hadde tot  boven  / locqueren om ’t informeren naer  ’t  gone bij  vooruitstaende / resolutie geseijt  daer  bij

voegende niet voorder te sijn / gegaen omdat hem geraden wiert van maer alleenelijk / weg te doen marie

sijne suster  en met d’ander nog wat / patientie te nemen dat sij mogelijk tot haer selven / zoude hebben

gekomen als sij de rudessen van marie / niet meer en zoude hebben gesien ofte gehoort versoekende / dat wij

hem van dito marie zouden ontlasten en elders / besteden dies wij hem iterativelijk hebben geordonneert te

gaen / naer het cleijn geel bij sinte nicolaas om schriftelijke / conditien te vraegen date ut ante

idem

actum in vergaederinge vanden 23 /  meij  1771 present jan baptiste saij officier  / over  den heere bailliu

jacobus goethals / borgemeester pieter fruijtenier louijs tolliers en / gillis matthijs schepenen

ten voornoemden daege dede jan vande velde rapport dat hij geweest / hadde weijnig boven sinte nicolaes

naar het cleijngeel en dat de / conditien waeren dat men voor onderhout van haet en dranck / vuuer en ligt

moesten geven  derthien ponden grooten  ’t sjaers boven  een / bedde een a twee saergien en twee grove

slaeplaekens soo is / geresolveert van dat den officier saij benevens pieter schotsaert met / sijne kerre de selve

marie vande velde  souden  voeren  naer  het / gemelde cleijn geel  op  den  26 dito danof jan vande velde

terstont / te geven haer bedde saergien en slaeplakens / seggende dat sijn ander suster wat beter was en dat hij

/ met haer sonder vergelt alnog soude hebben blijven huijs- / houden actum date ut ante /

22v

grembergen en moesseke

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 junij 1771

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd colle- / gie de date 13 deser meldende dat die

vande prochien van / grembergen en moeseke hadden bekomen ieder een decreet van / 1 meij lestleden waer

bij aen die van grembergen is toegestaen / exempt te wesen inde slants directie voor de jaeren 1764 1765 / en

1766 ende de  prochie  van  moeseke voor  de  jaeren  1764 /  1765  1766  1767 en  1768 ter  causen  vande

doorbraeke / inden roggemans polder ten jaere 1763 en dat die prochien / daer over alreede ordonnantie van

vallidatie hadden versogt / ten laste vande generaeliteijt en terwijl den lande van / dendermonde in geene unie
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en is en dat van alle eeuwen / is geplogen dat elk sijnen last moet draegen soo wel in / diergelijke gevallen

ten tijde van oorloge ende andersints / wierd daer  bij geordonneert dat wij onse gedeputeerde / moesten

zenden naer het hoofdcollegie den eersten julij / naestkomende ten thien uren voor middag om ten / dien

pointe geresolveert te worden gelijk bevonden sal / worden te behooren dan gelijk ter deser vergaederinge /

waer present en wesen sieurs jacobus goethals pieter fruijtenier / en jooseph van laer wethouderen soo wordt

de deputatie / van commissarissen gedefereert tot de naeste vergaederinge 

exemplair dote cloosters

voorts is geexhibeert exemplair van haere majesteijts edict / vanden 13 meij lestledent op de admissie inde

relegeuse / orders is geresolveert van gelijke exemplairen te senden aen die van eertbeur ende raverschot dies

de publicatie alreede was gedaen met d’affixie van diere

uitleggen boek

sijnde voor ons gecompareert den ontfanger venneman / den welken versogt dag en ure om ’t oversien sijn /

quohier  van  restanten vanden  jaere  1770 en  uijt  te  leggen  /  den  ommestelling boek  vanden  jaere  1769

declarerende / naer dies bereet te wesen te doen de rekeninge vanden selven / jaere 1769 daer op geresolveert

is ende niet min dag / gefixeert op en 3 julij 1771 des naer middaegs ten een uren / tot het oversien het

quohier  en  uijtleggen  boek  als  voorseijt  /  en  wat  aengaet  de  rekeninge  sal  tot  dies  jegens  octobre  /

naestkomende commissaris versogt worden 

traegel hoort

ook heeft adriaen vispoel woonende op den hoort / ons gerapporteert dat het meer als noodsaekelijk is van /

dat de prochie moet maeken den tragel op den hoort / aen het prochie vague lant faute van diere dater / veel

schaede staet te gebeuren door de groote abundantie / van het water waer op geresolveert is dat hij vispoel /

soude doen eenige provisionele reparatie en voor de voordere / sal ten eerste vergaederinge van schepenen

pointers ende notable gesorgt worden wanneer iemant sal worden / gecommitteert om souffisante reparatie te

doen acctum / date ut ante /

r23

grembergen moeseke

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 27 junij 1771

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de missive van / het hoofd collegie van date 13 deser met

onze resolutie vanden / 20 deser staende hier vooren folio 22 verso danof om te vacheren / naer dendermonde

ten fine daer bij vermelt gedeputeert sijn / den heere bailliu ende greffier signant de welke alle mogelijke /

redenen ende devoeren sullen inspannen om den last daer bij / vermelt te stutten ende doen afslaen actum

date ut ante

idem

actum in vergaederinge van bailliu / schout borgemeester  schepenen pointers ende / notable desen 3 julij

1771

ten voornoemden daege dede den greffier signant rapport van sijne / deputatie naer dendermonde dat d’edele

heeren hooftschepenen / voorhielen primo hunlieden brief vanden 13 deser  secundo dat sij / van intentie

waeren requeste te presenteren aen het gouvernement / ten fine van in te trecken de decreten bekomen bij die

van / grembergen en moeseke ter  causen van vrij te wesen  vande settingen zegge quote /  van die twee

prochien over de jaeren 1764 tot 1769 inde / slants directie overmidts den lande van dendermonde in geene

unie / en is etc ons niet min aenseggende dat het geraetsaem zoude wesen / dat de minder wetten ten dien

pointe zouden doen representatie / aen het gouvernement waer op de minder wetten geresolveert hebben / van

maendag toecomende wederom te vergaederen en twee van / diere te committeren tot het doen vande selve

representatie / en dat elke vande minnderwetten middelerteijt moesten resolveren / en ieder op stellen sijne

redenen van doliantie danof den / greffier signant alsdan heeft ingegeven niet alleen eene / acte van doliantie

verleent  bij  distincte  persoonen  dat  het  /  noodsaekelijk  is  van  in  d’aelrist  te  moeten  maeken  goede  /

souffisante somer dijcken met eene sluijse tot het afweeren / vande wateren waer door alreede meer dan

duijsent guldens / schaede was veroorsaekt maer heeft hij ook overgelevert / eene plaise ofte memorie dat de

prochie van wetteren / geduerende den lesten oorlog door de cantonnementen logementen / leveringen etc

hadden moeten ligten eene somme van circa / vierendertig duijsent guldens dat sij corts daer naer sijn / belast

geworden met twee schelen voor die van schellebelle / bedraegende jaerelijk salvo justo duijsent guldens /

boven nog eene somme van elfduijsent guldens voor  22 jaeren / achterstellen dat sij ’t sedert vijf jaeren

herreweerts hadden / gehad drij waterjaeren waer door de insetene ’t een jaer door / t ander hadden  geleden

wel 7 a 8 duijsent guldens jaerelijkx / datter van noode was dijcken te maeken op verscheijde / plaetsen langs
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de schelde met eenige sluijsen alle welke / lasten ook zouden behooren te komen tot last vande / generaliteijt

ingevalle iemant van d’ander prochien quijtschelt / ofte soulagement kregen ter causen van eenige voorvallen

/ etc bij dien is voorts bij ons geresolveert en tot de voorseijde / convocatie gedeputeert den heere bailliu de

geijter ende den greffier signant leirens / de welcke volmagtigt worden om procuratie te verleenen / aen twee

vande minder wetten ten fine van aen het / gouvernement te doen de voorschreven representatie tot het /

intrecken vande geseijde decreten

sijnde ook geexhibeert  den corten staet van schulden 

23v

lossen twee renten

vanden jaere 1770 waer op d’edele heeren hooftschepenen / in date 5 junij 1771 hebben verleent ordonnantie

dat / geduerende den jaere 1771 uijt de sloten van rekeningen / moesten worden gelost twee renten ieder van

hondert ponden grooten cappittaels die crooseren a 6 ¼ en 5 par / cento ten proffijte vanden armen deser

prochie dan gelijk / den armen volgens sijn rekeningen geenen overschot en / heeft en dat de croosen van

renten  sijn  sijne  principaele  /  revenuen  die  hij  door  lossinge  soude  verliesen  ende  /  de  cappittaelen

alleenskens in sijn onderhout smilten /  wanneer de generaeliteijt  vande prochie den armen / disch moet

onderhouden soo is geresolveert van die / lossingen tot alderstont te surceren en met die / penningen andere

renten te lossen mitsgaders deselve renten / van armen te reduceren a vier par cento

reparatie klokhuijs

en gelijk de thiende heffers het clockhuijs vande / kercke deser prochie tot reparatie hebben doen open- /

leggen en alsoo laeten liggen nu ten minsten ontrent / twee maenden waer door de vaute vande kercke veel /

intrest is lijdende tot soo verre dat het water op de / vaute met groote plassen is staende door dringende / de

mueren en vaute waer door ook de reepen van / de clocken orlogie houte werk en andersints veel / schaede

sijn lijdende reden waer om geresolveert is / van te schrijvan aenden heere abt van sint nicolaes ten / bossche

als geestelijken grooten thiende heffer hem daer / bij vermaenende van daer in sonder uijtstel te voorsien en /

middelerteijt bij den selven brief te protesteren van costen / schaeden ende intresten actum date ut ante

joachim de geijter jacobus goethals joannes vande driessche / pieter fruijtenier gillis matthijs louis tolliers /

joseph van laere joannes matthijs adriaen vispoel  / jacobus van doorsselaere / cornelis van wassenhove /

jacobus verstraten joannes livinus de clercq / francies maes pieter frans de geijter

24r

thol quaetregt

ten voornoemden  daege heeft  den  greffier  signant rapport  / gedaen dat  d’heer  francar ontfanger op  het

comptoir tot / quaetregt ter greffie is gekomen om seven guldens vier stuivers / over de becostinge van het

decreet verleent bij de majesteijt den / deser op onze vertoogen daer bij gestatueert was dat d’insetenen / van

wetteren met de goederen die sij van hun eijgen gewas / versenden of voor hunnen consumptie doen komen

van / ghent of elders mogen passeren langs de baene van / wetteren door quaetregt op ghent t’sij verkogt

ofte / onverkogt vrij van thol midts ten comptoire doende / den inken en gelijk het comptoir principael tot

sinte / nicolaes bij het selve decreet belast is aen ons daer van / copie autenticq over te senden ’t geen voor

alsnog niet / en is gebeurt soo is geresolveert dat den greffier signant / zoude schrijven ’t sij naer de finantie

ofte naer het / selve comptoir principael ten fine van aen ons de / geseijde copie te doen overmaeken als

alreede  soo  /  voorseijt  betaelt  om  danof  ’t  eijnden  dus  de  publicatie  /  te  doen  gebeuren  behoorelijk

getranslatteert int vlaems / actum date ut ante pieter fruijtenier / joseph van laere pieter vandervennet

verbot uijtvoer graenen en meel 

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd collegie / de date 26 julij 1771 met exemplair

nopende ’t verbot  van uijtvoer / van graen en meel danof geresolveert is gelijke te senden aen / die van

eertbeur en raverschot danof de publicatie alhier alreede / was gedaen van op den 28 julij voorseijt

grembergen en moeseke

sijnde ook geexhibeert acte om te onderteekenen door de afsetene / meeste gegoede ten fine ons benevens de

voordere minder / wetten ’t opposeren jegens de decreten bekomen bij die van / grembergen en moeseke den

1 meij 1771

24v

dag rekeninge
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actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 septembre 1771 present den heeren / bailliu ende schout jan

baptiste driege ende jooseph van laer schepenen

ten voornoemden daege is gecompareert den ontfanger ludovicus  norbertus / venneman den  welken  dag

versogt tot het reguleren de / remiesen vanden jaere ende ontbloot 1769 ter wijl den / dag tot het passeren

vande rekeninge vanden selven jaere dient / op den 25 deser  danof den dag tot het oversien der  selve /

remiesen is gestelt op den 19 deser des morgens ten negen / uren daer toe de pointers notable en absente

schepenen / sullen worden vermaent

reparatie traegel

actum in vergaederinge vanden 19 / spetembre 1771 coram bailliu schout / borgemeester schepenen pointers

ende / notable

ten selven daege is vooren gehouden dat’er op den hoort aen / het vague land vande prochie en op andere

plaetsen sijn / gevallen distincte gaeten door de swaere ende abundante / wateren der schelde als mede dat de

somerdijken soo op den / selven hoort als andere plaetsen moeten worden opgehoogt etc midtsgaders dat de

sluijse / tusschen wetteren en calcken absolut moet worden / gerepaeert daer in die van calcken de helft

moeten / contribueren wanof tot restauratie van diere gecom- / mitteert worden den heere bailliu ende schout

de geijter / alsmede adriaen vispoel en om met de weth van calcken / ten dien regaerde te resolveren en alles

te effectueren soo / het best ende ten voordeele sal convenieren actum date / ut ante dan om te resolveren met

die van / calcken sullen boven de twee gecommitteerde nog vacheren / sieur joannes matthijs louijs tolliers

jacobus goethals / laureijs raman ende jacobus verstraeten beide notable / welcke resolutie sal mogen worden

achtervolgt en sal de / becostinge van diere gebragt worden tot laste vande prochie / voor  soo veel  haer

contingent daer  inne can bedraegen / joachim de geijter  jacobus  goethals joannes baptiste driege /  gillis

matthijs pieter  fruijtenier  /  jacobus  van doorsselaere joseph  van laere joannes matthijs /  pieter  frans de

geijter / francies maes / cornelis van wassenhove / adriaen vispoel / laureijs raman

25r

petitie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 octobre 1771

sijnde geexhibeert missive van het magistraet van dender- / monde adverterende dat men moet publiceren dat

de  drij  jaere-  /  merckt  daegen  binnen dendermonde aenne komen  den   den  7 14 en  /  21 deser  danof

geresolveert is van op den 6 deser danof de / publicatie te doen ter plaetse ende tijde gecostumeert 

ook is geexhibeert missive van het hoofdcollegie de daete / 28 septembre 1771 daer bij geordonneert wort dat

wij onze / gedeputeerde moeten senden naer het hoofd collegie op den / 7 deser ten thien uren voor middag

om geresolveert worden / op de petitie van slants directie in te gaen eersten novem- / bre 1771 en ’t expireren

lesten  octobre 1772 waer toe gedepu- / teert worden  den borgemeester  ende greffier  signant /  de welke

benevens de voordere minder wetten sullen versoeken / soo danige moderatie als het mogelijk is

hooren vee 

sijnde ook geexhibeert nog eene andere missive van het hoofd / collegie de date 27 septembre 1771 met copie

translaet van / haere majesteijts decreet gedeputeert in haeren priveen raede / den 10 dito ten fine dat wij in

alle voorvallende occasien / naer desselfs inhouden exactelijk te conformeren met voordere / advertentie dat

wij alle precautien moeten nemen tot het beletten / dat de plaege onder het hooren in onse prochie niet en

dringe / ter oorsaeke dat die plaege haer hadde verthoont binnen de / prochie van sint gillis binnen dese lande 

welk decreet inhout dat bailliu ende weth  moeten observeren / de edicten  annopende de  plaege van het

hooren  vee  sonder  dat  /  de selve  bailliu ende weth  alvooren  rapport  moeten  doen  aende /  staeten  van

vlaenderen ofte hoofd collegie nemaer de besmette beesten / als ook die daer mede communicatie hebben

gehadt soo haest die / ter  kennisse comt op den instant en in conformiteijt vande / selve edicten te doen

dooden met voorder uijtwerkinge als bij de / gemelde edicten geseijt actum date ut ante

rapport petitie

actum in vierschaere vanden 10 octobre 1771 / present den heere bailliu ende schout sieurs / jacobus goethals

borgemeester jan baptiste drieghe / pieter fruijtenier ende louijs tolliers

ten voornoemden daege dede den borgemeester  ende greffier  signant / rapport van hunne deputatie naer

dendermonde dat bij  d’edele / heeren hoofdschepenen was geresolveert  van voor  slants directie / uijt  te

zenden tot seven duijsent ponden grooten sijnde als ten voorleden  jaere ’t gone bij de minder wetten es

geaccepteert / actum date ut ante
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hebbende den  ontfanger  venneman ook  rapport  gedaen  dat  hij aen  jacobus  goethals over  d’heer  petrus

angelus everaert hadde gelost / eene rente van twee hondert ponden grooten wisselgelt capitaels ter rekeninge

/ ende op minderinge van sijn slot van rekeninge gedaen over den / jaere ende ontbloot 1769 gesloten 25

septembre 1771 en is aen hem geordonneert daer van inkennen te doen aen het hoofd / collegie ende de selve

lossinge te thoonen indien sij daer naer / sijn vraegende

25v

lossen rente

actum ter wettelijke vergaederinge van den / 17 octobre 1771

ten voornoemden daege wierde geexhibeert missive van den / heere baron jaerens hooftschepenen de date 12

deser  meldende / dat wij sijne ordonnantie verleent op de rekeninge vanden jaere / 1769 gesloten den 25

septembre te vooruit zouden deftereren tot / naerder order het welke behelsde van eene rente te lossen / van

twee hondert ponden grooten wisselgelt capitaels ’t gone alreede / gedaen was

uijtzend

actum in vierschaere vanden 14 novembre / 1771

sijnde geexhibeert den uijtsent brief van het hoofd collegie / de date 1 deser over den jaere ende ontbloot

1771 en is / geresolveert van te doen de repartitie voor die van eertbeur / ende raverschot alsmede aen huer te

doen den uijtsent naer / gewoonte

peste polen etc

ten selven  daege is geexhibeert missive  van  het hoofd  collegie /  de date 14 deser  ordonnerende van te

erpubliceren  de  placcaerten  /  vanden  27  octobre  19  novembre  ende  13  decembre  1770  nopende  /  de

vremdelingen  komende van  polen  etc  ten  respicte  vande /  pestilentieuse  siekte  aldaer  reguerende en  is

geresolveert  van / die op morgen te erplubliceren actum date ut ante present / den heere bailliu jacobus

goehals borgemeester ende pieter fruijtenier / schepenen

vague goederen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 21 novembre 1771

sijnde geresolveert van op sondag 24 deser te doen / het kerckgebodt dat men op hedent en acht daegen / sal

verpagten de vague goederen voor eenen termijn / van ses jaeren

fundatien

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 decembre 1771

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 9 deser ordonnerende dat wij

binnen de / drie weken moeten overgeven eene lijste van alle de / fundatien die binnen onze prochie sijn

sonder daer  onder / te begrijpen de geestelijke beneficien jaergetijden en missen / en gelijk alhier geene

andere beneficien en sijn is geresol- / veert dat den greffier signant soude schrijven naer het / hoofd collegie

sijnde ook geresolveert van op den 28 deser te passeren den / staet van binnecosten te beginnen smorgens ten

negen / uren daer  toe het kerckgebodt  ende de behoorelijke / beschrijvingen door den greffier signant sal

gedaen worden / actum date ut ante

26r

sijnde alnog geresolveert van met de saeke wegens / den geertbosch contra wijlent jonker charles / maelcamp

voorts te gaen ende sijne douariere / die betrocken is tot het aenveerden van d’arrementen / vande saeke te

pramen oft doen verstellen naer stijle daer tot den procureur de meersman / tot dendermonde gecommitteert

wort met adveu / van ’t gone alreede dieswegens verrigt en om de / saeke te poursuiveren tot den diffinitiven

in formen / dat voorseijt

geestelijke benificien etc

actum 28 december 1771 ter / vergaederinge van bailliu schout / borgemeester  schepenen pointers ende /

notable

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert missive / van het hoofd college de date 18 deser daer bij

geordonneert / wiert van dat wij moesten voldoen aen hunnen missive / vanden 9 dito en daer bij voegen de

geestelijke beneficien / jaergetijden en missen en voorts als bij deselve missive / vanden 9 deser  voorseijt

vermelt voorts dat wij moesten / overgeven eenen staet ofte lijste van alle de becostinge / die wij gehadt

hebben ’t sedert novembre 1769 tot hedent / nopende het hooren vee voor soo veele aengaet de / behaelijke
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siekte dood slaen etc welke twee lijsten / voor ons sijn geexhibeert ende afgelesen met order / van die alsoo

in het hoofdcollegie te bewegen actum date ut ante

1772

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 2 januarij 1772

ten selven daege is geexhibeert den corten staet van / schulden over den jaere 1771 waer op d’edele heeren /

hoofdschepenen  hebben  geordonneert  dat  wij  boven  onse  /  schulden  daer  bij  vermelt  nog  moesten

ommestellen / tot 715 : 2 : 0 grooten wisselgelt tot het lossen van renten als de / sloten van rekeninge daer toe

insouffisant bevonden worden / en om alsoo de volkomen lossinge van alle de renten / te effectueren binnen

den tijd van derthien consecutive / jaeren volgens haer majesteijts decreet van den 1 meij 1771 / met het

plang daer nevens gevoegt waer op geresolveert / is van op den achtsten deser te doen vergaederen pointers

en  setters ten eijnde van te doen d’ommestellinge in conformiteijte /  vande selve  ordonnantie ende den

uijtsent brief van date / 1 novembre 1771 actum date ut ante

zijnde alnog geresolveert van dat den ontfanger ludovicus norbertus venneman /

26v

die alhier present is jegens de maent meerte naestkomende / sal moeten lossen eene rente van vier hondert

ponden  grooten  /  captiaels  aende  weduwe  dheer  jan  huijtens  tot  ghent  die  daer  /  toe  tijdelijk  sal

gepreadverteert worden bij beslotenen brief / welke lossinge moet gedaen worden uijt sijnen ontfanck / der

ommestellinge ten laste vanden ougst jaere ende ontbloot / 1770 ’t gone hij ontfanger alsoo accepteert actum

date / ut ante

joachim de geijter jacobus goethals ludovicus norbertus venneman / joannes baptiste drieghe / gillis matthijs

pieter fruijtenier / joseph van laere pieter vander vennet

ommestelling 1771

actum in vergaederinge van d’onder- / geteekende pointers ende setters desen / 8e januarij 1772

ten  voornoemden  daege  is  bij  ons  geexamineert  niet  alleen  den  /  uijtsent  brief  van  d’edele  heeren

hooftschepenen over den / ougst jaere en onbloot 1771 de date 1 novembre 1771 nemaer / ook den corten

staet van schulden vanden selven jaere in het / hooftcollegie gereguleert den 11 decembre 1771 beneffens de

lijste / inhaudende alle de  schulden ende voordeelen  die dese  prochie ten / laste van gemelden jaere is

hebbende geformeert bij / bailliu schaut borgemeester en schepenen deser prochie met ordonnancie / dat wij

die exactelijk moeten ommestellen

danof wij  daer  bij bevinden eerst dat dese  prochie schuldig is over  / subsidie fixe

aenden  majesteijt  ingegaen  den  1  novembre  1771  ende  te  verschij-  /  nen  lesten

octobre 1772 met het deel van eertbeur ende raverschot / ’t gone hier naer in voordeel

sal worden gebragt tot £

1429 9 9 11

item  over  een  jaer  hofhaudinge van  sijne  coninglijke  /  hoogheijt  prins carel  van

lorreijnen,  baar  etc  etc  /  inte  gaen  met  prima  januarij  ende  texpireren  lesten  /

decembre 1772 tot 

187 5 0 0

item over een jaer slants directie ingegaen den / 1 novembre 1771 ende te verschijnen

lesten octobre 1772

844 16 6 0

item over het 8e paijment van 18e ter causen / van 2 schelen daer mede dese prochie ’t

sedert  den  jaere  /  1752  belast  is  geworden  ter  decharge  vande  prochien  /  van

schellebelle ende wansele ’t selve jaer te verschijnen / lesten octobre 1772

102 3 3 0

2563 14 6 11

27r

transport = £ 

2563 14 6 11

item conform den corten staet van schulden is / daer bij geordonneert ommetestellen

tot het lossen van / renten tot £ 715 : 2 : 0 grooten wisselgelt voor  soo veele de /

baetelijke sloten van rekeninge tot dies insuffisant sauden sijn ende gelijck ingevolge

dies uijt het baetelijk slot / vande rekeninge over den jaere 1769 sijn geemploijeert

geworden / £ 200 : 0 : 0 grooten wisselgelt in het lossen rente aen dheer everaert in

600 19 0 0
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octobre 1771 / soo en wort alhier maer tot ommestellinge gebragt / tot in courant £

item wordt bevonden dat den staet van / binnecosten van voorschreven jaere 1771

gepasseert / den 28 decembre 1770 imposteert bij proviesie / tot de somme van

620 0 0 0

somma £ 3784 13 6 11

jegens alle welcke schulden voor boni wordt / bevonden volgens de selve lijste soo

veele de laeten van / eertbuer ende raverschot moeten doogen in het voorschreven /

subsidie hofhaudinge slants directie ende het achtste / paijemenet van 18e der gemelde

twee schelen die sij / aen onsen ontfanger moeten betaelen bedraegende / tesaemen tot

£ 

313 18 7 4

item  over  het  jaer  pagt  van  het  veir  deser  /  prochie  te  verschijnen  2  meij  1772

wesende het / 1e jaer van drij tot

42 0 0 0

gelijck ook over het jaer pagt van het sche- / penenhuijs alvooren tot 11 10 0 0

item over een jaer pagt vande vague goederen / te verschijnen kerstavont 1772 sijnde

het 6e jaer van / ses tot 

6 7 4 0

item  over  d’ommestellinge  tot  laste  vande  /  negotie  bedrijf  ende  gestaethede

geexpireert met / kersavont 1771 tot bij provisie

70 0 0 0

somma £ 443 15 11 4

bij dien de voordeelen getrocken vande schulden / soo blijft nog suijver schult tot de

somme / van £

3340 7 7 7

* volgens onze berekeningen is de schuld = 3340 : 17 : 7 : 7

27v

tot voldoeninge van welcke drij duijsent drij hondert / veertig ponden seven schellink seven grooten en seven

deneirs / restat schulden / hebben wij pointers ende setters ommegestelt soo wij / ommestellen bij desen eene

settinge  van  acht  schellingen  /  en  vier  grooten  courant  te  ponde  prijs  waer  op  /  de  landen  bosschen

meersschen huijsen vijvers weijden meulens ende thienden volgens de lant boeken staen / getauxeert alles tot

laste  vanden  jaere  ougst  onbloot  /  1771  voorseijt  onder  de  protestatie  wegens  de  twee  /  schelen  van

schellebelle ende wanzele alsmede de vijf / schelen van laerne soo ende gelijk bij voorgeruerde omme- /

stellingen is geseijt daer toe gerefereert wordt

danof aenden greffier  signant mits desen geordonneert / wordt ingevolge deser  den ommestellng boek te

maeken / op seghel competent soo haest doendelijk is om die te / leveren in handen vanden gonen die van

dese  / ommestellinge ontfanger bedijden  sal  ten  fine hij /  ontfanger de  debiteuren  daer  bij  te bevinden

tijdelijk  /  saude doen  betaelen  hunne settingen  van  drij  te  /  drij  maenden  ten  welcken  effecte  deselve

ommestellinge bij bailliu schaut borgemeester en schepenen deser prochie sal gewesen / worden wettelijck

ende executoir beneffens de gone / ten laste van negotie bedrijf ende gestaethede die bij d’onder- / schreven

hedent ook is gedaen volgens den boeck / daer van geformeert waer naer gerefereert wort  / date ut ante

jacobus van doorsselaere / joannes matthijs pieter frans de geijter adriaen vispoel / cornelis van wassenhove

francies maes

wijsdom omestellinge

actum in vierschaere vanden 9 januarij / 1772

ten voornoemden daege hebben wij geexamineert de ommestelling / hier vooren staende met den boek van

diere alsmede d’omme- / stellinge ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede gedaen / bij pointers ende

setters deser prochie ende de selve gewesen / zoo wij die wijsen bij desen wettelijk ende exectoir niet jegen- /

staende verjaerthede stijl ofte usantie ter contrarie ter / manisse van d’heer joachim de geijter bailliu ende /

schout overstaen kennisse ende wijsdomme van sieurs / jacobus goethals borgemeester jan baptiste drieghe

pieter /

28r
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fruijtenier louijs tolliers jooseph van laer ende / pieter vander vennett schepenen date voorseijt

forme van het stellen prochie rekeninge passeren etc

sijnde ook geexhibeert missive van het hoofd collegie / van date 7 januarij 1772 meldende dat aen hun door

den raede / van vlaenderen van wegens haere majesteijt was toe- / gesonden project van reglement ten fine

van daer / ontrent te verleenen hemlieden advijs welk project / behelsde distincte articlen nopende het stellen

ende / passeren der prochie rekeningen ’t elkent jaere / binnen de twee maenden naer den valdag van den /

uijtsent brief het overgeven vande copien rakende / de miscalculatien ende andersints alles op de boeten / van

hondert guldens ten laste  vanden bailliu greffier  /  en  iederen  schepenen ons ordonnerende daer  op  te  /

rescriberen binnen de veerthien daegen ende gelijk / distincte articlen van het selve project reglement in / cas

die moeten worden geobserveert namentlijk van / rekeninge te moeten doen binnen den tijd daer bij vermelt /

seer naedeelig zullen wesen aen het pbuliek als / meest alle de instenenen soo seffens hunne settingen / niet

en connen betaelen en alsoo veel excecutien / midtsgaders ruinatien van veele persoonen sal / veroorsaeken is

geresolveert van dat dan greffier / signant de rescribtie op alle de selve articlen / jegens de naeste vierschaere

sal opstellen en / d’onmoegelijkheijt daer bij verthoonen des te meer / dat men in observantie haut voor soo

veele / doendelijk is wegens de prochie rekeningen het regle- / ment vanden jaere 1672

op koop graenen

voort is geexhibeert missive van het selve hoofdcollegie de / date 3 deser  met twee exemplairen het een

raekende / het verbot vanden opkoop der graenen ende het ander / staterende dan vrijdom van barreeren voor

postpeerden / en post voijturen ledig wederkeerende van hunnen cours / danof geresolveert is van sondagh 12

deser te doen / de publicatien en affixen als ordonnantie date ut ante

item hebben wij geresolveert van sondag 12 deser te / doen kerckgebodt om op donderdag eerst komende / te

doen de verpagtinge vande ommestellinge vanden / jaere ende ontbloot 1771 gisteren bij pointers en / setters

gedaen

joachim de geijter jacobus goethals joannes baptiste drieghe / pieter fruijtenier louis tolliers / joseph van laere

pieter vander vennet/

28v

prochierekeningen

actum in wettelijke vergaederinge / van d’heer joachim de geijter  bailliu / ende schout jacobus goethals

borgemeester jan / baptiste driege pieter fruijtenier gillis / matthijs ende louijs tolliers schepenen / desen 23

januarij 1772

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de missive / van het hooftcollegie de date 7 deser alsmede

de rescribtie / die wij daer op sijn doende luijdende als volgt edele / weerde ende seer voorsinige heeren tot

antwoorde op uwedele / geërden vanden 7 deser hebben d’eere te seggen dat wij meijnen / dat de regulative

aengaende  het  doen  ende  derigeren  van  prochie  /  rekeningen  genoegsaem  in  behoorelijke  forme  is

geprescribeert / inde reglementen vande jaeren 1672 ende 24 januarij 1720 / de welke bij ons seer exactelijk

worden onderhouden wat / aengaet ’t gone besloten inden 2 article van het geprojecteerde / reglement is

onmogelijk ’t observeren want daer door soude / absolut volgen eene groote ravagie ende veel executien ten /

laste van meest alle onze insetene want ’t is een vaste weth / dat weijnige hunnen settingen connen betaelen

voor kerstavont en men is bedugt van geen ontfangers te zullen krijgen / van onze ommestellingen ten sij tot

grooten tantieme / want niemant sal soeken die uijtspanningen bij executie / ’t ondernemen men voorsiet ook

dat daer uijt zouden / resulteren remarcabele remiesen en veel persoonen gehouden / zijn te komen op den

armen disch die alhier seer geringe / van revenu is in welk geval de prochie onderstant / zoude moeten doen

wij zijn gewoon alle jaeren rekeninge / te doen in septembre ofte octobre vanden ougst ende / ontbloot van

het voorgaende jaer  het welke ter / correctie ons schijnt seer  exact ende expeditief te / wesen  = ’t gone

besloten in articles 3 4 6 ende 7 van / dat men de copien rekeningen moet bewegen in het / hoofd collegie

binnen de 15 daegen naer het passeren / daer aen is van alle tijden voldaen ten minsten seer / faciel om doen

ende te doen doen en waert dat inde / rekeningen iet bevonden wierde contrarie te wesen aende / gemelde

reglementen van 1672 etc ‘t selve can bij ordonnantie / ter auditie rekeninge door commissaris gecorrigeert

ende / gebetert worden om voor het volgende jaer daer aene / precieselijk te volkomen ende wien daer aene

soude / ontbreken zijn de penen bij reglemente gestatueert / ten laste van die gebrekelijke executerelijk met

welk / ook beantwoord sijn de 9 en 10 articles = wegens den 11 / en 12 article can ter auditie rekeninge bij

appostille gestatu- /eert worden tot vermeijdinge van erreuren soo danige / pene ende boete alst den heere

commissaris zoude / goetdunken ende dat wel  namentlijk ten laste vanden / greffier  die van diergelijke
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erreuren den oorspronk zoude / wesen ende wanof hij voor die besoigne wordt voldaen / bij de rekeninge

onder d’articlen vanden double appostilleren ende / calculeren

zijnde geresolveert alsoo aen het hoofdcollegie bij beslotenen / brief te rescriberen date u ante/

29r

vernieuwen weth

actum ten schepenen huijse in / schepenen camer plaetse ordinair / desen 28 januarij 1772

ten voornoemden daege heeft d’heer joachim de / geijter bailliu ende schout deser prochie bij / commissie

vanden heere raet intendant ende / ontfanger generael van haere hoogheijt de princesse / d’isengien mamines

etc vrauwe van wetteren etc / de date 4 decembre 1771 verniewt de weth ende / haer afdanckinge der oude

aengestelt de volgende sieurs / jan baptiste drieghe borgemeester / gillis matthijs eersten schepenen / pieter

fruijtenier 2en / jooseph van laer 3en / joannes de wilde filius frans 4en / judocus van haerde filius jan 5en /

ende pieter vander vennet tot eertbuer 6en schepenen

hebbende deselve wethauderen gedaen den eet inder / manieren ende op de ses distincte articlen staende /

hier vooren folio 12 aen hun exact claer ende / duijdelijk vooren gelesen die alhier gehouden worden / als

over geinserreert date ut ante

sijnde door den heere bailliu ende de voornoemde / wethouderen voor pointers gekosen en aengestelt de /

volgende bij continuatie als folio 12 te weten / sieur joannes matthijs / jacobus van doorsselaer (in marge: 14

novembre 1776 in sijne plaetse pieter ingels) / pieter frans de geijter / cornelis van wassenhove / noortzijde /

frans maes eede (in marge: idem in sijne plaetse pieter dierick siet folio 60) / adriaen vispoel 

voorts  is geresolveert  ende bij  ons  vast  gestelt  van  dat /  soo wanneer  door  iemant  sijne  proces  stuckx

gefurniert / wordt ofte questie segge noodig is van advocaeten / projudicie te nemen tot het wijsen van alle

civile / saken wij van alsnu tot alderstont dat wij ofte / onse naerkomers dese sullen veranderen tot dies /

hebben gedenomeert de volgende advocaeten ijperzele / pensionaris goethals secretaris pulinckx van / lierde

libaert corhals de grave int gewat de jonge ende roelant uijt welcke negen drij sullen worden getrocken bij

billicken ende sullen die drij het / wijsdom doen aen wien  de stuckx tot  dies / door  den greffier  sullen

gecachettert oft gesloten /

29v

zullen worden en ingeval noodig is van vijf te / denomeren ofte nemen sullen der nog twee briefkens / bij

getrocken worden uijt den gemelden nomber / van negen date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / gillis matthijs joannes de wilde / jodocus van haerde

hoore vee

actum 30 januarij 1772 in / vierschaere

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de / missive van het hoofd collegie vanden 28 deser met /

het  exemplair  ofte  reglement  ter  materie  vande  /  contagieuse  siekte  onder  het  hooren  vee  daerop  /

geresolveert is van sondag te doen publicactie ende / affixie alsmede van ’t informeren of d’opneminge / van

het hoorenvee met de stallen weijden etc inden / instant moet gebeuren ofte wel soo haest de plaege haar

alhier / zoude openbaeren date ut ante

depost  is  geresolveert  van  d’opneminge ende  visitatie  te  /  beginnen  den  3  februarij  1772  te  beginnen

smorgens / ten acht uren

slants gulden

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 9 april 1772

ten voornoemden  daege is  vooren  gehouden dat alle de /  prochien  vanden lande van dendermonde aen

d’heeren / van het hoofd collegie hebben versogt om de reghten van slants / gulden te houden aende prochien

ieder op het sijne ende / daer vooren te betaelen de pagtsomme wijngelt meerdere / accessoiren gelijck den

pagt ten voorleden jaere heeft geweest om door dien middel te voorkomen alle moijelijk- / heden die elkx

insetene door de nieuwe pagters souden / connen aengedaen worden ende ander redenen soo hebben / wij

geresolveert van te presenteren plaise aen d’edele heeren / hoofdschepenen ten fine van het selve regt aen /

dese prochie ook te willen laeten op den prijs gelijck / tselve regt ten voorleden jaere is verpagt geworden

welcken / pagt en accessoiren wij aen het hoofd collegie sullen voldoen / midts ons authoriserende om iemant

te committeren tot den / ontfanck van ’t gemelde regt ten laste vande herbergiers alhier / alsmede die uijtvaert

houden immers van alle de gone die / aen ’t voorschreven regt gehouden sijn te recouvreren bij/

30r
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sommatie ende executie  naer  behooren  welcken  gecommitteer-  /  den  ons  sal  moeten  doen  behoorelijke

rekeninge en voldoeninge / geduerende de maent meerte 1773 ten langsten voor den / 15 april op pene van

gelijcke  executie  daer  vooren  den  /  gecommitteerden  sal  moeten  stellen  borge  principael  /  ’t  onsen

appaijsemente actum date ut ante / joachim de geijter joannes baptiste drieghe / joannes de wilde / jodocus

van haerde 

actum 16 april 1772 in wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hooft- / collegie ordonnerende dat wij hun moesten

oversenden eene / juste lijste van alle de remarcabele wijken die binnen dese / prochie sigh bevinden sijnde

aenden greffier signant geordonneert daer / aen te voldoen

water molen brugge

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 23 april 1772

ten selven daege heeft den greffier signant ons gecommu- / nicqueert missive van mijn heer delvael de ter

burght hoofdschepenen vanden lande van dendermonde gecommit- / teerden tot restauratie vande straeten

daer bij was copie / van sijne verbaele propositie voor  ons gehouden  den / 2 deser  met  de opgevolgde

ordonnantie  van  wegens  den  /  heer  raet  ende  procureur  generael  van  mechelen  de  /  date  11  deser

ordonnerende vande watermeulen brugge / ’t eijnden venneman driesch binnen dese prochie te / vernieuwen

hoogen wijden etc ofte eene andere te / maeken souffisant tot het afleeden de wateren aldaer / komende

alsmede te calsijden ter lingde van salvo justo / veertig roeden en twaelf voeten breet bij crawije ende / tour

vande rolle breeder daer bij geseijt daer toe geresolveert / wordt dan gelijk aen dit werck eene groote somme

gelts / cleven sal en dat die soude moeten komen ten laste / vande generaeliteijt van dese prochie soo is

geresolveert / van voor alle werck hier op te doen convoceren pointers / setters ende notable op den 25 deser

des morgens ten / acht uren voor middag om voorders geresolveert te worden / als naer behooren actum date

ut ante

item brugge

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert d’ordonnantie / ende acte vanden heere procureur generael

de date 11 deser / en gemerckt dat uijt de calsijdinge met het maeken vande /nieuwe brugge swaer oncosten

sullen resulteren die de prochie / nauwelijckx can opbringen ten respecte van haere swaere / lasten boven het

lossen van renten daer toe sij gehouden is/

30v

mitsgaeders dat het eijndeweegs daer bij vermelt seer wel in / staet bringelijk is met het doen de reparatie met

hout en aerde daer toe de aengelande seer wel in staet sijn als wesende / rechante persoonen die van alle

tijden in possessie sijn van / die te maeken op wien vervolgens d’ordonnantie zoude / dienen te vallen vande

straete behoorelijk op te hoogen / en suffisantelijk te maeken naer welke de generaliteijt / vande prochie

soude connen nemen de noodige maetregelen / om de brugge in staet te bringen om de wateren naer heijsen /

vande saeke genoegsaem te doen fuiren tot welke restauratie / ook zoude noodig zijn van aen d’aengelande

t’ordonneren van / hunne haegen en canten merckelijk te leegen op dat desonne / logt en wint op den gront

zoude connen vallen ook doet te / reflecteren dat op alle andere plaetsen binnen dese prochie / daer quade

gaeten en poelen sijn die moeten gemaekt worden / door  d’aengelande sonder dat de generaliteijt vande

prochie / daer toe contribueert en waert dat de prochie de straete in / questie restaureerde elk sal daer uijt eene

consequentie  willen  /  trecken  en  veroorsaeken  groote  oneenigheden  en  questien  over-  /  sulckx  word

geresolveert van dat den greffier signant copie / deser zoude zenden aenden heere hooftschepenen delvael die

/ versogt wort van bij naerder voet betert aende aengelande / de plano te ordonneren hoe hooge sij de straete

moeten / leggen wat boomen haegen canten en overwasch van / houte geweert om naer publicatie van diere

met interval / van eenigen tijd naer dies ten dobbelen coste vande / deffaillianten voltrocken te worden actum

date ut / ante

sijnde ook gecommunicqueert de missiven van sieur pieter heijde  / die sustineert te lossen eene fondatie van

broodt aen den / armen met twee missen beset op sekere partije goet aen / hem competerende welcke fondatie

gestelt is eeuwigh / duerende waer op geresolveert is van niet te antwoorden / midts men vast gelooft hij daer

toe niet geregt en is / joachim de geijter joannes baptiste drieghe / gillis matthijs / pieter fruijtenier / joannes

de wilde / jodocus van haerde / joannes matthijs jacobus van doorsselaere / pieter frans de geijter / cornelis

van wassenhove / adriaen vispoel / francies maes gillies de wilde / laureijs raman / joannes livinus de clercq

31r

innocenten pieter erauwe
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actum ter convocatie van bailliu schout / borgemeester ende schepenen midtsgaders / pointers setters ende

notable der prochie / van wetteren desen 25 april 1772

ten voornoemden daege is vooren gehouden dat pieter / erauw overjaeriggen innocenten zoon van andries

ende livijne  /  schotsaert  onsen  insetenen  van  wegens  de  prochie /  tot  onderhout  is besteet  aen  andries

schotsaert welken  / tijd expireert met den lesten april 1700 tweeenseventig / soo dat hij andermael zoude

dienen bij iemant besteet / te worden en gelijk wij hem om veele redenen als bekent / geirne zouden vande

prochie doen soo wort geresolveert / van hem te besteden bij n braeckman woonende boven / sint nicolaes

geseijt cleijn geel ten advenante van vijfthien / ponden grooten courant gelt ’t sjaers voor sijn onderhout / van

haet dranck vier lugt etc danof wij frans erau / authoriseren om den selven pieter erau sijnen broeder / aldaer

te besteden voor welke somme wij wethouderen / verclaeren te verantwoorden ende de generaeliteijt / vande

prochie  daer  vooren  te verbinden  tot  soo lange /  hij aldaer  sal  verblijven  naer  proportie van tijdt ten /

advenante vande selve vijfthien ponden grooten courant / ’t sjaers te beginnen met den dag dat hij aldaer sal /

ingaen ende ontfangen worden boven  elken sullen / wij sorgen voor sijne noodige cleederen en sal den /

greffier signant hier van maeken copie autenticq / om aenden selven braeckman over te leveren date ut / ante

joannes baptiste drieghe gillis matthijs / joachim de geijter pieter fruijtenier / joannes de wilde jodocus van

haerde

steene brugge

actum in vierschaere vanden 27 meij 1772

ten voornoemden daege is andermael voorengehouden de / resolutie vanden 25 april lestledent annopende het

calsijden / vande straete aende watermeulen bruggge en gelijk ondervonden / jegens de selve calsijdinge ende

crawijen  sustinerende /  dat  het  selve  moet  gedaen  worden  door  de  aengelande als sijnde /  souffisante

persoonen seggende voorts dat als de prochie / zoude maeken de brugge en dat de aengelande de straete /

verhoogden tot vier a vijf voeten dat die plaetse ofte / straete in questie altijd ende seer facilijk practicabel /

sal zijn waer uijt alle publicque voijtuermans abso- / lut content zullen wesen ende de prochie grootelijkx

ge- / soulageert van swaeren oncost midts sij aen haere sobere / gestaethede in geenen staet en is van die

becostingen te / voldoen ten waere met het ligten van penningen / ofte cesserende van  renten te lossen gelijk

aen haer bij / decreet is geordonneert om alle welke te voorkomen / ende om beter gedaen dan gelaeten is

geresolveert van te presenteren requeste aenden heere raet ende /

31v

procureur generael tot mechelen ten fine van sijne / verleende ordonnantie op het schriftelijk rapport vanden /

heere  hoofdschepenen  delvael  de  date  11  april  lestledent  /  te  houden  in  surciantie  en  bij  provisie  te

ordonneren  /  aende  aengelande  vande  gemelde  straete  op  te  hoogen  /  ten  minsten  vier  a  vijf  voeten

geduerende de aenstaende / maent junij op pene dat sulkx ex officio sal mogen / gedaen doen worden ten

dobbelen coste wanof de / prochie sal zorgen voor de restauratie vande brugge / ’t sij met op te hoogen ofte

eene nieuwe nevens de / oude te maeken en dat de selve aengelande sullen / moeten consenteren dat men de

noodige aerde op / d’hoogde van hunne goederen daer aene paelende / ofte daer ontrent gelegen sal mogen

halen ter / minster schaede ende sonder vergelt ten waere voor de / vrugten daer op staende en voor soo veele

men ontblooten / zoude naer slants regte wordende tot het doen / opstellen ende presenteren vande selve

requeste geautho- /riseert den heere bailliu met belofte van te houden / voor goet vast ende van weerden alle

het gone onsen / gecommitteerden daer inne sal komen te doen actum / date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / pieter fruijtenier / joannes de wilde

vet hooren vee

actum in vergaederinge van bailliu / schout borgemeester ende schepenen desen / 17 junij 1772

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofdtcollege daer bij toegestaen wiert den uijtganck

van / het vet hooren vee uijt dese provincie naer het territoir / van vranckerijck met ordonnantie vande selve

missive / te publiceren te weten tot den 1 julij

vet hooren vee

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 16 julij 1772

ten selven daege is geexhibeert missive van het hooft / collegie de date 9 julij wert bij toegestaen wiert den /

uijtgank van het vet hooren vee uijt dese provincie / naer het territoir van vranckerijck tot den 8 augustij /

toekomende met ordonnantie van die missive te / publiceren daer aene alreede voldaen was van op den / 11

deser actum date ut ante

32r 

merckt hoorenvee
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ten voornoemden daege is andermael geexhibeert / het exemplair nopende het open gaen vande merckten /

van het hooren vee sijnde de date 28 julij 1772 danof / alreede de publicatie alhier was gedaen

sijnde ook andermael geexhibeert de missive vanden heere / raet ende procureur generael de date 16 julij

lestleden / waer bij hij ordonneerde de restauratie vande watermeulen / brugge met het ophoogen vande

straete en gelijk alle / de aengelande sijn souffisant om de straete op te hoogen / die alreede begonst hebben

soo  is geresolveert  van  op  den  /  11 deser  te  doen  vergaederen  pointers en  notable  ten  eijnde /  van  ’t

ondersoeken wat aende brugge sal moeten verandert / worden ten laste vande prochie

steene brugge

actum in vergaederinge van bailliu schout borgemeester / schepenen pointers setters ende / notable desen 11

augustij 1772

ten zelven daege is andermael overlesen de missive / vanden heere raet ende procureur generael / hier vooren

vermelt  /  danof  geresolveert  is van  door  /  d’officieren  voor  de  lestemael  te doen  vermaenen  alle /  de

aengelande ten eijnde ande straete hooger ende / souffisanter op te hoogen als sij tot hier toe hebben / gedaen

’t selve te volbringen onthier in thien daegen / op pene dat het selve werck te weten de ophooginge / tot vier

voeten sal voltrocken worden ex officio ten / dobbelen coste ten last vande deffaillianten waer toe den heere

bailliu ende schout / van als nu voor alsdan volmagtigt wort

en wat aengaet de brugge de prochie sal den ouden / boge afnemen en eenen nieuwen maeken den welken /

vier voeten sal hooger getrocken worden / tot welcke opbauwinge segge het bestier / van diere gecommitteert

wordt  jan baptiste driege borgemeester  ende /  gillis matthijs schepenen de  welcke voor  de metsers en /

materiaelen sullen sorgen van stonden aen om alle het / selve te doen voltrecken soo haest het mogelijk is en

sullen / de selve brugge alsdan beleggen met calsijde soo verre als / de prochie gehouden is ons toorconden

date voorseijt / joannes baptiste drieghe / joachim de geijter gillis matthijs pieter fruijtenier / pieter frans de

geijter joseph van laere / joannes de wilde / francies maes jacobus van doorsselaere / adriaen vispoel laureijs

raman / joannes matthijs / cornelis van wassenhove / jacobus verstraten gillis de wilde joannes livinus de

clercq

32v

steene brugge

actum ter vergaederinge vanden 26 augustij 1772 aende watermeulen brugge present / den heere bailliu ende

schout jan baptiste / driege borgemeester pieter fruijtenier / en judocus van haerde schepenen / sieur jacobus

van doorsselaer  joannes matthijs adriaen vispoel  cornelis van / wassenhove pointers en pieter livinus de

clercq notabelen

ten selven daege hebben  wij  geresolveert  vande watermeulen /  brugge op  te maeken als bij voorgaende

resolutie geseijt / dan om die eenigsints te verbreeden dat de teirelingen / in plaetse van op iederen cant te

wesen twee voeten de selve / maer en moeten wesen ontrent eenen voet en half en over de / beke van eenen

grooten cromminck af te snijden dat men / de selve soude regt trecken door het boschken van jacobus de /

wilde wesende seer utiel ten welken fine met de voornoemde / jacobus de wilde is gemaekt accoort te weten

dat de / prochie aen hem sal geven tot derthien ponden grooten courant / waer vooren de prochie door sijnen

bosch sal mogen / delven eene nieuwe beke ofte copure lanck negen roeden / onbegrepen diep acht voeten

wijt van boven eene roede / en van onder twee derde van een roede alles dendermonsche / maete danof van

de aerde daer uijt komende de prochie mag / besigen soo veele sij noodig heeft  tot het maeken van / de

dijcken inde oude beke ende het voorder sal dienen / tot het aenvullen vande selve oude beke op de plaetsen /

meest  nut  ofte  ten  besten  doendelijk  sullende de  selve  /  oude beke  alsoo  blijven  in  propriteijt  aenden

voornoemde de / wilde voor soo veele wij daer aen over de prochie te disponeren / hebben actum date als

boven zullende hij jacobus de wilde de prochielasten moeten blijven betaelen als voortijts

hooren vee

actum in vierschaere vanden 24 septembre 1772

ten voornoemden daege isser  andermael geexhibeert missive van het / hooftcollegie de date 2 septembre

1772 met exemplairen / nopende de admissie inde religeuse orders

voorts missive met exemplairen nopende het hooren vee en / tauxatie der sallarissen van het opnemen en

maeken denombre- / ment daer van den staet ofte specificatie was geformeert / alhier gesien ende gelesen

opsoekingen quitantien

sijnde aenden greffier signant geordonneert van op te soeken / alle de quitantien verleent bij d’ontfangers van

haere hoogheijt / de princesse d’isengien nopende de vier ponden grooten die sij / jaerelijkx vande prochie

treckt ende daer van te maeken / simpele copien te beginnen tsedert den jaere 1679 / tot ende met den jaere
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1760 en in gevalle datter voor den jaere 1669 wanneer de greffie is afgebrant nog eenige ter / greffie te

vinden sijn daer van ook copien te maeken / actum date ut ante alsmede den tekst op wat forme den / selve

vier ponden grooten geduerende den selven tijdt sijn gepasseert / inden staet van binnecosten ende prochie

rekeningen / joannes baptiste drieghe gillis matthijs / pieter fruijtenier joseph van laere joannes de wilde /

jodocus van haerde

33r

petitie etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 11 ocotbre 1772

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hooft- / collegie daer bij geordonneert wiert dat wij

moesten rescriberen / op wat wijse onse wettelijke acten passeren of de comparanten / d’acten onderteekenen

etc voorts dat den transport vande / hoorebeesten geprolungueert was tot den 15 novembre / alsmede dat men

onse gedeputeerde moesten senden den 12 dito / in het hooft collegie om te resolveren op den uijtsent van /

s’lants directie waer toe gedeputeert sijn dheer / joachim de geijter bailliu den welken sig sal voegen / naer de

meeste voijsen der minder wetten date ut ante

rapport

grembergen en moes

actum in vergaederinge vanden 15 / octobre 1772

ten selven daege dede den heere bailliu ende schout / rapport van sijne deputatie naer het hooft collegie /

dater  geresolveert en vaste gestelt was van voor slants / directie uijt te senden tot negen duijsent ponden

grooten  / voor  de generaeliteijt  van  desen  lande danof d’augmentatie / haeren oorspronck namp uijt  de

becostinge gedependeert / hebbende aen het hooren vee geduerende de contagieuse / siekte voorts dat gelijk

op de requeste gepresenteert / bij de generaeliteijt aen het gouvernement (om in te / trecken het decreet

verleent  aen  die  van  /  moes  en  grembergen  daer  bij  aen  hun  toegestaen  was  /  dat  de  becostinge

geoccasioneert door de doorbraeke vande / schelde aldaer segge verleent eenige jaeren execemptie van slants

directie soude moeten  voldaen  worden  door  / de  generaliteijt) was verleent dat ’t  gone de  supplianten /

versochten niet en conde worden geaccordeert is bij alle / de minder wetten geresolveert van daer jegens te

doen / schriftelijken laetweten daer van copie geinsereert is aen d’edele / heeren hooftschepenen de weth van

moes en grembergen / protesterende daer bij van in ons geheel te blijven van alle / het gone ider besonder

prochie daer  in te contribueren  doet  / ’t  selve  te mogen repeteren soo haest  die van ’t selve  moes  /  en

grembergen in beteren staet sullen wesen actum date / ut ante

actum in vierschaere vanden 22 octobre / 1772

ten voornoemden daege heeft den heere pastoor deser prochie / aen ons overgelevert orriginele die hij noemt

doubels / eerst van het doop register begonst met den 26 decembre / 1752 tot ende met den 7 februarij 1772

van het doodt register / t  sedert den 1 junij 1753 tot ende met den 1 augustij /  1772 ende van het trouw

register ’t sedert den 13 februarij / 1753 tot ende met 7 januarij 1772 welcke registers / soo ende gelijk die

sijn den greffier signant sal / versenden aen het hooftcollegie sonder daer van /

33v

doubels ofte copien autenticq te maken om alhier / bewaert te worden om des wij oordeelen het selve niet /

noodig te sijn en ist noodt doot de selve naer dies / connen gemaekt worden actum date ut ante

joachim de geijter gillis matthijs joseph van laere / joannes de wilde / jodocus van haerde

aldan aenden heere pastoor verleent de volgende recipisse / ontfaen bij ons onderschreven wethouderen der

prochie van / wetteren bij overleveringe van heer ende meester joannes van nuffel pastoer / van het selve

wetteren de doot doop en trouw doubels ofte extraicten / autenticq der registers des selfs prochie te weten van

de gedoopte / t sedert 26 decembre 1752 tot ende met den 7 februarij 1772 vande begraevene / t sedert 1 junij

1753 tot den 1 augustij 1772 ende vande getrouwden / t sedert 13 julij 1753 tot 7 januarij 1772 onderteekent

joachim de geijter gillis / matthijs jooseph van laer joannes de wilde ende judocus van / haerde

uijtsent brief

actum 4 novembre 1771 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert den uijtsent brief ons toegesonden / bij d’edele heeren hooftschepenen over

den jaere ende ontbloot 1772 / en is geresolveert van daer van te doen de publicatie midtsgaders / repartitie

en uijtsent aen die van eertbeur en raverschot

militaire
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actum 14 novembre 1772 ter wettelijke / vergaederinge

ten geseijden daege is geexhibeert missive van het hooftcollegie / met exemplairen nopende de geschillen

tusschen de  ordinaire /  geestelijkheijt  ende de cappelaenen  van  haere majesteijts  regimenten /  en  ander

ordonnantien sijnde geresolveert van soo wel den selven / brief als exemplairen te publiceren en gelijke te

senden aen die / van eertbeur en raverschot

somer dijken

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 27 nobembre 1772

ten gemelden daege is andermael geexhibeert missive van het / hooftcollegie met exemplairen nopende het

schouwen vande / dijken langs de schelde

oorconden militairen

sijnde alnog geexhibeert missive als vooren met exemplairen / raekende de oorconschappen ofte beleeden

van enquesten van / militaire etc en is geresolveert van danof de publicatien ende / oversendingen te doen aen

die van eertbeur ende raverschot

cantons deser prochie

actum 3 december 1772 in wettelijke / vergaderinge

sijnde geexhibeert missive van het hooftcollegie daer bij geordonneert / wiert van aen hun over te senden

eene lijste van alle de cantons / deser prochie met uijtdruckinge of die paelen aen eenige / prochien die niet

onderworpen en sijn aen eenige hooftcollegien / daer op geresolveert is van dat den greffier signant de selve/

34r

lijste soude formeren en bij beslotenen brief aen het hooft- / collegie senden

dag quohier

wanof alsdan ook geresolveert is van op den 10 dito ’t oversien / den staet van remiesen over den jaere 1770

midts  datter  /  commissaris tot  het  hooren  vande selve  rekeninge was  versogt  als /  ook  om  alsdan den

ommestelling boek uijt te leggen / voorts van op den 14 dito te passeren den staet van binnecosten / vanden

jaere 1772 en daer toe te doen de ordinaire kerck- / geboden en beschrijfbrieven actum date ut ante

ommestelling 1772

actum 14 decembre 1771 in / vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester ende schepenen mitsgaders /

pointers setters ende notable met die / van eertbeur ende raverschot

ten voornoemden daeghe is voorengehauden den / uijtsentbrief alsmede den corten staet van / lasten met

d’ordonnantie van  het  hooftcollegie  /  daeroppe gevolght  den  9en  deser  ende alles  geconsi-  /  dereert  is

geresolveert dat pointers ende setters / sauden ommestellen tot negen schellingen grooten courtant te ponde

prijs

saeke douairiere malcamp

ende gelijck de saeke deser prochie heischere / contra de douairiere malcamp op materie / het betaelen de

settingen op den geertbosch /  ventillerende voor  hooftschepenen vande lande / van dendermonde op de

requeste bij de voorseijde douairiere gepresenteert aen het gouvernement / retardeert soo is eenpaerelijk

geresolveert / van die saeke te poursuiveren tot den / difinitien waer toe ad omnes fines gecommitteert /

worden den here bailliu de geijter ende den greffier signant leirens actum date ut / ante joachim de geijter

joannes baptiste drieghe / pieter vandervennet / gillis matthijs pieter fruijtenier joesph van laere / joannes de

wilde joannes van haerde joannes matthijs / pieter frans de geijter cornelis van wassenhove / joannes livinus

de clercq francies maes / adriaen vispoel gillis de wilde jacobus verstraten / laureijs raman

34v

actum in vierschaere vanden 31 / decembre 1772

ten selven daege is geexhibeert missive van het hoofdcolle- / gie de date 27 dito met exemplair nopende de

nieuwe / ordonnantie van het denombrement te onderhouden / van het hooren vee danof geresolveert is van

sondag 3 / januarij 1773 te doen de publicatie en affixie alsmede / gelijke te senden aen die van eertbeur ende

raverschot

1773

dag ommestelling
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actum 7 januarij 1773 ter ver- / gaederinge van d’heer joachim de / geijter bailliu ende schout gillis / matthijs

pieter fruijtenier jooseph / van laer joannes de wilde ende / judocus van haerde schepenen

ten  daege  voorseijt  is  geresolveert  van  op  den  15  deser  /  des  naer  middaegs  ten  een  uren  te  doen

vergaederen / pointers ende setters ten fine van te doen de omme- / stellnge ten laste vanden ploeg over den

jaere ende / ontbloot  1772 alsmede vande negotie bedrijf ende / gestaethede jegens wanneer den greffier

signant moet / gereet maecken de lijste vande schulden ende voordeelen / met aenwijs hoe veel renten datter

gelost sijn ’t sedert / drij jaeren herrewaerts actum date ut ante

ommestellinge 1772 a 8 schellingen 4 grooten te ponde

actum ter vergaederinge van bailliu / schout borgemeester  schepenen pointers / setters desen 14 januarij /

1773

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den uijtsent / brief van d’edele heeren hoofdschepenen de

date 2 novembre / 1772 met den corten staet van schulden aen hun overgegeven / daerbij geordonneert is van

boven de lasten vanden uijtsent / brief nog omme te stellen 715 : 2 : 0 grooten wisselgelt tot het lossen / van

renten recours tot de selve ordonnantie de date 9 decembre daer / naer benevens de lijste van alle de schulden

ende voor  deelen / deser  prochie voor  den jaere ende ontbloot  1772 uijt alle / welcke naer  behoorelijke

examinatie bevonden wort dat de / prochie belast is als volgt

eerst over de subsidie fixe aende majesteijt ingegaen den 1 novembre / 1772 en t’

expireren lesten octobre 1773 met het deel van / eertbeur en raverschot ’t gone hier

achter in voordeel / sal worden gebragt tot £

1429 9 9 11

item over een jaer  hofhoudinge van sijne konincklijke / hoogheijt prins carel van

lorreijnen baar etc / ingegaen prima januarij 1773 en t’ expireeren lesten / decembre

daer naer

187 5 0 0

item over een jaer slants directie ingegaen 1en / novembre 1772 en texpireren lesten

octobre daer / naer tot 

1086 4 2 11

item over het 9e paijement van 18e ter causen /

35r

vande  twee  schelen  daermede  dese  prochie  tsedert  den  jaere  1752  /  belast  is

geworden ter decharge vande prochien van / schellebelle ende wansele ’t selve jaer

te verschijnen / lesten octobre 1773 tot

102 3 3 0

item conform den corten  staet  van  schulden  /  daer  bij  geordonneert  is  omme te

stellen tot / het lossen van renten tot 715 : 2 : 0 grooten voor soo / veele de baetelijke

sloten van rekeninge tot dies / insouffisant souden sijn dus hier in courant 

834 5 8 0

item over den inhouden vanden staet van / binnecosten met de croosen van renten /

alhier  wettelijk gepasseert  den 14 decembre / 1772 dan gelijk den selven  in het

hooftcollegie / nog niet en is gereguleert komt hier bij provisie = 823 : 17 : 8 : 2

823 17 8 2

somma tsamen beloopt tot 4463 5 8 0

jegens alle welcke schulden volgens der repartitie / staende op den uijtsentbrief ende

de gemelde / lijste in voordeel bevonden wordt 

eerst  soo  veele  de  /  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie / tot

116 13 10 4

over het deel van raverschot 58 6 11 2

eertbeur moet doogen in d’hofhoudinge 15 5 9 0

raverschot 7 12 10 0

eertbeur in slants directie 88 13 4 10

raverschot 44 : 6 : 8 : 6 44 6 8 6

eertbeur inde twee schelen vooren genoemt 8 6 9 7

raverschot 4 3 4 9
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over een jaer pagt van het veer wesende het / tweede van drij 42 0 0 0

over een jaer pagt van het schepenen huijs / idem 11 20 0 0

over een jaer pagt vande vague goederen wesende / het eerste jaer van ses 6 3 8 0

over d’ommestellinge negotie bedrijf ende gestaethede / bij provisie 70 0 0 0

item over het slot boni vande rekeninge / over den jaere ende ontbloot 1770 conform

het / boddereel alhoewel de selve nog niet en is gepasseert

412 3 8 11

den  boni  van  d’ommestellinge 1771  wort  om /  de  cleijnheijt  onverleth  gelaeten

memorie

885 7 1 1

bij dien de voordeelen getrocken vande schulden / soo blijft nog suijver schult tot de

somme van 

3577 18 6 11

* som voordelen volgens mijn berekening = 885 : 17 : 1 : 1 en suijver schult = 3577 : 8 : 6 : 11

tot voldoeninge van welcke drij duijsent vijf hondert / 

35v

sevenenseventigh  ponden  achthien  schellingen  ses  grooten  en  elf  deneirs  /  restat  schulden  hebben  wij

pointers ende setters omme- / gestelt soo wij ommestellen bij desen een settinge van acht / schellingen vier

grooten courant te ponde prijs waerop / de landen bosschen meersschen weijden huijsen vijvers / meulens en

thienden volgens de lantboeken staen getaux- / eert alles tot laste vanden jaere ende ontbloot 1772 / voorseijt

onder protestatie wegens de twee schelen voor / schellebelle ende wansele alsmede de vijf schelen van /

laerne soo ende gelijk bij voorgaende ommestellingen is / geseijt daer toe gerefereert wordt danof aenden

greffier  signant / midts desen geordonneert wort ingevolge deser den omme- / stelling boek te maeken op

segel  competent  soo  haest  doendelijk  is  om  die  te  leveren  in  handen  vanden  gonen  /  die  van  dese

ommestellinge ontfanger bedijden sal / ten fine hij ontfanger de debiteuren daer bij te bevinden / tijdelijk

zoude doen betaelen hunne settingen en pagten / van drij te drij maenden ten welcken effecte  de selve /

ommestellinge bij bailliu schout borgemeester ende schepenen / alhier present gewesen wort wettelijk ende

executoir  /  benevens  de  gone tot  laste vande negotie bedrijf  ende gestaethede reserverende niet min de

faculteijt van / aenden ontfanger te mogen ordonneren van mindere / somme te lossen in renten als hier

vooren geseijt indien / men het slot van rekeninge vande jaere ende ontbloot / 1771 insouffisant bevinden

daer toe te connen contri- / bueren in welck geval men ter naeste ommestellinge / de selve courtresse van

lossinge sal considereren ende / ommestellen actum date als boven en is dese ten / dien fine bij bailliu schout

ende schepenen benevens de / pointers ende setters onderteekent 

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / gillis matthijs joseph van laere / joannes de wilde jodocus van

haerde / pieter vandervennet jacobus van doorsselaere / joannes matthijs pieter frans de geijter / francies maes

cornelis van wassenhove adriaen vispoel

idem

actum in wettelijke gebannen vierschaere / vanden 21 januarij 1773

ten  voornoemden  daege  hebben  wij  wethouderen  ter  manisse  /  vanden  heere  bailliu  ende  schout  de

voorenstaende ommestelling / met de geformeerde boeken van diere andermael gewesen  / wettelijk ende

executoir omme de selve door den ontfanger / te innen volgens reglement actum date ut ante

36r

permissie van cooren te koopen

actum 21 januarij 1773 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege wierde geexhibeert missive van het hoofd collegie met exemplair permitterende cooren te /

koopen ten platten lande danof geresolveert is van sondag / naestkomende te doen de publicatie en gelijke te

senden / aen die van eertbeur en raverschot

sijnde alsdan naervoorgaende kerckgebot ende resolutie / publiekelijk verpagt de ommestelling boeken ten

laste / vanden ougst jaere en ontbloot 1772 daer van ontfanger / bedegene is ludovicus norbertus venneman
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aen  wien  /  den  greffier  signant sal  overleveren  de  selve  boeken  midts /  alvooren  door  hem  ontfangen

stellende souffisante borge / ende certificaet actum date als boven

siekte of ratte cortse (in potlood bijgeschreven: roode koorts)

actum 18 februarij 1773 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege wierde wettelijk geexhibeert missive van / het hoofd collegie van date 16 dito ordonnerende

te  rescriberen  /  nopende de  siekte  geseijt  ratte  korsse  die  alhier  saude  /  zoude mogen  regeneren  ook

aengaende de recognitive vanden / etat major daer op geresolveert is te rescriberen dat de / selve siekte alhier

niet en regeneert ten minsten seer raer / etc naer dien den greffier signant daer over sal gesproken / hebben

den heer pastoor en de doctoors

dijk boeken

actum 11 maerte 1773 in vierschaere

sijnde alsdan geexhibeert missive van het hoofdcollegie / met exemplairen nopende de dijkboeken etc daer

op  /  geresolveert  is van  sondag 14 dito te doen  de  publicatie /  en  te schrijven  aen die van eertbeur  en

raverschot met / gelijke exemplairen

dijken en slants gulden

actum 18 maerte 1773 als boven

sijnde alsdan geexhibeert missive van het hooftcollegie / met exemplair aengaende de reparatien der dijken

en / advertentie nopende het regt van slants gulden daer op / geresolveert is van ’t selve voor de prochie aen

te nemen / en te schrijven aen d’edele heeren hooftschepenen

vet vee

actum 8 april 1773 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege is geexhibeert missive van het hooftcollegie / daer bij den uijtgank ofte transport van het vet

vee wiert / toegelaeten tot den lesten april daer op geresolveert is te / doen de publicatie ende te schrijven aen

die van eertbeur / ende raverschot

36v

correctie huijs

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 22 april 1773

ten voornoemden  daege wierde geexhibeert missive  van  het  /  hoofdcollegie nopende het correctie huijs

graenen etc daer / op geresolveert is van op den 25 dito te doen de publicatie / en gelijke te senden aen die

van eertbeur en raverschot

vet vee

actum 29 april 1773 in wettelijke / vergaederinge

sijnde geexhibeert missive alsvooren adverterende de / prolungatie van het uijtgaen van het vet vee tot den /

lesten meij 1773 sijnde geresolveert van op de 1 meij / te doen de publicatie en te schrijven als boven

lossen rente 

actum 19 meij 1773 in wettelijke / vergaederinge

sijnde geresolveert van aen jouffrouwe de weduwe d’heer jan huijtens te lossen eene rente van vier hondert

ponden / grooten wisselgelt cappitaels ten welken eijnde d’ontfangers / claus en venneman sijn ontboden en

aen  hun geordonneert /  de  penningen gereet  te  maeken  en  dat  den greffier  /  soude  schrijven  brief  van

advertentie aende selve jouffrouwe met prefixie van dag actum date als boven

vet vee

actum in vierschaere vanden 29 / meij 1773

sijnde geexhibeert missive van het hooftollegie verleenende / prolungatie tot het uijtgaen van het vet vee en is

/ geresolveert vande selve missive den 31 dito te doen / publiceren en te schrijven aen die van eertbeur ende /

raverschot

militaire

actum in vierschaere vanden 4 junij / 1773

ten voornoemden daege wierde geexhibeert missive van het / hoofdcollegie met exemplairen nopende de

geestelijke  /  materien  vande  militaire  sijnde  geresolveert  daer  van  de  /  publicatie  te  doen  en  gelijke

exemplairen te senden / aen die van eertbeur en raverschot
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paspoorten

actum 11 julij 1773 in vierschaere

sijnde geexhibeert  brief  van  het  hooftcollegie  daer  bij  detail-  /  lerende op  wat  forme de paspoorten  in

toekomende moeten / worden gegeven en dat daer van register moet worden / gehauden

37r

vet vee

actum in vergaederinge vanden 10 / julij 1773

ten voornoemden daege bekomen missive van het hoofdcollegie / preadverterende dat den doortogt van het

vet vee was gepro- / longueert danof geresolveert is te doen de publicatie etc

commissaris op de straeten

actum 12 augustij 1773 in wettelijke / vergaederinge

ten  selven  daege wierde wettelijk  geexhibeert  missive  vanden  / heere raet  ende procureur generael  van

mechelen meldende / dat den heere hooftschepnen vande vijvere was gecom- / mitteert tot schauwinge vande

straeten waterleeden etc inde / plaetse van wijlent den heere hooftschepenen delvael

plaise tot de rekeninge

actum 19 augustij 1773 in wettelijke / vergaederinge

sijnde geresolveert van op den eersten maendag van septembre / door den greffier  signant te presenteren

plaise in het hooft / collegie tot het bekomen commissaris ten fine te hooren / de rekeninge over den ougst

jaere ende ontbloot 1771

stene brugge

actum in vergaederinge vanden 26 augustij 1773

ten  voornoemden  daege  heeft  den  heere  hooftschepenen  vande  vijvere  /  gecompareert  in  wettelijke

vergaederinge die naer genomen visitatie / vande straete aende steene brugge geordonneert heeft bij provisie /

van dit saijsoen een deel te calsijden ten laste vande generaeliteijt / vande prochie conform aen d’ordonnantie

verleent den heere / raet ende procureur generael j? diu tot mechelen den 11 april / 1772 laetende daer van

aende weth copie met sijne ordonnantie / daer onder staende waer op geresolveert is van op den 28 dito / te

doen convoceren de volle weth met de pointers ende notabelen

idem

actum ter convocatie van bailliu / schaut borgemeester schepenen pointers / setters ende notable desen 28

augustij / 1773

ten voornoemeden daege is geexhibeert de voorenstaende / ordonnantie ende naer voorlesinge van diere isser

geresolveert / van dat het noodig is voor het leggen der calsijde op te vullen / een eijnde weegs vande oude

beke te vullen voor soo verre ende / lanck die aende straete ligt midts aldaer is eene diepte van / circa thien

voeten t gone sonder opvullinge soude / veroorsaken veel dangereuse perijckelen voor menschen / beesten en

voijturen namentlijk als het water hooge / staet ook inden tijdt dat het gesneeuwt en geeijsselt is / boven dien

dat het te bedugten doet dat de calsijde haer / aldaer soude begeven ende in vallen waer toe de noodige /

aerde sal gehaelt worden op het land van [vacat] /

37v

middelerteijt welcke de calsijde tot den nomber van 30000 / sal ontboden worden met suffisante sponden om

alle het / selve te effectueren ten alderspoedigsten  doendelijk tot  / de directie van alle welcke bij desen

gecommitteert hebben / den heere bailliu ende schaut benevens den schepenen fruijtenier  / op redelijken

sallaris den welcken  tot voldoeninge van / diere sal mogen depecheren ordonnantien op den ontfanger /

venneman die valide sullen wesen dan sal al de noodige / aerde savel en calsijde moeten gehaelt vervoert

ende / gebragt worden ter verheijste plaetse bij crawijen in / tour van rolle die den greffier signant sal maeken

/  soo  wel  voor  de  peerden  waegens  kerren  als  hantwerckers  /  conform  aende  ommestelling  boeken

beginnende met het dorp venneman driesch de aerden santstraete / jabbeke boschcant meulenhoek overbeke

vantegem / quaetregt  het veer  liefkens hoeck hoort eesvelde / gransvelde voorde en eede ieder peert sal

moeten  /  wercken  eenen  vollen  dag en  eenen  hantwercker  ook  /  eenen  vollen  dag  te  weten  uijt  ieder

huijshouden / eenen persoon en daer meer persoonen sijn sal naer / dat de rolle uijt is die meerdere persoonen

ook gelot ende / op rolle gestelt worden, ordonnerende aen ieder wie het / aengaen mag daer aen op het

vermaen vanden officier te / volkomen op pene dat het volbragt sal worden thunlieden /dobbelen coste en

moeten presteren als voorder schaede / daer uijt te resulteren welcke deffailianten onse / gecommitteerde
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seffens sullen mogen actioneren volgens rigeur vande placcaerten ende edicten dies wegens / geemaneeert

actum date ut ante/

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / pieter fruijtenier joseph van laere joannes de wilde / jodocus van

haerde joannes matthijs jacobus van doorselaere / cornelis van wassenhove francies maes / joannes livinus de

clercq / gillis de wilde

38r

hooren veé en petitie

actum in vierschaere vanden 23 septembre / 1773

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd / collegie de date 16 deser meldende dat den

uijtdrijf  van het / vet  hooren  vee  is geprolungueert tot  den lesten vande maent /  novembre 1773 op de

conditien daer bij vermelt 

ordonnerende ook van dat alle vague goederen die binnen de / prochie zouden sijn moeten publicquelijk

verpagt worden / voor drij jaeren tot recouver vande prochie settingen

voorts van te senden naer het hoofdcollegie op den 24 deser / twee van ons gedeputeert om thooren  de

resoltuie op / de regulatoir ende uijtsent van slants directie daer toe / bij desen gedeputeert worden pieter

fruijtenier ende / joannes de wilde schepenen die hun ten dien pointe sullen reguleren / naer de meeste voisen

der gemeene minder wetteren en / te kennen geven de lasten geresulteert uijt de gemaekte / watermeulen

brugge ende nog te volgen uijt de te leggen / calsijden actum date ut ante

rapport petitie

actum in vierschaere vanden 28 septembre 1773

ten voornoemden daege deden ons gedeputeerde rapport van / hunne voorenstaende commissie dat d’edele

heeren hooftsche- / penen hadden geresolveert voor slants directie uijt te / senden tot 9000 ponden grooten

voor het deel deser landen als ten / voorleden jaere

jaeremerckten

actum ter vergaederinge vanden 30 dito

ten selven daege wierde wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie segge van het magistraet van

dendermonde / adverterende de drij vrij jaeremerckt daegen danof geresolveert / is van op den 3 octobre te

doen de publicatie

jesuiten

actum 2 octobre 1773 ter vergaederinge / van bailliu en weth

ten selven daege wiert geexhibeert missive van het / hooftcollegie met exemplairen raekende de vernietinge /

vande jesuiten en is geresolveert van op den 3 dito daer / van te doen de publicatie en gelijke te senden aen

die van / eertbeur en raverschot

sijnde alsdan ook geresolveert van te besteden de opvullinge / van eenen grachte aende watermolen brugge

alwaer gecalsijt / moest worden en dat men daer toe sauden gedaen hebben / kerckgebodt

water molen brugge

actum in vierschaere vanden 7 octobre 1773

ten voornoemden daege is naer voorlesinge vande conditien / aen besteet het vullen vanden voorschreven

gragt aen / gillis oostendorp voor tweeentwintig guldens

38v

dag rekeninge

actum ter vergaederinge vande weth / heden 10 octobre 1773

ten geseijden daege wiert geexhibeert missive van wegen / den heere hooftschepenen jaerens daer bij hij dag

stelt / tot het hooren de rekeninge over den jaere 1771 op den 19 / dito danof geresolveert is van daer van te

doen de / publicatie om ’t interpelleren pointers setters notable / en alle die het voorder aengaen mogte en te

schrijven / aen die van eertbeur en raverschot midtsgaders vanden / ontfanger te vermaenen en hem te doen

overgeven sijn quohier van restanten om de remiesen daer uijt te / reguleren

remiesen
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actum 14 octobre 1773 ter convo- / catie van bailliu schaut borgemeester / schepenen pointers setters ende /

notabele

ten voornoemden daege heeft den ontfanger judocus joannes claus overgegeven sijn quohier van restanten en

is bij ons daer / uijt geformeert den staet van remiesen midtsgaders uijt / geleijt ende gecalculeert den boeck

van ommestellinge / vanden jaere 1771 om te bringen in sijn rekeninge vanden / selven jaere

vagebonden

actum 18 octobre 1773 ter wettelijke vergaederinge

ten selven  daege is geexhibeert  missive van het hoofdcolle-  / gie met  exemplairen van haere majesteijts

ordonnantie / nopende de premiums die gegunt waeren in het vangen / van vagabunden die van nu voortaen

cesseerden voor / sommige poorten en is geresolveert van danof te doen de / publicatie en gelijke te senden

aen die van eertbeur en / raverschot

jesuiten

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 22 octobre 1773

ten selven  daege is geexhibeert missive  van het hooft-  /  collegie  met  exemplairen van haere majesteijts

statuten / nopende de gewesene jesuiten en is geresolveert van / op den 24 dito te doen de publicatie en

gelijke te / senden aen die van eertbeur en raverschot

verbot uijtvoer graen

actum 30 dito ter vergaederinge / als boven

ten selven daege wierde geexhibeert missive van het /

39r

hooftcollegie met exemplairen nopende den uijtvoer der / graenen etc en is geresolveert van den volgenden

sondag / te doen de publicatie en affixie midtsgaders gelijke / exemplairen te senden aen die van eertbeur en

raverschot

dag quohier

actum in vierschaere van 2 decembre / 1773

ten voornoemden daege hebben wij bailliu schaut borgemeester / ende schepenen geresolveert van op den 13

deser te passeren / den staet van binnecosten daer toe den greffier signant / sal beschrijven de groote gelande

met die van eertbeur / en raverschot midtsgaders te doen doen het gerequireert kerck- / gebodt

vet vee

sijnde alsdan ook geexhibeert missive van het hoofdcollegie / met exemplairen nopende het vet vee daer van

geordonneert / is te doen de publicatie en affixie midtsgaders van / gelijke te senden aen die van eertbeur en

raverschot

corten staet schulden

voorts ook den uijtsentbrief vanden jaere ingegaen / prima novembre 1773 en ’t expireren lesten octobre

1774 / met den corten staet van schulden uijt dies geformeert / den welcken geordonneert is te senden naer

het hoofdcollegie / ten fine van daer op te bekomen regulative van / ommestellinge ter aensien van het lossen

van renten

dijcken

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 decembre 1773

ten selven daege is geexhibeert missive van het hooft-  / collegie de date 18 novembre 1773 luijdende in

verbis / eersame ende discrete = alsoo wij belast sijn van eene / advijs te verleenen nopende het beletten de

overwaeteringe / binnen ulieden prochie voorts komende door de overstroominghe / der nederschelde binnen

de stadt gendt soo is dat wij ulieden / lasten voor ons exactelijck te melden 

1° hoe veel saeijlanden ende hoe veel meerschen binnen ulieden prochie / door de gemelde overstroominge

overwaeteren en hoe veel de / schaede saude beloopen die daer door aende saeijlanden / gecauseert wort

2° besonderlijck te ondersoeken waer uijt de overwaeteringe ofte / inondatie voorts komt en daer  van de

oorsaeke is

3° door welke middels op de bequaemste wijse ende ten minsten / coste die overstroominge ten deele ofte

geheel saude konnen / belet worden

4°  dese  overstroominge  belet  sijnde  te  ondersoecken  of  dat  daer  /  uijt  geene  andere  ofte  meerdere

inconvenienten sauden resul- / teren het sij binnen desen lande ofte opperwaerts daer buijten
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5° te ondersoeken of die overstroominge niet voorts en komt uijt / de naturelijcke leeghe situatie waer toe

voorgaendelijck / vrugteloos remedie is gesoght geweest

39v

6° naukeurigh te informeren of de middelen om die inondatie / te beletten in den beginne ofte naederhant niet

schaedelijcker / en souden sijn als de actuele overwaeteringe self

7° wat domme salvo justo sauden bedragen de middelen te / emploijeren tot beletten der overwaeteringe

op alle welke pointen wij ulieden ordonneren ons pertinente schrif- / telijcke informatien door gedeputeerde

over  te senden binnen den tijdt van eene maent ofte eerder  alst doendelijck  is / bij dien eersaeme ende

discrete en blijft niet in gebreke en / sijt den heere bevolen uijt onse vergaederinge binnen / dendermonde den

18 novembre 1773 de alle uwe hooftschepenen / vanden lande van dendermonde onderteekent b r velleman

waerop alsdan geresolveert is vande rescriptie uijt te stellen / tot den 13 dito wanneer het was generaele

convocatie soo / vande weth pointers setters als notable

rescriptie dijcken

actum ter vergaederinge vanden / 13 decembre 1773 present d’heer joachim / de geijter bailliu ende schaut

jan baptiste / driege borgemeester gillis matthijs pieter / fruijtenier jooseph van laer joannes / de wilde en

judocus van haerde / schepenen sieur joannes matthijs pieter / francies de geijter francies maes pointers / 

gillis de wilde notabelen pieter vander / vennet en joannes aelterman over / die van eertbeur en joannes ver- /

eeken over die van raverschot

ten selven daege is andermael geexhibeert de voorschreve missive  /  danof hier  vooren  copie staet en  is

geresolveert daer op te / rescriberen op de volgende wijse

1

dat door de overstroominge der waeteren binnen onse prochie / voorts komende der nederschelde binnen de

stadt ghent innon- / deren circa 250 bunderen saijlanden en 60 bunderen meerschen / sonder eertbeur

en op ‘tselve eertbeur 16 bunderen saijlanden en 30 bunderen / meersschen

de schaede wort geconsidereert op de somme van 6000 a 7000 guldens tsjaers / dog alsoo het een jaer meer

water geeft en langer blijft staen / als het ander en can men in groote nog quantum der / schaede geene juste

calculatie maeken

2

wegens het tweede point is ons oordeel dat de overstroominge / ofte innundatie voorts komt uijt d’abundantie

der fransche / wateren die afkomen en geen genoegsame gelijt en hebben / door de vaerden of sluijsen boven

ghent ook dat den / terring van bij ghent tot aen het claverken op heusden / seer leege ligt alwaer het water in

onbevattelijke / overvloedigheijt overslaet waer door veele prochien / voor een deel innunderen

40r

3

nopende het derde member en connen wij geen bequame / solutie geven als sulckx niet vroet? sijnde dog daer

sijn / sentimenten van boven ghent te soeken seker convenient / om de waters te doen sueren naer het moer

water wanneer het volgende soude cesseren

sulckx  niet  connen  wesen  sijnder  andere  van  gevoelen  /  dat  den  overstroom  stuttelijk  is  met  van  aen

d’hernessen / tot aen het claverken te maeken goede swaere dijcken / en van daer voorts naer proportie der

leegte vanden / gront

4

op het vierde member en connen wij om reden als boven / geen appaijsement geven en ook omdat wij niet

en / kennen de juste gelegenteijt der landen en plaetsen boven / ghent en voor soo vele aengaet dese prochie

en can die / door de dijckagie aen d’hernessen niet ’t eenenmael van / innondatie bevrijd worden midts men

vreest  de  schelde /  alsdan elders sal overslaen dog  can op dese prochie /  geremedieert  worden  met  het

maeken van cleijne dijken

5

observerende op het vijfde point dat wij niet en weten / of oijnt gehoort dat men overstroomingen gehadt

heeft / uijt de leege situatie van ons landen als de schelde / ’t selve niet en veroorsaekt en wij en weten ook

niet / wat remedien voorgaendelijk sijn gesogt

6 et 7

ten materie van het 6 en 7 point of de middelen om / die innondatien te beletten inden beginne of naerderhant

/ niet schaedelijker en soude sijn als de actuele overwae- / teringen selfs en wat de becostinge soude connen

bedraegen / hangt af van ’t jugement naer visitaite van ervaerne / en seer experte persoonen en ook naer
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alvooren  hun een  /  plang ter  handt ’t  hebben  gedaen  en  voorts  refereren wij  /  ons  naer  ’t  gone op  de

voorgaende articlen geseijt

op welken voet  den greffier  signant bij forme van brief sal / rescriberen die jan baptiste driege en gillis

matthijs sullen / bewegen in het hooftcollegie den 21 deser de welcke daer toe / gecommitteert worden actum

date ut ante

sijnde ook geresolveert van hedent en veerthien daegen te / doen de ommestellinge tot laste vanden ougst

jaere ende ontbloot 1773

actum in vergaederinge vanden / 23 decembre 1773

ten voornoemden daege is wettelijk geexhibeert de / lijste van alle de schulden en voordeelen van dese /

prochie vanden jaere 1773 en is geordonneert de selve / alsoo aen pointers en setters voor te hauden om de /

ommestellinge naer te reguleren

40v

ommestellnge 1773 a 8 schellingen 4 grooten

actum in vergaederinge van / pointers ende setters desen 27 decembre / 1773

ten  voornoemden  daege is  andermael  geexhibeert  den  /  uijtsent  brief  van  het  hooftcollegie  de  date  18

novembre / lest met de lijste van alle de schulden ende voor- / deelen deser prochie vanden jaere 1773 danof

den / corten staet der selve schulden om gereguleert te worden / alnog berust in het hoofdcollegie niet min sal

men / als ten voorleden jaere consideren tot het lossen van / renten tot 715 : 20 : 0  grooten wisselgelt uijt alle

welcke naer / behoorelijke examinatie bevonden wort dat de prochie / belast is als volgt

eerst over de subsidie fix aende majesteijt  ingegaen den 1 / novembre 1773 en ’t

expireren lesten octobre 1774 met het / deel van eertbeur en raverschot ’t gone hier

achter in / voordeel sal worden gebragt tot

1429 9 9 11

item over een jaer hofhaudinge van sijne / konincklijke hoogheijt / prins carel van /

lorreijnen baar etc etc inganck te nemen prima / januarij 1774 en ’t expireren lesten

decembre daer / naer

187 5 0 0

item over een jaer slants directie ingegaen / 1 novembre 1773 en ’t expireren lesten

octobre / 1774 tot

1086 4 2 11

over het thiende jaer van 18 ter causen / vande twee schelen daer mede dese prochie /

tsedert den jaere 1752 belast is geworden / ter decharge van die van schellebelle ende

/ wansele t selve jaer te verschijnen lesten octobre / 1774 tot 

102 3 3 0

item tot het lossen van renten in courant 834 5 8 0

over den inhauden vanden staet van binnecosten / met de croosen van renten alhier

wettelijk / gepasseert den 13 deser dan gelijk den selven in / het hoofdcollegie nog

niet en is gereguleert komt hier bij provisie 

790 0 0 0

somma ’t samen beloopt tot 4429 7 11 10

jegens alle welcke schulden volgens de repartitie slaende / op den gemelden uijtsent

brief ende de lijste in voordeel bevonden wort

eerst soo veele de laeten van eertbeur moeten doogen over hun /

41r

deel in de voorenstaende subsidie £

116 13 10 4

over het deel van raverschot 58 6 11 2

over het deel van eertbeur in d’hofhaudinge 15 5 9 0

item ’t gone van raverschot 7 : 12 : 10 : 0 7 12 10 0

over het deel van eertbeur inde slants / directie 88 : 13 : 4 : 0 88 13 4 10

’t gone van raverschot 44 6 8 6
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over het deel van eertbeur inde twee schelen 8 6 9 7

het deel van raverschot 4 3 4 9

343 9 8 2

over een jaer pagt van het veer wesende / het leste jaer van drij te verschijnen 2 meij /

1774

42 0 0 0

over  een jaer  pagt van  het  schepenen huijs / sijnde ook het leste jaer  van drij te

verschijnen / lesten april 1774

11 10 0 0

een jaer pagt vande vague goederen te / verschijnen kerstavont 1773 wesende het

tweede jaer van ses

6 3 8 0

over d’ommestelling negotie bij provisie 70 0 0 0

somma 473 3 4 2

bij dien de voordeelen getrocken vande schulden / soo blijft nog suijver schult tot de

somme van 

3956 4 7 8

onverleth het slot van voordeel vande te doene rekeninge / over den jaere ende ontbloot 1772 ’t gone sal

wesen / iet meer als 200 libra grooten en sal dienen tot het lossen van / renten te weten ter rekeningen vande

vooren gebragte 715 : 2 : 0 grooten wisselgelt

men bevindt dat de prochie over den jaere 1770 moeste lossen / alhoewel bij het hoofdcollegie bij den corten

staet niet gereguleert / tot 500 libra grooten ten jaere 1771 volgens ordonnantie op den corten / staet 715 : 2 :

0 idem ten jaere 1772 en 1773 ’t samen beloopende tot 2645 : 6 : 0 grooten wisselgelt en dat daer jegens is

gelost  te beginnen /  met den 11 januarij 1771 tot  28 meij 1773 tot  1700 libra  grooten en bij  / het slot

rekeninge gedaen over den jaere 1771 is geordonneert te / lossen onthier ende de maent april of meij 1774

aen d heer / petrus angelus everaert 1200 grooten ’t gone tsamen sal maeken / 2900 libra grooten bij dien 254

: 14 : 0 grooten maer als aen ons geordonneert was / gevolgentlijk dat alle het gone komen can voor boni

uijt / dese ommestellinge ook sal dienen voor  lossinge op advance / tot soo verre dat alles geaccumuleert

sijnde in desen te / considereren dat tot het lossen van renten tot de geseijde / 715 : 2 : 0 grooten wisselgelt/

41v

consequentelijk  dat  wij  tot  voldoeninge  van  alle  de  /  selve  schulden  bedraegende  als  voorseijt  goet

gevonden / hebben omme te stellen soo wij ommestellen bij desen / tot acht schellingen vier grooten courant

te ponde prijs waer  op  / de landen bosschen meersschen weijden  huijsen vijvers  /  meulens en  thienden

volgens de lantboecken staen / getauxeert alles tot laste vanden ougst jaere ende / ontbloot 1773 voorseijt

onder protestatie wegens / de schelen voor schellebelle en laerne als bij voorgaende / ommestellingen geseijt

daer  toe  gerefereert  wort  danof  /  aenden  greffier  signant  geordonneert  wort  ingevolge  deser  /  den

ommestelling boek te maken op segel competent / soo haest doendelijk is om die te leveren inde handen /

vanden gonen die danof ontfanger sal bedijden ten / fine hij ontfanger de debiteuren  daer bij te bedieden /

tijdelijk soude doen betaelen hunne settingen en / pagten van drij te drij maenden versoekende dat / bailliu

schaut borgemeester ende schepenen soo dese / als de ommestellinge ten laste vande negotie bedrijf / ende

gestaethede sullen wijsen wettelijk ende executoir / ons toorconden date als boven

joannes matthijs pieter frans de geijter adriaen vispoel / cornelis van wassenhove francies maes

actum in vierschaere vanden / 13 januarij 1774

ten  voornoemden  daege  hebben  wij  bailliu  schaut  /  borgemeester  ende  schepenen  geexamineert  de

voorenstaende / ommestellinge als mede de gone ten laste vande negotie / bedrijf ende gestaethede en hebben

wij die gewesen / wettelijk ende executoir gelijk wij die wijsen bij desen / om de selve door den ontfanger

geint te worden van / drij te drij maenden als daer bij geseijt

joachim de geijter pieter fruijtenier joseph van laere / jodocus van haerde joannes de wilde

42r

continuatie ontfanger
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actum in vergaederinge van bailliu schaut borgemeester schepenen / pointers setters ende notable / desen 20

januarij 1774

ten voornoemden daege ontboden sijnde ludovicus / norbertus venneman ontfanger over den jaere / ende

ontbloot 1772 aen wien om veel noodtsaeke- / lijke redenen is geproponeert om als ontfanger / over den jaere

1773 te continueren met last van / dat hij inde maent van januarij 1775 sal / moeten lossen een rente tot

concurentie / vande somme van seven hondert vijfthien ponden / twee schellingen grooten wisselgelt welcke

somme onder de / ommestellinge is begrepen op pene vanden / intrest te sullen moeten betaelen in sijnen /

priveen  name immers sal  hij tot  dies  jegens /  den  selven  tijdt  vande welk ordonnantie bekomen  /  met

denontiatie wat rente gelost sal moeten / worden op de calculatie wegens het lossen / van renten te doen

danof naer veel lof en / gebodt de selve ommestelling boeken / aen hem venneman sijn aenbesteet en bij

hem / aenveert voor de somme van achthien ponden / grooten courant op de restrictien / en modificatien van

te doen rekeninge te stellen / borge certifiant immers alle het gone / besloten inde conditien vanden voorleden

/ jaere daer van hij verclaert te hauden over / gecercioreet ende hem daer aene te onderwerpen / onder het

verbant als naer regte ten welcken / fine hij ontfanger dese benevens ons heeft / onderteekent

joachim de geijter joannes baptiste drieghe ludovicus norbertus venneman / pieter fruijtenier joseph van laere

/ joannes de wilde jodocus van haerde / joannes matthijs cornelis van wassenhove / francies maes laureijs

raman gillis de wilde / joannes livinus de clercq

42v

jan vande velde

actum in wettelijke vergae- / dering vanden 20 januarij 1774

ten voornoemden daege is vooren gehauden / dat gelijck jan vande velde overjaeriggen inno- / centen ten

voorleden jaere verschenen 16 januarij / 1774 heeft besteet geweest bij jan baptise van / wassenhove voor ses

ponden grooten courant ende dat / hij nu slegter van gesontheijt is is met gemeene / voisen den selven voorts

besteet aenden selven van / wassenhove voor drij consequive jaeren inganck / vanden 16 deser ten advenante

van vijftigh / guldens courant gelt ’t jaers dan waer het / geviele hij vande velde quame te sterfven sal / de

prochie maer moeten betaelen  naer  rate / van  tijde  alles op  den last  en conditien als bij  /  voorgaenden

resolutie boek folio 59 en 223 geseijt daer / toe gerefereert wort date ut ante

anna tresia bawens

livinus frranciscus leirens greffier signant bij / ordre vande weth

lossen renten prochie

actum in vierschaere vanden / 27 januarij 1774

ten voornoemden daege isser gerapporteert door / den borgemeester driege ende schepenen gillis matthijs /

dat sij op den 21 decembre 1773 in het hooftcollegie / hebben gevraegt aen d’heeren hooftschepenen of den /

corten staet van schulden vanden jaere 1773 was / gereguleert die geantwoort hebben van neen danof / den

selven matthijs acht daegen daer naer wederom / in het hoofdcollegie heeft gevraegt naer den selven / staet en

midts den heere greffier velleman absent / was die niet connen crijgen ’t sedert welken tijde / de wateren soo

groot hebben geweest dat men / nauwelijkx naer dendermonde en heeft connen gaen / welken staet ter greffie

is beweegt den 24 januarij / deser ende hedent alhier geexhibeert daer bij / bevonden wort geordonneert te

sijn omme te stellen / tot duijsent dertigh ponden vier  schellingen grooten wisselgelt / tot het lossen van

renten en dat wij moeten rescriberen of het selve effectivelijk ommegestelt is / dan gelijk bij d’ommestellinge

gedaen den 27 decembre / 1773 tot dies maer en is ommegestelt tot 715 : 2 : 0 grooten wisselgelt sal de

courtresse wesende 315 : 2 : 0 grooten wisselgelt / gesuppleert worden uijt het slot vande te doene /

43r

rekeninge over den jaere 1772 indien het selve slot / souffisant bevonden wort op welken voet den / greffier

signant aen d’heeren hoofdschepenen sal / rescriberen des te meer om dat d’ommestellinge / alreede soo

voorseijt was gedaen conform het / decreet vanden … octobre 1769 gegeven tot het lossen / van renten 

sijnde ook geexhibeert missive van het hooftcollegie / de date 19 deser daer bij voor gehauden wordt dat de /

majesteijt  maer  voor  intrest  en  wilt  betaelen  vande / aen haer  geadvanceerde penningen gelijk andere /

crederentiers van ’t lant trecken ook dat de becostinge / van het maeken der dijcken aende schelde door het /

lant  van  dendermonde  moet  worden  verschoten  en  /  dat  den  intrest  daer  van  sal  worden  voldaen

ordonnerende / in het hooftcollegie te doen wesen op den 7 februarij 1774 / ten thien uren voor middag om

diengaende te / resolveren twee gedeputeerde daer toe wij committeren dan heere bailliu / enden den greffier

signant die hun sullen voegen naer / de meeste voisen vande andere minder wetten actum / date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe gillis matthijs / pieter fruijtenier joseph van laere / jodocus van

haerde pieter vandervennet

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 46



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

orlogie en wijser

actum in vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen desen / 24 maerte 1774

ten  voornoemden  daege  is  vooren  gehauden  dater  menigvuldige  /  persoonen  en  insetenen  van  alhier

namentlijk de gone die / wonen op den oostcant vande kercke ons clagtig sijn gevallen / dat den wijser

hangende op de kercke ten oosten niet meer en wijst selfs dat die rot is staende in perijckel van te / vallen en

aende kercke veel schaede te veroorsaeken / alsmede ongelucken omme waer in te voorsien en gehoort /

verscheijde vande pointers ende notable is geresolveert van / te maeken eenen nieuwen ijseren wijser  met

copere letteren / op de wijse gelijk den gonen hangende op de kercke ten westen / en daer toe ontboden

wesende louijs van goetem oorlogie / maeker tot massemen met wien accoort is gemaeckt te weten / vanden

gemelden nieuwen wijser te maken vande groote van seven / voeten diameter van goet souffisant ijser ook

het cruijs de letteren van geel / coper behoorelijk vergult ende den selven alhier te leveren voor / de somme

van thien ponden grooten courant alles ’t sijnen coste met / conditie dat de betaelinge maer en sal gebeuren

naer het voltrecken / van diere en naer dien den selven wijser sal wesen geexami- / neert door mannen hun

dies verstaende aen te sien of die selven / gemaeck is naer behooren en in cas sulckx niet wel bevonden / en

wort sal ten coste vanden aenveerder op sijn accoort /

43v

afgetrocken worden de circonferentie van dito wijser / moet sijn van goet bant ijser en den ouden / schicht te

beleggen met coper en ook te vergulden / de copere letteren lank eenen voet en half dick aen? 10? oord?

stuk?  /  voorts  sal  de  prochie  den  selven  wijser  moeten  doen  /  hangen  door  schaillie  deker  of  andere

persoonen dat / verstaende en leveren de noodige olie

den geseijden van goethem sal d’orlogie ende de twee / wijsers moeten onderhauden van behoorelijk te

gaen / soo van slaen ure en half ure alsmede behoorelijk / en correct wijsen geduerende den tijd van drij

jaeren / begonst met den 16 januarij 1774 alles op de / conditien ende restrictien als bij het voorgaende acoort

/ van date 31 januarij 1771 staende hier voren folio 17 etc / waer toe naer voorlesinge gerefereert wort en sal

daer / vooren profitteren vier ponden grooten wisselgelt te weten voor / drij consequitive jaeren ’t expireren

den 16 januarij 1777 / en gelijck louijs van goethem geduerende sijn eerste accoort / van date 31 janurii 1771

aen  d’orlogie  veel  verschot  heeft  / gehadt en nauwelijckx  iedts voor  sijn devoiren  /  soo  is aen  hem in

recompensie van diere en eene voijagie / gedaen naer moes om ’t examineren eenen / ouden wijser en te sien

of hij ons diende om te coopen / die bevonden is aen onse prochie niet te convenieren / toegestaen dat hij de

voorschreven vier ponden grooten / wisselgelt over het onderhaut voorseijt begonst den / 16 januarij 1774 ’t

expireren 16 januarij 1777 sal mogen / ontfangen contant dog niet min verbonden blijven / te doen het exact

onderhaut hier boven geconditioneert / daer toe hij van goethem verbint sijnen persoon / goederen present

ende toekomende als naer regte

lowies van goethem

(in marge: den 14 april 1774 / verleent ordonnantie op / den ontfanger venneman / vande 4 libra wisselgelt op

/ advance en 5 libra courant / ter rekeninge vanden wijser

den 11e meij fait ordonnantie voor / de resterende £ 5 : 0 : 0 / en verschot aen / olie etc 0 : 15 : 11

(doorstreept : actum ter vergaederinge vanden 9 junij / 1774 in

ten voornoemden dage hebben wij oversien het proces verbael)

den  16  januarij  1777  andermael  met  louijs  van  goethem  /  wettelijck  accoort  gemaeckt  van  d’orlogie

behoorelijck / te onderhauden op den voet voorschreven voor drij jaeren / inganck te nemen hedent om te

verschijnen  16  januarij /  1780  voor  vier  ponden  grooten  wisselgelt  eens  danof  om  die  te  /  ontfangen

geconsidereert den cleijnen loon en andere redenen / aen hem ordonnantie is verleent op den ontfanger /

joannes raman memorie siet folio 62

44r

dijcken en calsijde 

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester  ende schepenen pointers / setters ende notable

desen 16 junij 1774

ten gemelden daege is andermael geexhibeert het proces / verbael gehauden op de schauwinge der straeten

door den / heere raet ende procureur generael van haere majesteijts / grooten raede den 28 29 en 30 meij lest

’t gone op den / 12 deser  is gepubliceert ter  plaetse ende tijde gecostumeert / daer  bij staen verscheijde

ordonnantien van dijcken en / sluijsen te maeken op de noordsijde vande schelde alle / het welke wij seer

exactelijk hebben overleijt en gehoordt / differente gelande en geintresseerde aldaer en achtervolgende / dien

goet gevonden in plaetse vande selve dijcken opde / straeten andere dijcken te maeken langs de schelde / van
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aen heusdene tot aenden aert van lieven de beer / ofte canael van mijn her vilain welcken dijck inde meeste /

leegten maer en sal moeten wesen van drij a vier / voeten hoogte en andere plaetsen twee en eenen voet / naer

proportie der  hoogte voorts saude aldaer  moeten  / gemaeckt worden  een sluijseken met  ene cleppe ofte

deure / aenden oosterschen gragt daer wetteren en heusden / scheet item een diergelijk aende hoijsloote door

welckers / middel den overslag der wateren vande schelde aldaer / sal gestut wesen en wel veertig mael soo

veel landen / conserveren van innondatie als (ter correctie) door de ordonnantien bij het voorseijde proces

verbael vermelt / ook van merckelijken minderen cost ten toure vande rolle dan de sluijsen 

wat aengaet het verleggen vanden weg aenden biesen en / daer langs te calsijden is geresolveert van maer

alleenlijk / te calsijden inde leegte aenden waterloop om het landt van / de kercke in het beginnen vanden

biesen aen ’t gone van / catharina de bruijcker en andere in dien hoek gelant sijnde een / lingde van acht a

thien roeden en het voorder deel tot / aen van doorsselaers te doen maeken met groote grove / hauten naer

alvooren de straete wel opgehoogt dat leste te / effectueren door de aengelande als wesende solvabel des te /

meer dat marchus claus voor den gront door sijnen bosch / tot de selve doorsnijdinge vraegt twaelf guldens

par roede / en om te nemen? door sijn lant negen guldens de roede / sullende de calsijdinge sijn ten laste

vande prochie midts het bedde / en haelen der calsijde gebeurende bij crawije ten tour vande / rolle

ook  gesien  het  consent  vande  aengelande  inde  heckerstraete  /  met  het  decretement  daer  op  gevolgt

consenteren dat de prochie / voor d’insolvente aldaer sal betaelen op alle welcke / den heere bailiu sal doen

vertoog aenden voornoemden heere / raet als over beter gedaen dan gelaeten en versoeken consent / om te

mogen dijcken langs de schelde als voorseijt

sijnde alnog geresolveert van ten toure vande rolle te doen / dijcken op den hoordt langs de schelde naer

proportie der / leegten actum date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe pieter fruijtenier / joseph van laere joannes de wilde / jodocus van

haerde pieter vandervennet adriaen vispoel / cornelis van wassenhove francies maes / gillis de wilde liven

raman

44v

dijcken

actum 25 augustij 1774 in / wettelijke vergaederinge ordinaire

ten voornoemden  daeghe heeft  mijn heer  vande / vijvere hooftschepenen als commissaris vande straet  /

schauwingen ons geexhibeert d’ordonnantie ofte  / resolutie vanden heere raet  ende procureur generael  /

vanden grooten raede de date 24 ougst 1774 daerbij hij / consenteert dat de dijcken en sluijsen langs de

schelde sullen / worden gemaeckt op de forme als bij onse resolutie vanden / 16 junij hier vooren staende

geseijt alsmede dat men soude / executeren de calsijdinge inden biesen voor een deel en het / voorder te doen

maeken  met  hauten gelijk bij  de selve  / resolutie geseijt  danof geresolveert  is van een  groot  deel  / der

principaelste van quaetregt aldaer gelant te doen / compareren op den 27 dito aen de selve te proponeren

van / te calsijden of met hauten te maeken voorts sijn de / gone op de noortsijde doen vermaenen vande

dijcken / te maeken als bij hun geproponeert actum date ut ante

idem et calsijden biesen en jouffrouwe heijden

actum 27 augustij 1774 ter  convo- / catie van d’heere joachim de geijter  / bailliu ende schaut sieurs jan

baptise / driege borgemeester  gillis matthijs pieter  / fruijtenier  joannes de wilde en  /judocus  van  haerde

schepenen sieur / joannes matthijs pieter frans de / geijter cornelis van wassenhove / adriaen vispoel pointers

joannes livinus de clercq notabelen item / marcus claus carel van doorselaer / nicolaes de geest pieter de bilde

jan / maes soo over hun als de weesen jan maes marie joosephe backelau over / haeren vader de vrauwe van

pieter van / hoorde jan hanselaer en laureijs / haentjens alle aengelande aende / straete in questie

ten voornoemden daeghe is vooren gelesen de voorenstaende / twee resolutien met het decreet vanden heere

raet ende / procureur generael daer bij vermelt en aende aengelande / geproponeert van de straete te calsijden

ofte te maeken / met groote grove hauten ’t een aen ‘tander naer behoorlijke / ophooginge van aenden biesen

tot aende calsijde van / carel van doorsselaer immers soo verre wetteren loopt daert den noodt sal verheijsen

ofte wel den gront te coopen van / jouffrouwe heijde om eene doorsnijdinge te doen ende die te / 

45r

beleggen met calsijde waer op sij aleer hun te / uijtenen versogt hebben acht daegen interval soo wel / om

onderlinge te resolveren als te spreken mijn heer / baut d heer triest en ander aengelande proprietarissen / ’t

gone aen hun is toegestaen met ordonnantie van als / dan voor ons te compareren ofte wel schriftelijk hunne /

resolutie in te geven behoorlijk onderteekent op pene dat de / restauratie met hauten sal gebueren ten coste

vande / aengelande ten welken fine dese aen hun overluijt is / afgelesen date voorseijt

weduwe pieter kerckschaver
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actum in vierschaere  vanden /  15 septembre present  jan  baptiste  /  driege borgemeester  gillis matthijs /

jooseph van laere judocus / van haerde en pieter vander / vennet schepenen

ten voornoemden daege heeft caerel van doorsselaer / insetenen deser prochie op quaetregt om ons met /

kerre en peert toegebragt sekere weduwe van pieter / kerckschaver die alhier op quaetregt hebben / gewoont

16 a 18 jaeren en gewonnen verscheijde / kinderen die alle dienen bij de buijte lieden / gereserveert een

manneken van 12 a 13 jaeren / de welke soo om haer armoede als andersints / moeste geassisteert worden

waer op wij naer / gehoort den heere pastoor hebben geresolveert / van het selve vrauwe persoon en haar

kindt te / transporteren naer bottelaere van waer sij / geboortig is int gedagt dat sij de habitude ofte / conditie

van haeren man die geboortig was van uijtbergen soude verloren hebben des te meer dat / sij beide alhier

geen prochie nogte /  domiciliaere lasten en hebben  betaelt  tot welken  / transport wij gestelt  hebben jan

baptiste saeij ende geraert van loo beede officieren actum date / ante

idem

actum 16 dito ter vergaederinge / vanden heere pastoor den heere / bailliu jan baptiste driege borgemeester,

gillis matthijs pieter fruijtenier / en judocus van haerde / schepenen

ten voornoemden daege heeft den officier geeraert van loo / 

45v

ons  gerapporteert  dat  den  officier  saeij  met  de  voornoemde  /  kerre  en  peert  tot  bottelaere  waeren

gearresteert / midts die van bottelaere sustineerden aen geen / onderhaut nogte de minste directie van dito

vrauw / persoon gehauden te sijn waer op geresolveert is / te consulteren en te presenteren requeste inden

raede van  vlaenderen  tot  het  genieten  slaekinge /  naer  dien  wij  seker  souden  hebben  gestelt  voorts  /

gecommitteert den heere bailliu ende greffier / signant om op dese saeke naerder te consulteren / en te gaen

naer bottelaere om de saeke ’t  accor-  / deren ist  doendelijk ofte  die te leggen in /  arbiters handen ofte

uijtspraeke altijd sonder / prejuditie van die saeke ‘tsij door ons ofte die / van bottelaere te pourswiveren ten

laste van  /  die van  uijtbergen  immers soo  danige mesures  /  te nemen  en daer  in te  doen  ’t  gone de  /

gecommitteerde best sullen vinden te behooren / alle het welke wij van nu voortane verclaeren / te hauden

voor  goet  vast  ende van  weerden  /  en  hun  dieswegens  te  sullen  indemniseren  /  midtsgaders  betaelen

hemlieden redelijken sallaris / boven  de verschotten advouerende ende aggrierende / alsoo onse resolutie

vanden 15 deser hier vooren staende 

sijnde dese resolutien andermael vooren gelesen den / 22 dito en op een nieuw geaggrieert ons toor- / conden

joseph van laere / joachim de geijter joannes de wilde / jodocus van haerde

petitie

actum in vierschaere vanden 29 septembre 1774

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  missive  van  het  hooftcollegie  /  ordonnerende dat  wij  moesten

oversenden eenen staet der / becostinge van het hooren vee  en dat wij op den 3 octobre 1774 / moesten

senden onse gedeputeerde naer  dendermonde op de /  petitie ordinair danof gedeputeert is gillis matthijs

sche- / penen ende den greffier  signant die huer sullen voegen  / naer  de meeste voijsen  vande voordere

minder wetten / actum date ut ante

46r

petitie

actum in vierschaere vanden 6 octobre / 1774

ten selven daeghe hebben gillis matthijs ende den / greffier signant gedaen rapport van hunne deputatie / naer

dendermonde dat  de petitie  ofte  slants directie  /  voor  den  jaere te  verschijnen  lesten  octobre  1775  is /

gereguleert op negen duijsent ponden grooten voor de generaliteijt / sijnde als ten voorleden jaere alsmede

dat sij hebben  / ingegeven eenen staet  van het onderhauden van het / denombrement te eijndigen lesten

decembre 1774 midtsgaders / dat jonker vanden broucke de terbeck hoofschepenen is / gecommitteert tot het

hooren de prochie rekeninge vanden / jaere 1772 den welken daer toe dag heeft gestempt op / den 25 deser

ten negen uren voor middag

gevolgentlijck is ontboden den ontfanger venneman / aen wien geordonneert is jegens alsdan over te geven

immers / hedent en 14 daegen ten een uren naer middag den staet / van restanten om de remiesen te reguleren

daer  toe  /  ontboden  sullen  worden  de  wethauderen  pointers  setters  ende  notable  sullende  alsdan  ook

uijtgeleijt ofte / gecalculeert worden den ommestelling boek vanden / jaere 1772 actum date ut ante

hooren vee

actum ter vergaederinge vanden / 16 octobre 1774
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ten voornoemden daege wierde wettelijk geexhibeert missive / van het hoofdcollegie meldende indien wij

redres hadden / te versoecken van onsen staet der bekostinge van het hooren vee / wij het selve binnen d’acht

daegen naer het hoofdcollegie / moesten oversenden

uijtsent

actum in vierschaere vanden 10 novembre 1774

ten voornoemden daege is geexhibeert den uijtsent brief / over den jaere ende ontbloot 1774 te verschijnen

1775 / en is geresolveert van die te publiceren midtsgaders te / maeken de repartitie voor die van eertbeur

ende raverschot / en aen hun daer van te doen de noodige uijtsenden / actum date als boven

colloqueren in huijsen van correctie

sijnde ook  geexhibeert  emplair  van d’ordonnancie / vanden 10 octobre  1774  nopende de  abusen  dieder

begaen / worden in het colloqueren van persoonen ter causen / van quaed gedrag in huijsen van correctie

waer van / geresolveert is te doen de publicatie ende affixie / mitsgaders gelijke exemplairen te senden aen

die van / eertbeur ende raverschot date ut ante

46v

sterfhuijs doctoor wauters

actum in vergaederinge van / d heer  joachim de geijter  bailliu / ende schaut sieurs jan baptiste driege /

borgemeester gillis matthijs pieter fruijtenier / jooseph van laere joannes de / wilde judocus van haerde ende /

pieter vander vennet schepenen desen 17 novembre 1774

ten voornoemden daege is vooren gehauden dat aen jouffrouwe / pieternelle wauters insetene alhier gesonden

is camer / brief ende naer dies gesommeert tot het overgeven van / pertinenten staet van goede ten sterfhuijse

van haeren / broeder dheer jan baptiste wauters alhier overleden / en gelijk sij in faute blijft van daer aen te

voldoen / is geresolveert van dat den heere bailliu ende schout / soude voortsgaen met ten laste vande selve

joffrouwe wauters te doen presentatie van executie ende wette- / boden te leggen tot dat sij voldoet aen ’t

gone / voorseijt

ende gelijk de voorschreven jouffrouwe pieternelle wauters / op den 9 deser  inden raede van vlaenderen

requeste / heeft gepresenteert tenderende daer bij dat wij ons / moesten verdraegen van kennisse te nemen

vanden / sterfhuijse van haeren broeder dheer jan baptiste / wauters alhier overleden soo hebben wij tot / het

deffenderen vande selve saeke gecommitteert soo / wij committeren bij desen den procureur de kegel / tot

ghent den welcken hem sal mogen consul- / teren met advocaet ofte advocaeten ten bij wesen / vande gone

die wij uijt ons collegie daer toe / sullen committeren haudende voor goet vast / ende van weerden het gone

onsen geauthoriseerden / daer inne alreede gedaen heeft ende nog sal / comen te doen onder het verbant als

naer regte / sullende den greffier signant hier van aen den / gemelden procureur de kegel verleenen copie

autenticq / om hem te dienen voor procuratie ad lites actum / date ut ante

voorts committeren wij sieur pieter vander vennet schepenen / ende den greffier signant livinus franciscus

leirens ten fine vande / saeke die wij genoodtsaekt sijn te deffenderen / jegens jouffrouwe pieternelle wauters

lege? bij requeste / ’t onsen laste gepresenteert inden raede van vlaenderen / den 9 deser tenderende dat aen

ons geinterdiceert sal worden / ofte dat wij ons sullen hebben te verdragen van kennisse / te nemen van het

sterfhuijs van haeren broeder alhier overleden /

47r

te vervolgen tot den defnitiven te consulteren / met advocaet ofte advocaeten daer toe te doen de / noodige

vaccatien en voorders te verrigten ’t gone /  inde selve  saeke requireert ’t  selve  van alsnu voor  / alsdan

gehauden wort voor goet vast ende van / weerden onder het verbant als naer regte actum / date ut ante

sijnde alnog geresolveert van op den 5 decembre 1774 / te passeren den staet van binnecosten vanden jaere /

1774 ten schepenen huijse te beginnen smorgens ten negen uren daer toe den greffier signant sal doen / doen

de noodige kerckgeboden en beschrijven den / grooten gelanden jonker balde met die van eertbeur / ende

raverschot

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / gillis matthijs pieter fruijtenier / joseph van laere joannes de

wilde / pieter vandervennet jodocus van haerde

geinfeodeerde thienden

actum in vergaderinge vanden 25 novembre / 1774
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ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd / collegie met exemplaren van haere majesteijts

declaratie vanden / 9 dito nopende de geinfeodeerde thienden sijnde geresolveert / van op den 27 dito te doen

de publicatie met affixie / midtsgaders gelijcke te senden aen die van eertbeur ende raverschot

soldaten

actum in vierschaere vanden 7 decembre / 1774

ten selven daege is geexhibeert missive van het hoofd collegie / met exemplairen der ordonnantie vanden 26

novembre 1774 tot / het beletten de desertie vande soldaeten die huer verlof ofte / semester bekomen sijnde

geresolveert van op den 11 dito te doen / de publicatie ende affixie midtsgaders gelijke te senden aen die /

van eertbeur ende raverschot

dag ommestellinge

actum in vierschaere vanden 15 decembre / 1774

ten gemelden daege is geresolveert van op maendag 19 deser te / doen vergaederen pointers ende setters ten

fine van te doen / de ommestellinge tot laste vanden jaere ende ougst 1774 danof / den greffier signant daer

jegens sal gereet  maken de  lijste / van alle de schulden en voordeelen  deser  prochie als ook  de / gone

raekende de dommicilaire lasten ten fine vande / ommestellinge daer naer te reguleren actum date ut ante

47v

ommestellinge 1774

actum in vergaederinge vanden / 19 decembre 1774 present de pointers

ten  voornoemden  daege  is  andermael  geexhibeert  den  uijtsent  /  brief  van  het  hoofdcollegie  de  date  4

novembre 1774 met / de lijste van alle de schulden ende voordeelen deser prochie / vanden jaere 1774 danof

den corten staet van / schulden om gereguleert te worden alnog berust in het / hoofdcollegie niet min sal men

tot lossinge van renten / considereren ende ommetellen soo veel mogelijk is uijt / welcken uijtsent en liste

bevonden wort dat de prochie belast is als volgt

eerst  over  de  subsidie  fix  aende  majesteijt  ingegaen  1  novembre  /  1774  ende

t’expireren lesten octobre 1775 met het deel / van eertbeur en raverschot ’t gone hier

achter in voordeel / sal worden gebragt tot £

1429 9 9 11

item over  een  jaer  hofhaudinge van  sijne  koninklijke /  hoogheijt  prins carel  van

lorreijnen baar etc etc ingank / te nemen prima januarij 1775 en ’t expireren lesten

decembre daer naer

187 5 0 0

item over een jaer slants directie ingegaen / 1 novembre 1774 en ’t expireren lesten

octobre 1772 

1086 4 2 11

over het 11 jaer van 18e ter causen vande twee / schelen daer mede dese prochie ’t

sedert den jaere / 1752 belast is geworden ter decharge van die van / schellebelle ende

wansele ’t selve jaer te verschijnen / lesten octobre 1775 tot

102 3 3 0

item over den inhauden vanden staet van / binnecosten bij provisie als alnog in het

hoofd / collegie niet geregueleert

594 5 3 0

over het slot van malie der rekeninge vanden jaere / 1772 tot 234 : 3 : 11 : 10 234 3 11 10

ende tot het lossen van renten als hier boven / geseijt immers bij provisie tot 715 : 2 :

0 grooten / wisselgelt maekt in courant

834 5 8 0

somma 4467 : 17 : 2 : 8 4467 17 2 8

jegens welcke schulden volgens de repartitie staende op den / gemelden uijtsentbrief

ende lijste in voordeel bevonden wort

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot 

116 13 10 4

over het deel van die van raverschot 58 : 6 : 11 : 2 58 6 11 2
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item over het contingent van die van eertbeur 15 : 5 : 9 : 0 15 5 9 0

over het gone van raverschot 7 : 12 : 10 : 0 7 12 10 0

item over het quote part t’ gone die van eertbeur /

48r

moeten doogen inde slants directie beloopende tot

88 13 4 10

over het gone van raverschot 44 : 6 : 8 : 6 44 6 8 6

eertbeur moet doogen inde twee scheelen 8 6 9 7

en raverschot tot 4 3 4 9

item over een jaer pagt van het veer / wesende het eerste jaer van drij te verschijnen 2

meij 1775 

51 0 0 0

over een gelijk jaer pagt van het schepenen huijs 11 : 10 : 0 : 0 11 10 0 0

over een jaer pagt vande vague goederen te verschijnen kerstavont 1774 wesende het

derde / jaer van ses 

6 3 8 0

over d’ommestellinge negotie bij provisien 70 0 0 0

somma voordeelen / = 482 : 3 : 4 : 27 482 3 4 2

dus de voordeelen gekort aende schulden soo consteert / dat de schulden nog blijven

beloopen tot / 

3985 13 10 6

onverlet het slot vande te doene rekeninge over den jaere / 1773 midts men door het lossen van renten voor

alsnog / niet en can weten of daer bij boni of mali sal wesen / consequentelijk dat wij tot voldoeninge van alle

de  /  selve  schulden  bedraegende  per  restat  soo  vooren  consteert  /  tot  drij  duijsent  negen  hondert

vijfentachentig ponden / derthien schellingen thien grooten en ses deniers hebben / omme gestelt soo wij

ommestellen bij desen een settinge / van acht schellingen vier grooten courant te ponde / prijs waer op de

landen bosschen meersschen weijden / huijsen vijvers meulens en thienden volgens de lantboeken / staen

getauxeert  alles tot  laste vanden ougst  jaere ende / ontbloot  1774 voorseijt  onder protestatie wegens  de

schelen / voor schellebelle en laerne als bij voorgaende ommestellin- /gen geseijt daer toe gerefeert wort

danof den greffier / signant op segel competent soo haest het doendelijk is om die / te leveren in handen

vanden gonen die danof ontfanger / sal bedijden ten fine hij ontfanger de debiteuren daer bij / te bevinden

tijdelijk soude doen betaelen van drij te drij / maenden versoekende dat bailliu schaut borgemeester ende /

schepenen deser prochie soe wel dese als de ommestellinge / ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede

souden / wijsen wettelijk ende executoir ons toorconden date / ut ante joannes matthijs pieter frans de geijter /

cornelis van wassenhove / francies maes adriaen vispoel

48v

ommestellinge

actum in wettelijcken gebannen / vierschaere present d heer joachim de geijter balliu ende schaut jan / baptise

driege borgemeester gillis matthijs / pieter fruijtenier jooseph van laere / joannes de wilde judocus van haerde

/ ende pieter vander vennet schepenen desen 22 decembre 1774

ten selven daege hebben wij geexamineert de omme- / stellinge gedaen bij pointers ende setters ten laste /

vanden ploeg vanden jaere ende ontbloot 1774 alsmede / de gone van negotie bedrijf ende gestaethede ende /

beede de selve gewesen soo wij die wijsen  bij desen / wettelijk ende executoir  actum date ut ante ter  /

ordonnantie greffier signant = livinus franciscus leirens

verpagting ontfangerije

actum in wettelijke vergaederinge/ vanden 5 januarij 1775

ten voornoemden daege isser geresolveert van de / ommestelling boecken te verpagten op den 12 deser / ’t

smorgens ten thien uren ten schepenen huijs / daer op den 8 dito sal gedaen worden het kerck / gebodt date

voorseijt

oncost veranderen garnisoen
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actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 februarij 1775

ten selven daege isser geexhibeert missive van het / hoofdcollegie de date 26 januarij te vorent meldende / dat

wij moesten rescriberen of wij geene tittels regle- / menten of ander bescheiden en hadden die aenwijsen /

souden waer om men binnen dese provintie gewoon is tot / last van het subsidie te bringen de oncosten van

leveringen / gedaen wordende aende commandanten officieren ende soldaeten / van de staeten generael der

vereenigde nederlanden ter  / veranderinge van  hunne garnisoenen  etc waer  op  gere-  / solveert is van te

schrijven dat wij geene diergelijke / tittels en hadden nogte van geen en weeten

verbot vertrecken van haere majesteijts onderdaenen

actum in vergaederinge vanden 2 / maerte 1775

ten voornoemden daege is wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie ordonnerende te erpubliceren

het  edict  vanden  /  12 meij 1764 om  te beletten  het  vertrecken  van haere majesteijts ondersaeten  en  is

geresolveert vande selve erpublicatie te doen / sondag aenstaende

49r

schippers

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 14 april 1775

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofdcollegie met exemplair van haere majesteijts /

decreet de date 15 maerte te voorent inhaudende / ontseg vanden gepretendeerden vrijdom der schippers / van

dendermonde en is geresolveert van gelijke te senden / aen die van eertbeur ende raverschot midtsgaders /

sondag aenstaende te doen de publicatie ende affixie / danof niet min het selve exemplair alhier volgt / van

woorde te woorde

vu l’avis du conseiller fiscal de flandre sa majesté a la deliberation du serenissime duc charles alexander / de

lorreijne et de bar son lieutenant gouverneur / et capiteijn general des pais bas a pour autant / que de besoin

declare et  declare que le pretend /  du privilege don’t ilt s’agit reclame par les / batteliers de la ville de

termonde ne peut avoir / aucun effect dans les pais de termonde de qui’il / sera donné part au dit conseillier

fiscal fait a / bruxelles le 15 mars 1775 etoit paraphe ne vt signe / p maria et cachetté des armes secrets de sa

majeste

translaet

gesien  het  advis  vanden  heere  raet  fiscael  van  /  vlaenderen  haere  majesteijt  ter  deliberatie  vanden  /

doorlugtigen hertoge charles alexandre van lorreijnen / ende van bar haeren lieutenant gouverneur ende /

capiteijn generael der  nederlanden heeft  voor  soo veele  / noodt  verclaert ende verclaert bij desen dat de

voor- / gewende previlegie waer van questie is gereclameert / door de schippers der stadt dendermonde geen

het minste / effect en can hebben inden lande van dendermonde / waer van part sal gegeven worden aenden

geseijden / raet viscael gedaen tot brussel den 15 maerte / 1775 was geparapheert ne vt onderteekent p maria

en / gesegelt met de secrete waepens van haere majesteijt

dese is gepubliceert ter plaetse ende tijde ordinair / binnen wetteren den 17 april 1775

49v

verbot uijtvoer graenen

actum 19 meij ter vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester ende / schepenen

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie met exemplair nopende het verbot / vanden

uijtvoer  der  graenen  en  is  geresolveert  van  /  gelijke  te  senden  aen  die  van  eertbeur  en  raverschot  /

midtsgaders sondag aenstaende te doen de publicatie / ende affixie

hooren vee

actum in vierschaere vanden 8 junij 1775

ten voornoemden daege is wettelijk geexhibeert / missive van d edele heeren hooftschepenen met / exemplair

daer bij den uijtgank van het hoorenvee / is toegestaen danof geresolveert is als boven

restanten

actum in vierschaere vanden / 15 junij 1775

ten geseijden daege is geresolveert van op den 22 dito / te doen vergaederen pointers ende setters met de

notable / tot het oversien het quohier van resten over te / geven bij den ontfanger over den jaere 1775

herbergen

actum ter vergaederinge vanden 18 junij 1775
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ten geseijden daege wierde wettelijk geexhibeert missive / van het hooft collegie met exemplairen daer bij

verboden / wiert aen alle ofecieren van herberge te hauden danof / geresolveert is van daer van de publicatie

ende affixie / te doen midtsgaders gelijke te senden aen die van eertbeur / en raverschot

novale thienden

actum in vierschaere vanden 20 junij 1775

ten voornoemden daege is geexhibeert de requeste vanden / 27 april 1775 aen ons gepresenteert door den

procureur  leirens  ende  /  soo  ook  de  gone in  consequentie  dies  gepresenteert  aen  het  /  hoofd  collegie

versoekende dat de novale thienden in / settingen souden worden geaugmenteert waer op geresol- / veert is

dat den greffier signant soude opstellen rescribtie / en die senden bij advocaet om de selve te beteren / ofte

corrigeren etc

50r

lieven van leuven

actum ter vergaederinge  vanden / 13 julij 1775 present d heer joachim / de geijter bailliu ende schaut / jan

baptise drieghe borgemeester pieter fruij- / tenier en judocus van haerde / schepenen

ten voornoemden daege sijn voor ons gecompareert / elias kennove tot wetteren anthon de roo tot / gontrode

ende joannes beeckman tot smetlede / hoors ten sterfhuijse van adriaene de bock alwaer / hauder bleven is

lieven van leuven inden / boschcant alhier te kennen gevende dat sij geirne / ten voornoemden sterfhuiijse

sauden laten hauden / wettelijke venditie van alle de meubelaire / effecten ende vrugten te velde midts den

hauder / die niet en can aenveerden obsterende sijne inno- /centie die nu wel 12 a 14 jaeren heeft geduert /

gelijk niet min aen ons ende het publiek seer / wel kennelijk is voorts dat men bedugt is / niet alleen van

ongelucken die den hauder op / de selve venditie soude toebringen maer ook / dat de gebueren bevreest sijn

van brant boven / dat niemant bij nagten in sijn huijs en wilt / blijven nogte hem gade slaen dat hij / ook in

staet niet en is om sig selven veel meer? / sijn huijshauden en lantsneeringe te regeren en / alsoo ook bedugt

sijnde dat hij sal worden / bestolen en bedrogen soo hebben wij met de selve / vrienden beraeden tot sijnen en

s’hoors voordeel / van hem te besteden in het cleijn geel bij sint nicolaes / en het sterfhuijs onder sequester

alsdan te laeten / vuderen en d’hofstede met de goederen te bestieren / ten besten oorboore en ruest van het

publiek  dog  /  alvooren  t  selve  te  effectueren  is  geresolveert  van  /  voor  ons  op  den  15  deser  te  doen

compareren de / naest bestaende bloetvrinden vanden selven van / leuven om de selve gehoort naerder te

resolveren / ende de beste mesures te nemen die men sal / connen oordeelen danof de comparanten hebben

aengenomen vande gemelde vrienden jegens alsdan / behoorelijk te vermanen actum date ut ante

50v

actum ter vergaederinge vanden / 15 julij 1775

ten voornoemden daege voor ons gecompareert sijnde / verscheijde naer bestaende vrienden van lieven van /

leuven en sijne huijsvrouwe aen wien de voorenstaende / resoltuie is vooren gehauden en midts de selve

vrienden / geheel discort  waeren van sentimenten sijn sij alsoo / vertrocken sonder iet besonders vast te

stellen 

prochierekeningen

actum in vergaederinge vanden 24 augustij 1775

ten gemelden daege isser wettelijk geexhibeert missive / van het hoofdcollegie met exemplairen van het /

reglement vanden 31 augustij 1774 nopende het / dirigeren der prochie rekeningen sijnde geresolveert /

van danof de publicatie en affixie te doen alsmede / te schrijven aen die van eertbeur en raverschot

rekeninge

actum 2 septembre 1775 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege is geresolveert dat den greffier signant / saude presenteren plaise in het hoofdcollegie tot /

het bekomen commissaris tot het hooren de rekeninge / over den jaere 1773

novale thiende

actum 17 septembre 1775 wierde wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie ordonnerende / dat

wij aen hun moesten oversenden de bunderinge der / novale thienden daer op geresolveert is te rescriberen /

dat onse landboeken geen bundereinge der thienden / en behelsden dan alleenelijk dat elcke thiende / stont

getauxeert met prijs etc

uijtsent

actum in vergaederinge vanden 7 octobre 1775
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ten selven daege is wettelijk geexhibeert den / uijtsent brief van het hooftcollegie en is geresolveert / de

repartitien te maecken tusschen dese prochie en die / van eertbeur en raverschot

51r

jesuiten

actum in vierschaere vanden 12 octobre / 1775

ten selven daege wierde geexhibeert missive van het / hoofdcollegie met exemplairen nopende den civilen /

staet der gewesene jesuiten en is geresolveert van / danof de publicatie te doen ende gelijke te senden aen /

die van eertbeur en raverschot

remiesen

actum 14 dito ter vergaederinge

ten selven daege wiert geresolveert van des anderen / daegs te doen vergaederen pointers setters ende notable

/ tot het oversien vande remiesen en uijtcalculeren / vanden settinck boek vanden jaere ende ontbloot 1773 /

daer toe den ontfanger wierde verwigtigt

staet van binnecosten

actum ter vergaederinge vanden / weth desen 7 decembre 1775

ten selven daege wierde geresolveert van op den 18 dito / te passeren den staet van binnecosten vanden

jaere / 1775 en  dat den greffier  signant soude beschrijven  den  /  grooten gelanden jonker  balde  die van

eertbeur en / raverschot midtsgaders doen het gerequereert kerck- / gebodt

sententien

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 13 decembre 1775

ten voornoemden daege wierde geexhibeert missive / van het hoofdcollegie met exemplair nopende het /

drucken van sententien en is geresolveert de publicatie / te doen en gelijke te senden aen die van eertbeur / en

raverschot

sijnde ook geexhibeert missive van het hooftcollegie / ordonnerende dat wij moesten rescriberen annopende /

de regie van weesen oppervoogden etc danof geresol- / veert is dat den greffier signant soude projecteren / de

rescribtie die naer dies oversenden aenden / heere advocaet corthals om die te beteren ende / corrigeren

51v

lossen rente

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 26 decembre 1775

ten voornoemden daege is geresolveert van aenden / ontfanger venneman ’t adverteren dat hij moeste lossen /

de rente aende weduwe jacobus de meij met de croosen / van diere loopende tot laste vande prochie

dag ommestellinge

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 28 dito

ten selven daege heeft den greffier signant ons / geexhibeert en afgelesen de lijste van alle de voordeelen / en

schulden  deser  prochie  voor  den  jaere  en  ontbloot  /  1775  en  is  geresolveert  vande pointers te  doen  /

vermaenen jegens den derden januarij 1776 om de / ommestellinge te doen geproportioneert naer de / selve

lijste

jan vande velde doodt

actum ter vergaederinge vanden weth den 1 januarij 1776

ten gemelden daeghe heeft jan baptiste van wassenhove / rapport gedaen dat den overjaeriggen innocenten /

vande velde die aen hem van wegens de prochie was / aenbesteet den lesten decembre 1775 was overleden /

vraegende op wat wijse men hem soude doen / begraeven sijnde geresolveert van hem te doen / begraven met

den leegsten dienst ende dat hij / wassenhove soude doen de betaelinge als ook vanden / lichter en ’t selve

overgeven bij specificatie

ommestelling 1775

actum in vergaederinge van / pointers ende setters desen 3 januarij / 1776

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den / uijtsent brief van het hooftcollegie de date 5 octobre /

1775 met de lijste van alle de schulden en voordeelen / deser prochie vanden jaere ougst ende ontbloot 1775 /

alsmede den corten staet van schulden die in het
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52r

hooftcollegie op den 13 novembre 1775 was gereguleert / wegens het lossen van renten waer aen men sal

volkomen  / ende de ommestellinge naer advenante van diere reguleren /  voor  soo veele mogelijk is uijt

welcken uijtsent ende / lijste bevonden wordt dat de prochie belast is als volgt

eerst  over  de  subsidie  fix  aende majesteijt  ingegaen  1  novembre /  1775  ende ’t

expireren lesten octobre 1776 met het deel / van eertbeur ende raverschot ’t gone hier

achter in / voordeel sal worden gebragt tot £

1429 9 9 11

item over  een  jaer  hofhaudinge van sijne / konincklijke hoogheijt  prins carel van

lorrainen baar etc etc inganck genomen prima / januarij 1776 ende ’t expireren lesten

decembre / daer naer tot

187 5 0 0

item over een jaer slants directie ingegaen / 1 novembre 1775 en ’t expireren lesten

octobre = 1086 : 4 : 2 : 11

1086 4 2 11

item over  de quote  deser  prochie inde somme van / 1000 libra grooten begrepen

inden voornoemden uijtsent / brief tot recouver der vaccatien vande commissarissen /

op de publieke wegen de becostinge der calsijden etc 

120 13 9 5

item het 12e jaer  van 18 ter causen vande / twee schelen daer  mede dese prochie

‘tsedert / den jaere 1752 belast is geworden ter decharge van die van schellebelle

ende wansele ’t selve jaer te verschijnen lesten / octobre 1776 tot

102 3 3 0

over den inhauden vanden staet van binne- / costen beloopende met de becostinge

vande / calsijde inden biesen ’t somme = 644 : 0 : 6 : 0

644 0 6 0

wegens het lossen van renten is geordonneert tot 834 : 5 : 8 memorie

£ 3569 16 7 3

jegens welcke schulden volgens de repartitie staende / op den gemelden uijtsent brief

ende lijste in voordeel / bevonden wort het volgende

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot 

116 13 10 4

over het deel van die van raverschot 58 6 11 2

item over het contingent van die van eertbeur in d’hofhaudinge 15 5 9 0

over het gone van raverschot

item over het quote part ’t gone die van 

7 12 10 0

52v

ertbeur moeten doogen in slants directie tot

88 13 4 10

raverschot 44 6 8 6

eertbeur over hun deel in de commissarissen en calsijden 9 17 0 6

raverschot 4 18 6 3

het deel van eertbeur inde twee schelen voor die van schellebelle 8 : 6 : 9 : 7 8 6 9 7

raverschot 4 3 4 9

over een jaer pagt van het veer wesende het / tweede jaer van drij te verschijnen ii

meij 1776

51 0 0 0

idem schepenen huijs te verschijnen lesten april 1776 11 0 0 0

een jaer pagt vague goederen wesende het leste verschenen kerstavont 1775 6 3 8 0

over  den  inhauden  van  d’ommestellingen  /  ten  laste  vande negotie  bedrijf  ende

gestaethede bij provisie 

70 0 0 0

496 : 18 : 8 : 11 496 18 8 11
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wat aengaet het slot vande rekeninge over den / jaere 1773 beloopende in boni voor

de prochie / tot 294 : 14 : 3 is gedestineert om de renten te lossen / aen dheer corthals

gillis van petegem ende de weduwe / jacobus de meij gelijk den boni te vinden uijt

dese / ommestellinge ook sal dienen tot het lossen van / renten om voor soo veele

mogelijk te voldoen aen / d’ordonnantie gevolgt op den corten staet van schulden 

memorie

dus de voordelen gekort aende schulden soo consteert / dat den debet vande prochie

nog blijft tot / 

3072 17 10 4

consequentelijk dat wij tot voldoeninge van / alle de schulden en lossen van renten hebben / ommegestelt soo

wij ommestellen bij desen eene / settinge van acht schellingen vier grooten courant te / ponde prijs waer op

de landen, bosschen meersschen / weijden huijsen vivers meulens en thienden volgens / de lantboecken staen

getauxeert alles tot laste van / ougst jaere ende ontbloot 1775 voorseijt onder / protestatie wegens de schelen

voor schellebelle en laerne als bij d’ommestellingen over voor- /

53r

voorgaende jaeren geseijt daer toe gerefereert wort / danof den greffier signant ingevolge deser den omme- /

stelling boeck sal maeken op segel competent soo / haest het doendelijk is om die te leveren in handen /

vanden gonen die daer van ontfanger sal bedijden / ten fijne hij ontfanger de debiteuren daer bij te / bevinden

tijdelijk soude doen betaelen van drij te / drij maenden versoekende dat bailliu schaut borgemeester / ende

schepenen  deser  prochie  soo  wel  dese  als  de  /  ommestellinge  ten  laste  vande  negotie  bedrijf  ende  /

gestaethede souden wijsen wettelijk ende executoir / ons toorconden date als boven 

joannes matthijs cornelis van wassenhove / francies maes adriaen vispoel

wijsdom ommestellinge

actum ter  vergaederinge van dheer / joachim de geijter  bailliu ende schaut sieurs jan baptiste drieghe /

borgemeester joannes de wilde en judocus / van haerde schepenen desen 4 / januarij 1776

ten voornoemden daeghe hebben wij geexamineert de omme- / stellinge gedaen bij pointers ende setters tot

laste vanden / ploeg vanden jaere ende ougst 1775 alsmede de gone / van negotie bedrijf ende gestaethede

geexpireert kerstavont / 1775 ende deede de selve ommestellingen gewesen soo / wij die wijsen bij desen

wettelijk ende executoir actum / date ut ante toorconden greffier signant

livinus franciscus leirens

correctie huijs

actum in vergaderinge vanden 6 dito

ten zelven daege is wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie met exemplair van het reglement /

nopende de regie van het correctie huijs en is / geresolveert van des anderen daegs te doen de / publicatie en

affixie midtsgaders gelijcke te senden / ande laeten van eertbeur ende raverschot

sijnde ook geresolveert van op den 11 deser ’t ontbieden / den ontfanger venneman ten fine van met hem

accoort / te maeken tot de continuatie van d’ontfangerije

53v

ronde ofte patroulle

actum in vergaederinge vanden / 11 januarij 1776 present den heere bailliu schaut borgemeester / schepenen

pointers setters ende / eenige principaele gegoeden

ten voornoemden daege is andermael vooren / gehauden de provisionele resolutie genomen ter / passeringe

vanden staet van binnecosten vanden / jaere 1776 annopende van het gaen den / patroulle door d’officieren

jan baptiste saij geeraert / van loo ende pieter bracke te doen cesseren ende / iemant anders te committeren

om  reden ons bekent  waer  toe wij  ontboden  hebben  judocus / vander haegen onsen insetenen aen wien

vooren / gehauden is dat hij alle daegen gene uijtge- / nomen sal moeten patroulleren soo op de zuijt / zijde

van de schelde als noord sijde en vande / prochie drijven alle vremde bedelaers ende den / gone die ter eerste

tweede ende derde reijse / niet en obedieren sal hij die mogen arretteren / en bringen in vangenisse doende

daer van aen- / stonts inken aen ’t officie ten tweeden dat hij / nauwkeurig sal vigileren op de deserteurs ende

/  deselve  arresteren midtsgaders inken doen  / alsvooren ten derden ook  seer  scherpelijk vigi-  / leren en

beletten het rooven  cappen ende schenden van bosschen rooven  vande vrugten / te velde en alle andere
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dieverijen ook rudessen / en straet schenderijen en van het bevint van / diere getrauwen inken doen aen ’t

officie ende / weth alle het welcke hij heeft geaccepteert / ende onder eet geaffirmeert t selve exact te sullen /

onderhauden waer vooren hij sal profitteren / de somme van eenentwintig ponden derthien / schellingen en

vier  grooten courant ’t sjaers inganck / genomen van date deser  dan reserveren wij van / dese te mogen

veranderen beteren selfs te doen / cesseren van drij te drij maenden wanneer hij / ’t elcker drij maenden sal

bekomen ordonnantie / 

54r

van betaelinge sullende aen hem van wegens de / prochie ter handt gedaen worden eenen bandelier / met de

waepens vande princesse d’isegenien vrauwe / deser prochie die hij sal moeten restitueren als / hij van dese

fonctie saude bedanckt worden / sullende den greffier signant voor hem vander / haegen hier uijt formeren

eene behoorelijke commisse / actum date

den greffier  signant sal ook schrijven aen alle de / principaele gegoede tot ghent ten fine dat sij /  sullen

hebben te kiesen twee gecommitteerde / vande groote gelande binnen de drij maenden / en die aen ons

insinueren op pene dat wij de / selve gecommitteerde self sullen kiesen

judocus  vander haeghen / joachim de geijter  joannes baptiste drieghe / gillis matthijs pieter  fruijtenier  /

joannes  de  wilde  joannes  matthijs  /  cornelis  van  wassenhove  francies  maes  /  adriaen  vispoel  jacobus

matthijs / carolus van doorsselaere gillis bracke

continuatie ontfanger voor 1775

actum ter vergaederinge als boven / den 11 januarij 1776

ten selven daege hebben wij voorgehauden dat d’ontfangerije / deser prochie voor de ommestelling boecken

voor  den  jaere /  ougst  ende ontbloot  1774 op  den 12 januarij 1775 publiek  /  was  verpagt geweest  aen

ludovicus norbertus venneman / ten advenante vanden hondert en vijftigsten penninck / te rekenen op den

ommestelling boek ten laste vanden / ougst ’t gone uijtbringt tusschen de drij en vierentwin- / tigh ponden

grooten voor tantieme en gelijk sulckx is / eenen modisken loon en dat hij venneman de ontfangerije / seer

exact ende met volle appaijsement van het publiek / bedient ook om andere redenen en over beter gedaen dan

/ gelaeten hebben wij met dito venneman hedent / 

54v

gemaeckt accoort naer veel lof ende gebodt te / weten dat hij als ontfanger sal continueren ende / ophinnen

den ommestelling boek ten laste vanden / jaere ougst ende ontbloot 1775 gedaen den derden / deser a acht

schellingen en vier grooten te ponde / prijs ten advenante vanden hondert en vijftigsten / penninck gelijk ten

voorgaenden jaere sonder iet te mogen vraegen voor  het ophinnen vanden / ommestelling boek ten laste

vande negotie bedrijf / ende gestaethede ook niet van het slot der rekeninge / 1774 vande quoten van eertbeur

ende raverschot / den pagt van het veer  schepenen huijs vague / goederen ende andere voordeelen die de

prochie / soude mogen hebben voorts sal hij gratis moeten / lossen soo danige renten als wethauderen hem /

sullen ordonneren welcke lossinge sal moeten / gebeuren voor den lesten maerte 1777 op pene etc / immers

sal hij ontfanger sig moeten conformeren / naer den inhauden vande conditien van verpachtinge / die aen hem

sijn vooren gelesen ook  stellen borge /  en certifiant ten appaijsemente vande weth  / alle het welcke hij

venneman alsoo is accepterende / ende ten dien fine dese benevens onderteeckent date / ut ante

joachim de geijter joseph van laere ludovicus norbertus venneman / jodocus van haerde / pieter fruijtenier

joannes matthijs

pagters veer

actum in wettelijcke vergaderinge van 1 februarij 1776

ten voornoemden daege sijn ontboden ende gecompareert / lieven van hoecke ende joannes vanden broucke

beede / pachters van het veer alhier de welcke naer / behoorelijcke correctie over hun wandevoor ote non- /

tijdige oppassinge tot het cappen van eene lomme / ten beginne vanden vort inde gepasseerde maent januarij /

door het ijs der schelde om met de ponte en veer / schuijte te connen over setten het publiek en alle / 

55r

murmuratie te beletten hebben geproponeert van / souffisante plancke te koopen om de selve / te gebruijcken

in het begin van diergelijcke vorsten / en toe vriesen vande schelde door welcken middel / een ieder sal

connen gedient worden om de / schelde te passeren totter tijd eene behoorelijke / passagie door het ijs sal

wesen  gekapt  ’t  gone /  hun bij desen wort  toegestaen met  order  van /  daer  aen te  volkomen  en sal  de

becostinge / van diere t hunnen afscheeden vanden pagt / door den aenkomende pagter op prijsije moeten /
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voldaen worden, t gone inde conditien van / verpagtinge sal worden gestelt alle welcke sij / veerpagters alsoo

verclaeren ’t accepteren ende / ten dien fine dese benevens ons onderteekent date voorseijt

tmercq lvh van lieven van hoecke / joannes van den broecke / joachim de geijter joannes baptiste drieghe /

gillis matthijs / joannes de wilde

jesuiten

actum 10 februarij 1776 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hooftcollegie met exemplairen wesende declaratie

vande / majesteijt dat het goet der gewesene jesuiten geen vaccant / goet en is danof geresolveert is van daer

van te doen / de publicatie en affixie en gelijcke exemplairen te / senden aen die van eertbeur en raverschot

sieur beekman

actum in vergaederinge vanden 15 / dito

ten voorseijden daege is voor ons gecompareert pieter francies / de meijer versoeckende dat de prochie hem

saude willen  /  ontlasten  van  het  onderhauden  van  pieter  beekman over-  / jaeriggen innocenten daer  op

geresolveert is van alvooren te doen opsoeckinge wat gronden van erfven den selven / innocenten besit

55v

pieter impens

actum 18 maerte 1776 in vergaederinge

ten selven daege is andermael geexhibeert de missive / vande armmeesters vanden roomschen armen binnen /

ijzendijcke ambagt en wederom geresolveert aen hun / te schrijven tot het doen secours wegens het onder- /

hauden van pieter impens

barreeren

actum 21 dito 1776

ten selven daege wierde wettelijk geexhibeert / missive van het hoofdcollegie met exemplarien / nopende de

barreer  en brug hauders en is geresol- / veert daer  van de publicatie en affixie te doen / alsmede gelijke

exemplairen te senden aen die van / eertbeur ende raverschot

sijnde voorts geresolveert den 24 dito van te presenteren / requeste aen het hoofdcollegie ten fine gelieven te /

consenteren dat de geroijeerde posten soo van het / vermaecken de flambeeuwen voor de weth het ordinair /

vanden clercq vande greffie de twee ponden grooten voor / het tracteren de terminarissen en het staen vande /

manden vanden reusen ende reusinne souden mogen / passeren in rekeninge 1775

slants gulden 

actum 30 maerte 1776 in / wettelijke vergaederinge

ten selven daege wierde geresolveert van te dienen / plaise aen het hoofdcollegie ten fine van aende / prochie

te continueren  den  pagt  van  slants gulden  /  voor  drij jaeren  inganck te  nemen  1  mei  1776  daer  /  toe

gedeputeert wiert den heere bailliu

rapport deputatie

actum in wettelijke vergaderinge / vanden 4 april voorseijt

ten  selven  daege dede den  heere bailliu ende schaut  /  rapport  dat  hij op  de  1 dito hadde ingedient  de

voorschreven / plaise ende requeste dog dat d’edele heeren hooftschepenen / de selve requeste niet en hadden

gelieven te appointeren / seggende dat de redenenen bij requeste vervat wel souffisant / waeren maer dat de

prochie haer moeste addresseren / aan het gouvernement

56r

calsijde

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 11 april 1776

ten voornoemden daege wierde geexhibeert missive / vanden heere raedt ende procureur generael daer bij /

hij ordonneerde van te moeten calsijden voor bij den / biesen tot aen van doorsselaers ende dat wij hun /

dieswegens moesten antwoorden sijnde geresolveert van / daer op te doen convoceren de pointers setters

ende / notable op den 16 deser

calsijden aenden biesen gereestraete

actum ter convocatie van bailliu / schaut borgemeester schepenen / pointers setters ende notabele / desen 16

april 1776
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ten zelven daege is vooren gehauden dat den heere raedt / procureur generael ende dheer vande vijvere

hooftsche- / penen als commissaris vande straet schauwingen absolut / sustineren dat wij sullen hebben de

straete te doen / maecken van aen den biesen regt over den bosch van / jouffrouwe heijde tot aen de calsijde

liggende voor het huijs / het haentjen bewoont bij charles van doorsselaer / wesende een distantie van circa

ontrent de 70 roeden / en die ten coste vande prochie te beleggen met / calsijde als wesende den prochie weg

van wetteren / op ghent ofte wel dat wij tot becortinge van / diere sauden coopen den gront door den bosch

van / jouffrouwe heijde wesende een lingde van 22 a 23 roeden / te weten ter breede van [vacat] voeten in

welck geval / de calsijdinge maer en sal wesen 23 a 24 roeden / ofte door den bosch van marchus claus daer

aen / gelegen wanneer de calsijdinge weijnig langer / sal wesen segge 24 a 25 roeden int geheel waer door de

prochie / niet alleenlijk merckelijcke min becostinge sal / hebben nemaer alsoo behauden twee wegen / den

nieuwen bij doorsnijdinge soo voorseijt ende / den ouden in welck geval de passagie sal verdeelt / worden

ende de baenen soo veel niet te leijden / hebben en gevolgentlijk met cleijnen cost onderhaude- / lijck welcke

doorsnijdinge voor het best wort / 

56v

worte gehauden soo om de reden voorschreven als / dat de aude baene is van seer quaeden natten / gront en

dat daer aene saude verheijsschen eene / ophooginge van drij a vier voeten die alsdan / soude moeten beleijt

worden met groote grove / hauten ’t gone verscheijde vande aengelande / niet en zouden connen volbringen

obsterende hunne / sobere gestaethede en dat ook andersints eene straete / gemaeckt met haut niet alleen slegt

maer ook / onderworpen is aen continueele reparatien / geijk ten voorleden jaere nog verscheijde mael / is

vooren  gehauden / sijnde door  de selve heeren ook  geordonneert vanden / dijck langs de gereestraete te

verbreeden  met vijf  /  voeten  om te leggen de noodige bruggen van haut /  om aen  het  publiek ende de

commertie te / geven liber acces die daer sonder besloten ligt / in het winter saijsoen door dien de straete die /

seer leege ligt ten meerderen deel vol hooge / wateren staet onmogelijk van met waegen en / peerden te

passeren welck in convenient sij absolut willen geweert hebben en tot dies den selven dijck te maecken

om alle welcke redenen geresolveert ende vast gestelt / is van te coopen den gront van jouffrouwe heijde daer

toe / gecommitteert wordt den heere bailliu die sal mogen / aengaen contract in forma en dat ter breede van /

sessentwintig voeten sullende de selve plaetse onder / de directie vanden selven heere bailliu gehoogt en /

geleijt  worden  in forma bij  crawije  waer  mede /  men  betrauwt  geen  calsijdinge noodig te hebben  /  ten

minsten dat men sal proberen voor een jaer / of twee in welcke cas segge voor dese onse resolutie / men

versoeckt het consent vanden heere raet / procureur generael te weten voor soo veele aengaet / den uijtstel

van calsijdinge tot dat den uijtval van / diere sal gesien worden te meer midts eenen nieuwen / geleijden gront

soo seffens geene calsijdinge draegen / en can

57r

wat  aengaet  de specificatie van d’officieren  bedrae-  / gende 44 guldens over  devoiren  geduerende de /

calsijdinge in d’hecker straete kercke straetjen en biesen is geresolveert van die te modereren op d’helft /

midts sij ten dien tijde ook bijleg hadden voor  / het gaen vande patroulle en alsoo dobbelen loon souden

genieten

ende raekende de gereestraete is geresolveert vande selve / straete tot jegens den dijck te doen hoogen ter /

breede van achthien voeten sonder den dijck / danof tusschen den selven dijck en straete geenen / gracht en

mag wesen dan wel langs de straete / ten westen en te metsen twee goten regt over / de auten goten die liggen

op den dijck de selve / goten te maecken vande lingden vande breede vande / straete en dam en drij a vier

voeten dag alle het welcke moet voltrocken worden bij crawije / ten toure vande rolle dan sal de prochie

betaelen  /  steenen  calck  en  andere  noodige materiaelen  tot  /  de  bruggen  met  de  metsers  van  diere  de

crawijen / te doen door d’aengelande die van eesvelde den hoort liefkens / hoeck en gransvelde

wegens den te maecken dijck van aenden hoort langs de schelde tot jegens schellebelle is / geresolveert tot

beteren welstant dat de aengelande / moeten maecken den somer dijck door de elst nevens de aelrist /  gelijck

voortijdts nog is geordonneert alle / het gone voorschreven in ’t werck te leggen ende / doen beginnen van

stonden aen sullende copie / deser gesonden worden aenden heere raet ende procureur / generael om daer op

te hebben sijne aggriatie ende / decretement

tot bestier van het werck aende gereestraete wort / gecommitteert jooseph van laere mede confrare in / wette

die ’t selve accepteert actum date ut ante

sijnde alnog geresolveert van sondag te doen kerckge- / bodt dat alle de gone die waterschaede geleden /

hebben de selve schriftelijk behoorelijk gedetailleert / moeten overbringen ter greffie om daer van eenen /

staet te formeren

joachim de geijter / joannes baptiste drieghe gillis matthijs pieter fruijtenier / jodocus van haerde joseph van

laere joannes de wilde / joannes matthijs pieter frans de geijter / adriaen vispoel cornelis van wassenhove

francies maes / jacobus matthijs joannes livinus de clercq gillis de wilde / laureijs raman 
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op de copie autenticq vande voorenstaende / 

57v

resolutie is gevolgt het volgende decretement

sij dese resolutie sonder uijtstel gepubliceert / ende seffens geexecuteert ten welcken effecte wij / raet ende

procureur generael van haere majesteijt in desselfs grooten raede de selve in alle haere / pointen aggreeren

ende decreteren ordonnerende aen / die het behoord sig daer naer te conformeren op pene / als bij haere

majesteijts placcaerten gestatueert actum / mechelen den 20 april 1776 onderteekent h diu

idem

actum in vergaederinge vanden 25 april 1776

ten voornoemden  daege is geresolveert  van op sondag / 28 deser  te doen  publiceren de voorenstaende /

resolutie  ende opgevolgde  decretement  als  mede  /  getroncqueert  extraict  voor  soo  veele  aengaet  de  /

gereestraete te verleenen aen jooseph van laere ten / eijnde van te doen executeren alle ’t gone daer / bij

geseijt sijnde ook gecommunicqueert den brief / vanden heere raet procureur generael diu de date 20 / deser

daer bij hij recommandeert vande buijsen of / steenen bruggen te leggen inde gereestraete in / plaetse van drij

a vier voeten dag te geven eenen / voet  ofte twee meer ’t gone geen object  van voordere / becostinge en

soude maecken etc sijnde /  voorders geresolveert  bij  order  van  heere commissaris dat een  / ieder  moet

crawijen vande noord sijde date ut ante

straete biesen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 20 meij 1776

ten voornoemden daege de den heere bailliu rapport / dat hij tot ghent bij jouffrouwe heijde geen accoort en

hadde / connen bekomen voor de 22 a 24 roeden gront door / haere weide inden biesen om de doorsnijdinge

vanden / weg  te hebben dat sij absolut ses guldens par roede / wilde hebben sijnde geresolveert ende niet

min den / heere bailliu gecommitteert om den selven gront te / coopen aen te gaen contract en over de prochie

de / betaelinge te doen actum date ut ante

58r

oversien quohier restanten

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 27 junij 1776

ten voornoemden daege den ontfanger venneman versoekende / prefixie van dag om ’t oversien en reguleren

sijn quohier / van restanten vanden jaere ende ontbloot 1775 is daer / toe dag bestempt op den 4 julij jegens

wanneer aen / d’officieren geordonneert wiert te vermaenen pointers / en notable

lossen rente aen gillis van petegem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 25 junij 1776

ten zelven daege is geresolveert van gillis van petegem / ’t ontbieden gelijk gebeurt is om aen hem te lossen /

eene rente van hondert ponden grooten wisselgelt cappitaels / en in cas hij refus dede als sijnde insetenen

daer / over te protesteren ofte wel  aen hem af te vraegen / of hij voor  eenige jaeren aende prochie wilde

geven / op intrest a drij par cento cappitael wisselgelt en croos / courant om daer mede eene meerdere rente te

/  lossen  aen  eenen  afseten  welk  leste  hij  heeft  /  gerefuseert  nemaer  inde  lossinge  van  sijne  rente  /

geconsenteert ’t gone aenden ontfanger alsoo is / geordonneert actum date ut ante

slants rekeningen 1773-74 en 1774-75

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 1 augustij 1776

ten zelven daege is wettelijk geexhibeert missive van / het hooftcollegie de date 29 julij meldende dat den

heere / raet masse hadde dag bestempt op den 12 deser  om te / hooren de slants rekeningen vande jaeren

1773-74 en  1774-75 / daer  bij ordonnerende onse  gecommitteerde behoorelijk  / geauthoriseert  alsdan te

senden  waer  toe  wij  hebben  /  gecommitteert  soo  wij  committeren bij  desen  sieur  jan  baptiste  /  driege

borgemeester  ende judocus van haerde schepenen  de  /  welcke in cas datter  resolutien moeten worden  /

genomen hun sullen conformeren naer de meeste / voijsen vande voordere minder wetten actum date / ut date

sijnde ook geresolveert van te presenteren plaise / aen het hoofdcollegie om te bekomen commissaris / tot het

hooren de rekeninge vanden jaere 1774 daer / toe geordonneert is dat den greffier signant saude / vacheren

58v
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commissaris rekeninge

actum in wettelijke vergaede- / ringe vanden 8 augustij 1776

ten voornoemden daege dede den greffier signant / rapport van sijne deputatie naer dendermonde / dat den

heere baron jaerens was gedeputeert / als commissaris tot het hooren de prochie / rekeninge over den jaere

1744 en dat hij geseijt / heeft van te sullen schrijven den dag die / hij daer toe sal fixeren

gereestraete

actum in wettelijcke vergae- / deringe vanden 29 augustij 1776

ten voornoemden daege ons rapport gedaen sijne / dat d’insetene vanden eede ende voorde inde geree- /

straete tot ophoogingen wel willen crawijen soo alreede door / enige is gedaen als wij souden committeren

twee / persoonen die den last souden moeten aen nemen / van een iegelijk tot de selve crawije te vermanen /

en notitie te hauden als tour vande rolle / bij dien hebben wij tot dies gecommitteert soo / wij committeren bij

desen gillis ende joannes de wilde die alhier present sijnde des commissie / verclaeren ’t accepteren en sullen

goede notitie / hauden van alle de gone die refus souden doen / om daer in voorsien te worden volgens de /

majesteijt placcaeten actum date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / joannes de wilde / gillis de wilde jodocus van haerde

rapport slants directie

actum 5 septembre 1776 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege hebben joannes de wilde en judocus / van haerde schepenen rapport gedaen van hunne /

deputatie op de petitie in het hoofdcollegie dat de /  slants directie wederom was gereguleert op negen /

duijsent ponden grooten voor den jaere in te gaen den 1 novembre 1776

59r

uijtsent

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 septembre 1776

ten selven daege wiert wettelijk geexhibeert den / uijtsent brief van het hooftcollegie de date 4 dito / en is

geresolveert vanden selven te publiceren op den / 25 dito met een kerckgebodt dat ieder sijne settingen / drij

a vier maenden eerder moeste betaelen als sij / plagten

voorts geexhibeert ende afgelesen den corten staet van / schulden en is geordonneert vanden selven te senden

/ naer het hoofd collegie om aldaer gereguleert te / worden alsmede e maecken de repartitie vanden / uijtsent

voor die van eertbeur en raverschot

corten staet schulden

actum ter convocatie van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen / den 26 septembre 1776

ten geseijden daege is geexhibeert den corten staet / van schulden die in het hooftcollegie was gereguleert /

den 19 dito en is geresolveert van te maeken eene / lijste niet alleen vande selve schulden maer ook van / alle

de voordeelen om de ommestellinge daer naer te reguleren

idem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 octobre 1776

ten selven daege heeft den greffier signant geexhibeert / den voorseijden uijtsent brief corten staet en lijste /

met den staet van binnecosten gereet om te / connen passeren geresolveert de extraordinaire lasten / vooren

gevallen ten jaere 1776 in het maeken en / repareren straeten en sluijsen bij dien datter maer / en resteerde

van te doen een kerckgebodt dat ieder / sijne specificatien ter greffie moesten bewegen / om het extraordinair

cappittel  te  voltrecken  ende  /  de  pointers  te  doen  vermaenen  om  d’ommestellingen  /  te  doen  danof

geresolveert is van nog uijt te stellen / actum date als boven

59v

reclame partije goet van jouffrouwe vander stricht

actum ter wettelijke vergaede- / ringe vanden 17 octobre 1776

ten voornoemden daeghe heeft den greffier signant / geexhibeert missive van d heer j b schautheet / advocaet

tot ghent als hoor vande moederlijke / sijde ten sterfhuijse vanden heere proost vander / stricht te kennen

gevende dat ten jaere 1746 / of 1747 aende prochie was geabandonneert ontrent / een bunder bosch en dat hij

versogt rekeninge sijnde / geresolveert van danof te doen de noodige / opsoekingen en aen dito heere het

resultat te / schrijven

dag staet van binnecosten
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sijnde ook  geresolveert  van  op  den  28  deser  te  /  beginnen  smorgens  ten  negen  uren  den  staet  /  van

binnecosten vanden jaere 1776 en dat den / greffier  signant tot dies soude doen doen de / gerequireerde

kerckgeboden en beschrijvingen / aenden heere grooten gelanden en die van eertbeur en raverschot actum

date ut ante

appostillen

actum in vergaederinge present / d’ondergeteekende desen 7 novembre 1776

ten  voornoemden  daege  is  geresolveert  van  dat  den  /  greffier  signant  geene  appostillen  meer  en  sal  /

onderteeckenen dan op den dag dat men de requesten / pramingen ofte proceduren aen hem daer toe / sal

presenteren en dat die stuckx moeten onderteekent / sijn of door den eijgenaer tsij heere ofte vrauwe? / ofte

door procureurs in juditio bij ons geadmitteert / date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe pieter fruijtenier / joseph van laere jodocus van haerde

sijnde alsdan ook voor pointers gekosen pieter engels / en pieter dierick midts datter twee plaetsen vaccant /

waeren en is aen d’officiers geordonneert van die te / vermaenen jegens den 14 dito om te doen den eedt /

daer toe staende

60r

pointers

actum in vierschaere vanden 14 novembre / 1776 coram den heer bailliu ende / schaut jan baptiste drieghe

borgemeester / jooseph van laer joannes de / wilde ende judocus van haerde / schepenen

ten geseijden daege hebben de nieuwe gekosen pointers / pieter dierick en pieter ingels gedaen den eet van

getrau- / wigheijt daer toe staende en is geresolveert vanop / den 18 dito te doen de ommestellinge voor den /

ougst jaere ende ontbloot 1776 danof den officier / pieter bracke is geordonneert van alle de pointers jegens /

alsdan te vermaenen

ommestellinge 1776

in vergaederinge vanden / 18 november 1776 present / d’ondergeteekende pointers ende setters

ten  voornoemden  daege  is  andermael  geexhibeert  den  uijtsent  brief  van  het  hoofdcollegie  de  date  4  /

septembre 1776 met de lijste van alle de schulden / en voordeelen deser prochie vanden jaere ougst ende /

ontbloot  1776 alsmede den corten  staet van schulden / die in het  hoofdcollegie  was  gereguleert  den 19

septembre / voorseijt wegens het lossen van renten waer aene / men sal volkomen ende dese ommestellinge

naer / advenante van dien reguleren voor soo veele mogelijk / is uijt welcken uijtsent ende lijste bevonden

wordt / dat dese prochie belast is als volgt

eerst over de subsidie fix aende majesteijt ingegaen 1 novembre / 1776 en ’t expireren

lesten cotobre 1777 met het deel van eertbeur ende raverschot ’t gone hier achter in /

voordeel sal worden gebragt tot £

1429 9 9 11

voor d’hofhaudinge van prins carel van / lorreijnen de baar etc inganck te nemen / 1

januarij 1777 om ’t expireren lesten decembre daer naer komt alsvooren

187 5 0 0

item voor slants directie inganck genomen den / 1 novembre 1776 en ’t expireren

lesten octobre 1776

1086 4 2 11

voor het derthiende jaer van 18e inde twee / schelen voor schellebelle texpireren als

hier / vooren geseijt

120 3 3 0

60v

item over den inhauden vanden staet van / binnecosten geexpireert lesten decembre

1776 daer / onder den coop vanden weg aenden biesen de reparatie / aldaer met de

gone aende gereestraete t samen / volgens calculatie

661 15 2 0

somma tsamen van schulden beloopt / tot 3466 17 5 10

tot het lossen van renten volgens d’ordonnantie / van het hoofdcollegie gevolgt op

den corten staet / van schulden in courant £ 834 : 5 : 8 grooten 
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jegens welcke schulden volgens de repartitie / staende op den gemelden uijtsent brief

ende / lijste in voordeel bevonden wordt het naervol- / gende

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  /  doogen  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie / tot

116 13 10 4

over het deel van die van raverschot 58 6 11 2

over het deel van eertbeur in dhofhaudinge 15 5 9 0

raverschot moet daer in gelden 7 12 10 0

eertbeur in slants directie 88 13 4 10

raverschot 44 6 8 6

eertbeur inde twee schelen 8 6 9 7

raverschot 4 3 4 9

343 9 8 2

een jaer pagt van het veer wesende het leste / jaer van drij te verschijnen 3 meij 1777 51 0 0 0

een jaer pagt van het schepenen huijs te / verschijnen lesten april 1777 11 10 0 0

t’ontfangen van sieur gillis van petegem over / erreur van aen hem te veel croos ’t

hebben / betaelt van sijn geloste rente

3 0 6 0

over het import der ommestellinge ten / laste vande negotie bedrijf ende gestaethede /

bij provisie

70 0 0 0

somma 479 0 2 2

het slot vande gedaen rekeninge over den jaere 1774 / 

61r

beloopt in voordeel voor de prochie 609 : 1 : 11 : 10 / ’t welcke gedestineert is om de

rente te lossen van / 900 libra grooten wisselgelt aen d’heer petrus angelus everaert /

bij welck slot zal gevoegt worden ’t gone inde / ommestellinge 1775 is begrepen ook

tot het lossen / van renten sijnde circa 480 libra grooten courant sijnde alsoo ’t samen

’t gone dient tot lossinge vande / voorseijde rente £ 1089 : 1 : 11 : 10 memorie

dus de voordeelen gekort vande schulden soo consteert / dat den debet vande prochie

nog blijft tot / £

2987 17 3 8

consequentelijk dat wij tot voldoeninge van alle / de schulden en lossen van renten hebben ommegestelt / soo

wij ommestellen bij desen eene settinge van / acht schellingen en vier grooten courant te ponde / prijs waer

op de landen bosschen meersschen weijden / huijsen vijvers meulens en thienden volgens de lant- / boecken

staen getauxeert alles tot laste vanden / ougst jaere ende ontbloot 1776 voorseijt onder / protestatie wegens de

twee schelen voor schellebelle / ende vijf schelen voor  die van laerne als bij d’om- / mestellingen vande

voorgaende jaeren geseijt  daer  /  toe  gerefereert wordt  danof den greffier  signant ingevolge  /  deser  den

ommestelling boeck sal maecken op segel  / competent soo haest het doendelijk is om die te leveren / in

handen vanden gonen die daer van ontfanger sal / bedijden ten fine hij ontfanger de debiteuren daer bij / te

bevinden  tijdelijk  soude  doen  betaelen  van  drij  te  /  drij  maenden  versoeckende  dat  bailliu  schaut

borgemeester / ende schepenen deser prochie soo wel dese als de / ommestellinge ten laste vande negotie

bedrijf ende / gestaethede souden wijsen wettelijk ende executoir / ons toorconden date als boven

joannes matthijs / pieter frans de geijter  cornelis van wassenhove / adriaen vispoel pieter dierickx / pieter

ingels livinus franciscus leirens greffier signant
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wijsdom ommestellinge

actum ter vergaederinge van sieurs jan baptiste / drieghe borgemeester pieter fruijtenier joseph van laere /

joannes de wilde ende judocus van haerde / schepenen desen 21 novembre 1776

ten voornoemden daege hebben wij geexamineert de ommestellinge / gedaen bij pointers ende setters tot laste

vanden ougst jaere ende ontbloot  1776 alsmede de gone van negotie bedrijf ende gestaethede texpireren / 

61v

kersavont 1776 ende beede deselve ommestellingen ter / maenisse van jan baptiste saij officier loco bailliu

ende schout / gewesen soo wij die wijsen bij desen wettelijk ende executoir / actum date ut ante toorconden

greffier signant / = livinus franciscus leirens

actum in wettelijke vergae- / deringe vanden 24 novembre / 1776

ten zelven  daege isser  geresolveert  van  te schrijven  /  naer  het hoofdcollegie dat bij  de gedaen omme-/

stellinge was begrepen ’t gone voor soo veele moge- / lijk was moest dienen tot het lossen van renten

schippers dendermonde

actum in vergaederinge vanden / 7 decembre 1776

ten zelven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie met exemplairen wegens de / transactie

jegens de vrij schippers van dender- / monde met het decreet door de majesteijt daer op / verleent bij welke

transactie verstaen was dat / de vrij schippers van dendermonde geen / exclusief regt en hadden van tot

baesrode te / laeden etc sijnde geresolveert van danof de / publicatie ende affixie te doen midtsgaders /

gelijke exemplairen te senden aen die van / eertbeur ende raverschot date ut ante

hooren vee

actum in vierschaere vanden 12 decembre 1776

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie vanden 5 dito annoncerende dat de / plaege

onder het hooren vee sig hadde veropenbaert / ofte gekomen was binnen baesrode ordonnerende / dat men

stiptelijk de placcaerten wegens het / hooren vee moesten observeren ook het denom- / brement en doen de

retrouve ofte vorst inde / stallen om te sien of de insetene hadden voldaen / aen hunne pligt

62r

verpagtinge ontfangerije

actum  in  wettelijke  vergaederinge  /  present  den  heere  bailliu  de  geijter  /  sieurs  jan  baptiste  drieghe

borgemeester gillis / matthijs pieter fruijtenier jooseph / van laer joannes de wilde ende / judocus van haerde

schepenen date 12 decembre 1776

ten voornoemden daeghe is geresolveert van op / den 15 deser te doen het kerckgebodt dat men op / den 19

dito  des  morgens  ten  thien  uren  voor  middag  /  in  vierschaere  sullen  verpagten  de  ontfangerije  /  ofte

d’opinninge vande ommestellingen over den / ougst jaere ende ontbloot 1776

emolumenten kercke

voorts ook te doen kerckgebodt dat men alsdan ook sal / verpagten de kerck en arme emolumenten sijnde

meetgelt / waege plaetsgelt aert gelt visiteren verckens vleesch / den ijk etc

orlogie

actum in vierschaere vanden 16e januarij 1777

ten selven dage is met louijs van goethem nieuw / accoort gemaeckt voor het onderhauden van d’orlogie /

deser  prochie  voor  drij  jaeren  inganck nemende date /  deser  voor  de  somme van  vier  ponden  grooten

wisselgelt eens / conform de resolutie folio 43 etc daer toe gerefereert / wort

hooren vee

verpachten schepenen huijs en veer

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 23 januarij 1777

ten selven daege is als op den 18 deser andermael ge- / communicqueert missive van het hooftcollegie de

date /  13 deser  meldende dat’er  op  het  fransche gebiet  paelende /  aen oostvlaenderen eenen  cardon  is

getrocken om te beletten / den inbring van hoore beesten binnen de fransche domi- / natie etc welcken brief

van op den 19 dito was ge- / publiceert binnen dese prochie ter plaetse ende tijde / gecostumeert midtsgaders

isser geresolveert van copie / vanden selven brief te senden aen die van eertbeur en / raverschot voorders ’t

adveren bij kerckgeboden / dat men op donderdag 30 deser  sal verpagten / het schepenen huijs ende veer
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voor drij jaer / en dat men die van eertbeur en raverschot daer / van sauden verwittigen bij beslote brieven

date / ut ante

62v

lossen renten

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 februarij 1777

ten selven daege heeft den ontfanger venneman gevraegt / of hij eene rente wilde lossen van ses hondert

ponden / grooten wesende het slot sijnder rekeninge vanden jaere 1774 en / is geresolveert van te wagten tot

jegens de maent meij / om alsdan te connen lossen in een reijse de rente / van 900 libra grooten wisselgelt

aen d’heer everaert

rispen

sijnde op den 20 dito wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie de date 15 dito ordonnerende dat

wij / mogten doen publiceren het placcaert vanden 5 januarij / 1732 geemaneert tot afdoen vande rispen ofte

poppen /  op  de boomen  en hagen etc  en  is geresolveert  van  op sondag 23 deser  het  selve  placcaert te

publiceren en / copie vanden selven brief te senden aendie van eertbeur / ende raverschot

rispen idem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 2 maerte 1777

ten gemelden daege is geexhibeert naerderen brief  van /het hoofd collegie raeckende het afdoen van de

puppen / en is geresolveert van sondag te doen  de publicatie / en daer  van copie te senden aen die van

eertbeur ende raverschot

thol quaetregt

actum 27 maerte 1777 ter wettelijke / vergaederinge

ten gemelden daege is wettelijk gecommunicqueert / missive van het hoofd collegie met een requeste die /

gepresenteert  wiert  door  verscheijde  negotianten tenderende /  om  het  comptoir  vanden  dendermonschen

thol / te bringen aende posterije danof wij geordonneert wierden / te rescriberen en is geresolveert dat den

greffier signant / deselve rescribtie saude gereet maecken naer alvooren / gesogt te hebben naer een decreet

dieswegens nog / verleent den 13 julij 1771

hooren vee

actum 15 meij 1777 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege wierde wettelijk geexhibeert / missive van het hoofdcollegie date 9 dito meldende /

den toestant vanden inbring der hoorebeesten uijt de / 

63r

provintie van brabant en uijt de kempen sijnde gerersol- / veert van sondag te doen de publicatie en copien

van / diere te senden naer eertbeur en raverschot

den 17 dito geexhibeert alsvooren missive van het hoofd / collegie de date 12 dito waer bij voor ses weken

tijdt / verboden  wiert den transport van hoorebeesten naer / de jaeremerckten etc sijnde geresolveert van

sondag te / doen de publicatie en gelijke brieven te senden aen die / van eertbeur en raverschot

hooren vee

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 22 meij 1777

ten voorseijden  daege wierde wettelijk gecommunicqueert / missive  van het hoofdcollegie  en  exemplair

vanden / brief vande jointe daer bij generael verboden wiert de / publieke merckten van het hooren vee danof

geresolveert / is van gelijke exemplairen te senden aen die van / eertbeur ende raverschot alsmede te doen de

publicatie

bode

sijnde ook geresolveert van midts de doodt van jacobus / vande voorde onsen bode ofte briefdraeger op ghent

in / sijne plaetse te laeten continueren zijnen zoon frans vande voorde

nagt waekers

midtsgaders met  het overlijden  van paulus de backer  /  onsen nagtwaeker aen te stellen  judocus vander

haegen / ende francies de backer filius paulus aen wien vooren gehauden / is van behoorelijk hun devoir te

quijten en ook te letten / nagtsitters inde herbergen etc
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lossen rente

voorts geresolveert van aenden ontfanger ludovicus norbertus venneman / ’t ordonneren van aen dheer petrus

angelus everaert / binnen de  veerthien daegen absolut  te lossen  eene /  rente van  negen hondert ponden

grooten wisselgelt cappitaels

geerbosch

actum 28 meij 1777 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege wierde geexhibeert missive vanden / agent germeijn tot brussel meldende dat den staet ofte /

surciantie die de douariere jonker charles maelcamp / bekomen hadde in haere saeke als verweerderige contra

dese / prochie raeckende den geerbosch was geweert ende / de saeke weder gerenvoijeert voor d’edele heeren

/ hoofdschepenen versoekende ook voldoeninge van sijn / volum ’t gone daer bij overlag en is geresolveert

niet / 

63v

alleen van ordonnantie te depecheren op het selve / volum maer ook van op de selve saecke te consulteren

dag rekeninge

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 7 junij 1777

ten selven daege wierde gecommunicqueert missive / vanden heere hooftschepenen de meulemeester adver- /

terende dat hij op  den 25 deser  soude komen  kooren  /  de rekeninge over  den  jaere 1775 tgone aenden

ontfanger / is aengeseijt en is geresolveert van ’t selve bij kerck- / gebodt te laeten weten en ook te schrijven

aen mijn- / heer balde gecommitteerden vande groote gelande / alsmede aen die van eertbeur ende raverschot

remiesen

actum in wettelijke vergaede- / ringe vanden 14 junij 1777

ten voornoemden daege is geresolveert vanden / ontfanger venneman te doen gereet maeken sijnen / staet van

remiesen vanden jaere 1775 ende den / ommestelling boeck uijt te calculeren om te / bringen in rekeninge

welcken dag gefixeert is / op den 19 deser des naer middaegs ten een uren

te quotiseren ouden herrewegh

ten voornoemden daege naer dien de remiese waeren / gereguleert ende den ommestelling boek jegens het /

boddereel  gecollationeert is geresolveert  van  alle de plaetsen  die  van  den  ouden  herreweg  ingenomen  /

waeren en tot bosch of lant gebragt te cotiseren / naer deugt ende weerde remarck nemende op den / taux

vande aengelegen landen dog eerst te consul- / teren wat maniere wij daertoe mosten emploijeren

64r

idem quotisatie

actum 25 junij 1777 in / vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester schepenen mitsgaeders / pointers

setters ende notable

ten voornoemden daege is andermael voeren gehauden / dat dincorporatie vanden ouden herrewegh voer soo

veel / tot culture ende bosch is gebracht conveniert getauxeert / ofte gepoint te worden in de publique lasten

deser / prochie naer deught ende weerde emmers naer advenante / vanden gronden daer ontrent gelegen daer

toe wij / gefondeert sijn conform differente advijsen / ende het reglement vanden jaere 1672 oversulckx is /

geresolveert van het selve ten effecte te bringen / ten welken fine gecommitteert sijn de pointers sieurs / frans

de geijter ende adriaen vispoel beneffens / den greffier signant om op den sevensten julij 1777 ten 2 uren naer

noenen  /  te  vacheren  ter  plaetsen  waer  deselve  incorpora-  /  tien  sijn  gebeurt  deselve  te  meten  ende

examineren / mitsgaeders om deselve naer dies te pointen ende / tauxeren soo hier voeren geseijt op den

veerthienden  julij  voorseijt  nu? alsvooren? /  alles  nochtans mits  sondag  toecomende daer  toe  /  doende

gebeuren  een  kerkgebodt  bij  het  welcke  elk  vande  geinteresseerde  sal  geinterpelleert  worden  om  ’t

intervenieren inde / voorseijde metinge examinatie ende pointinge met aensegh / dat sulckx sal gebeuren

weder sij compareren of niet ende naer dies de / settingen gerecouvreert bij sommatie ende executie date / ut

ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / gillis matthijs pieter fruijtenier / joseph van laere joannes de

wilde / joannes matthijs pieter  frans de geijter  / adriaen vispoel  cornelis van wassenhove / pieter  dierick

pieter inghels / laureijs raman

64v

veranderen weth

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 67



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

actum 10 julij 1777 / ten schepenen huijse plaetse / ordinaire

ten voornoemden daege heeft  d’heer  joachim de / geijter  bailliu en schaut deser  prochie bij  commissie /

vanden heere raedt intendent ende ontfanger generael / van haere hoogheijt de vrouwe princesse d’isengien /

mamines etc  vrauwe van wetteren etc den  / daete  5 decembre 1776 afgedanckt  de  weth  ende deselve  /

vernieuwt mitsgaders aengestelt de volgende 

sieurs jan baptiste drieghe borgemeester / pieter ingels / pieter frans de geijter / joannes de wilde filius frans /

judocus van haerde / cornelis van wassenhove / ende joannes de wilde filius lieven op eertbeur

hebbende deselve weth aen desen gedaen / den eedt inder manieren ende op de ses distincte / articlen staende

hiervooren folio 12 ten dien eijnde / aen hun exact claer ende duijdelijck voorengelesen / die alhier gehauden

worden over geinserreert / date ut ante

sijnde door den heere bailliu ende de voornoemde / wethauders voor pointers gekosen ende aengestelt / de

volgende als te weten

sieurs joannes matthijs (in marge: den 4 septembre 1777 is sieur joannes matthijs gekosen voor notabelen siet

folio 68 verso dus consteert) / 1  gillis matthijs / 2 pieter  fruijtenier / 3 joseph  van laere / 4 jan baptiste

verschueren (in marge: 4 septembre 1777 gekosen voor pointer) / noortsijde / 5 pieter dierick veer / 6 lieven

raman eede

dewelcke sullen vermaent worden tot het compareren / ende doen den gerequireerden eedt te weten joseph

van laere / ende lieven raman mits de andere vier  hedent present / hebben  gepresteert den eedt daer  toe

staende

voorts hebben de voornoemden heere bailliu ende wethauderen / 

65r

geresolveert van op sondag toecomende te doen / het kerkgebodt dat de gemeentenaeren sullen kiesen / uijt

notable ende die binnen d acht daegen overbringen / ter vierschaere ofte greffie bij schriftelijke lijste / op

pene dat die bij ons sullen gecosen ende aengestelt / worden actum date utsupra ons toorconden

joachim de geijter  joannes baptista drieghe / pieter  inghels / jodocus  van haerde pieter frans de geijter  /

cornelis van wassenhove joannes de wilde filius lieven 

quotisatie ouden herreweg

actum in vergaederinge vanden 14 / julij 1777 ten schepenen huijse ten / twee uren naer middag

ten voornoemden daege naer dien ons gebleken was bij relaes / vanden officier jan baptiste saij dat hij op den

29 junij lest / hadde gepubliceert dat wij op den 7 deser souden hebben / gedaen voet betort ende meetinge

van alle de plaetsen die / differente persoonen hadden ingenomen vanden ouden herreweg / en tot culture ofte

bosche gebragt alsmede dat wij op hedent / alle die plaetsen souden hebben getauxeert geseth ende / gepoint

inde prochie lasten naer deugt ende weerde daar / toe in reflectie gestelt den prijs ofte taux vande aenge- /

legene landen bij welck kerckgebodt  geinterpelleert / waeren alle de  gone die vande selve  herbaene int

gebruijk / hadden om alle het selve te sien ende hooren midtsgaders / daer jegens te seggen dagt het hun goet

ende gelijk / niemant en is gecompareert verbeijt  tot  den  vier  uren /  naer  middag hebben  wij  de  selve

goederen getauxeert / soo wij die tauxeren pointen ende setten bij desen / conform de wettelijke resolutie

vanden 25 junij 1777 / staende hier  vooren folio 64 te weten  eerst  jan baptiste / de  bruijcker  met twee

planterijen die beginnen aen / het gescheet jegens westerem oost het voorder deel vanden / ouden herreweg

daer over den bosch genaemt het roode / cruijs en andere noord joannes de bruijcker met het / volgende heeft

volgens metinge bij ons gedaen den / 7 deser ter adjunctie vanden heere bailliu ende livinus franciscus leirens

/ greffier signant vanden ouden herreweg ingenomen tot / 

65v

a 4 libra grooten het bunder

een hondert roeden die wij pointen op een pont grooten / prijs

a 4. 2. 6

ten tweeden  joannes de bruijcker  heeft  ingenomen en met  bosch  beplant in drij percheelkens t’samen  /

tnegentig  roeden  paelende  oost  het  voorder  deel  vanden  /  ouden  herreweg  zuijt  ’t  voorgaende  noord

pietsenbourg / taux sesthien schellingen acht grooten ses deniers

a 3. 10. 0

ten derden de commanderije van pietsenbourg pagter / jooseph goethals aende blockte oost het voorder deel /

vanden ouden herreweg heeft sessentwintig roeden / taux vier schellingen ses grooten en ses deneirs

a 3. 10. 0

ten vierden sieur pieter de clercq daer sijn huijs staet heeft / achtenveertig roeden prijs acht schellingen en

vijf grooten
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a 3. 10. 0

den  zelven  pagt  vande weduwe  geraert  de  meij  heeft  /  vanden  ouden  herreweg  ten  westen  ingenomen

vijfthien / roeden prijs twee schellingen acht grooten ses deneirs

a 5. 0. 0

joannes de meester heeft vanden ouden herreweg inge- / nomen daer sijn huijs en schuere op staet oost jonker

/ malcamp taux vier schellingen en negen grooten

a 5. 0. 0

is  doorstreept:  dhoors  pieter  hansselaer  aen  hunne partije  hebben  /  ten  oosten  vanden  ouden  herreweg

ingenomen sesthien / roeden taux vier schellingen grooten sonder de bosschen ten oosten 

(in marge: dies is bevonden te liggen inde partije van jonker lauriton sieur? triest sieur frans de geijter …? en

frans broeckaert 2 1/2? 

triest prijs 0 . 1. 6 . 1? geijter 0 . 0 . 6 . 6 frans broeckaert 0 . 0 . 6 . 6)

a 4. 10. 0

pieter dalschaert pagt van jonker lauriton aen sijn / partije lant heeft ten westen vanden ouden / herreweg

ingenomen twee roeden taux eenen schellinck / vier grooten ses deneirs dica iilix? grooten

a 3. 10. 0

jan  haelterman  filius  joos  aen  sijnen  cheijns  ten  oosten  /  vanden  ouden  herreweg  heeft  ingenomen

vijfentwintig / roeden taux vier schellingen vier grooten ses deneirs

a 4. 0. 0

den selven  aende weede in pagte van jouffrouwe  isabelle heijde  / ten noord oosten  heeft  vanden ouden

herreweg twaelf / roeden taux twee schellingen en ses grooten

a 3. 0. 0

marchus claus aen sijnen bosch heeft vanden ouden / herreweg ten noord oosten ingenomen achthien roeden /

taux twee schellingen en negen grooten

maekende dese elf somme tsamen drij ponden twaelf / schellingen eenen groot ses deneirs prijs sullende den /

greffier signant alle de selve persoonen ten lantboeke / 

66r

met den voorenstaenden taux belasten om met hunnen / voorderen prijs ommegestelt te worden ter eerste

aenstaende / te doen ommestellinge voor den ougst ende jaere inganck / te nemen den eersten novembre 1777

om te liggen / in sommatie en executie volgens de majesteijts / placcaerten en reglementen actum date ut ante

pieter frans de geijter adriaen vispoel / livinus franciscus leirens

idem

actum in vierschaere vanden 17 julij / 1777

ten voornoemden daege is vooren gelesen de voorenstaende / regulative tauxatie van eenige plaetsen op den

ouden / herreweg en is geresolveert van op den 20 dito te doen / kerckgebodt met expressie van alle de selve

plaetsen / tenanciers grootten ende taux interpellerende een ieder / op den 24 en 31 deser van te compareren

in onse vierschaere / om in cas sij jegens den selven taux sig willen opposeren / de selve hunne redenen

schriftelijk in te geven om naer / die gesien gedaen te worden soo men sal vinden te behooren

idem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 24 julij 1777

ten  voornoemden  daege  verbeijt  naer  behooren  en  isser  /  niemant gecompareert om  sig  jegens  ’t  gone

voorschreven / te opposeren

idem

actum in vergaederinge als vooren / desen 31 julij 1777

ten selven daege verbeijt naer behooren en isser andermael / niemant gecompareert dan joannes de bruijcker

die niet / besonders en alligeerdde dan versogt acht daegen tijd / om hem te beraden niet jegenstaende welcke

alle / deselve posten ten lantboeke sijn overgestelt

penneman

actum 21 augustij 1777 in wettelijke / vergaederinge

ten gemelden daege is geexhibeert copie vande requeste / gepresenteert bij jouffrouwe de weduwe dheer

penneman gewesenen / griffier vanden raede in vlaenderen nopende de namptissement / penningen onder hun

gedaen danof wij van geene en weeten / die dese prochie ofte de insetene sauden raken date / ut ante
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66v

petitie

actum 28 augustij 1777 in / wettelijke vergaederinge

ten selven daege wierde geexhibeert missive van het / hoofd collegie ordonnerende dat wij op den eersten /

septembre 1777 in het collegie moesten senden onse / gecommitteerde om te hooren de resolutie wegens

den / uijtsent van slants directie sijnde gecommitteert / joannes de wilde ende judocus van haerde schepenen /

date voorseijt

rapport petitie

actum in vierschaere vanden 4 septembre 1777 present dheer joachim / de geijter bailliu ende schaut sieurs /

jan baptiste drieghe borgemeester pieter ingels / pieter frans de geijter joannes de / wilde filius frans judocus

van haerde / cornelis van wassenhove ende joannes de wilde filius lieven eertbeur schepenen

ten gemelden daeghe hebben joannes de wilde ende / judocus van haerde gedaen rapport van hunne deputatie

/ naer dendermonde hier vooren geseijt dat de subisdie / en hofhaudinge is als ten voorleden jaeren ende dat

de / slants directie sal wesen voor de generaliteijt tot / acht duijsent ponden grooten

moerstraete

ten selven daege heeft dheer vande vijvere hoofdschepenen / gehauden verbael daer bij hij voorhiel dat het

noodt- / saekelijck was vande moerstraete te calsijden versoekende / dies wegens onse sentimenten op den

voet van welck / verbael wij gestelt hebben dat den tijd tot calsijdinge / verloopen was boven dien dat het

onnoodig is van / aldaer te calsijden midts die straete in seer practica- / belen staet steldelijk is met cleijnen

oncost van de / leegten op te hoogen en op sommige plaetsen / eenig haut te leggen immers dat wij naer /

gehoort van mijn heer balde gecommitteerden vande / groote gelande met de pointers en notable naerder /

sauden hebben geresolveert en daer van part gegeven / aenden heere raet ende procureur generael

voorders hebben wij goetgevonden te kiesen voor /

67r

notable  deser  prochie  de  naergenoemde  persoonen  /  midts  van  dien  keus  door  de  insetene  geene/

behoorelijcke acte nog voor ons nog ter greffie / en was ingebragt niet jegenstaende de publicatie / van over

ontrent de twee maenden daer toe gedaen

1 / sieurs joannes matthijs boschcant / 2 / carel van doorsselaer  quaetregt / 3 / gillis bracke jabbeke / 4 /

joannes segers gransvelde / 5 / mattheus vervaet eede

aldus gedaen ten overstaen ende date voorseijt

dag quohier

actum in vierschaere vanden / 30 octobre 1777

ten voornoemden daege is geresolveert vanop den / 17 novembre 1777 te beginnen smorgens ten negen uren /

te passeren  den  staet  van  binnecosten  vanden  jaere  /  1777 en dat  den  greffier  signant daer  toe  soude /

interpelleren bij beslotene brieven jonker balde als / gecommitteerden vande groote gelande met die van /

eertbeur en raverschot alsmede bij kerckgebode / de pointers setters ende notable actum date / ut ante

malta

actum in vergaederinge vanden / 13 novembre 1777

ten selven daege is geexhibeert missive van het hooft collegie / de date 5 deser ordonnerende dat wij aen hun

moesten / oversenden eene lijste vande goederen die competeren / aen het order van malta en wat vrijdom sij

ter causen / van die goederen besitten ook wat vrijdom de commandeurs / sauden genieten waert saeken sij

binnen dese prochie woonden

schilderijen

voorders dat wij moesten oversenden eene lijste vande / seltsaeme ende costbaere schilderijen die zouden /

wesen in onse kercke en cappelle sijnde geresolveert / dat den greffier  signant zoude doen de noodige /

opsoekingen en rescriberen

ommestellinge 1777

actum in vergaederingen vanden / 24 novembre 1777 present den ondergeteekende / pointers en setters

ten  voornoemden  daege is  andermael  geexhibeert  den  /  uijtsentbrief  van  het  hooft  collegie  de  daete  5

septembre 1777 met de / lijste van alle de schulden en voordeelen deser prochie vanden jaere / ougst ende

ontbloot  1771 alsmede den corten staet van schulden / die in het hooft  collegie  was gereguleert den 29
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septembre 1777 wegens / het lossen van renten waer aene men sal volcomen ende den / ommestellinge naer

advenante van dien reguleren voor soo / vele mogelijck is uijt welken uijtsent ende lijste bevonden wordt /

dat dese prochie belast is als volgt

eerst  over  de  subsidie  fix  aende  majesteijt  ingegaen  1  novembre  /  1777  en  ’t

expireren lesten octobre 1778 met het deel van eert- / beur ende raverschot ’t gone

hier achter in voordeel sal / wordden ingebracht tot £

1429 9 9 11

voor  d’hofhaudinge van prins carel van lorijenen de baar etc inganck te nemen 1

januarij 1778 om / ’t expireren lesten octobre daer naer komt alsvooren

187 5 0 0

item  voor  slants  directie  inganck  genomen  /  den  eersten  novembre  1777  en  ’t

expireren lesten octobre / 1778

965 10 6 3

item over de quote deser  prochie in de somme van / 1000 libra grooten begrepen

inden voornoemden uijtsent brief / tot recouver der vaccatien van commissarissen op

de / publieque wegen de becostinge der calsijden etc

120 13 9 5

voor het 14 jaer van 18e inde twee schelen voor / schellebelle ’t expireren als hier

vooren geseijt 

102 3 3 0

item over den inhauden vanden staet van binnecosten / geexpireert lesten decembre

1777 daer onder den / voordere becostingen deser prochie begrepen / tsamen volgens

calculatie 

528 13 10 6

somma tsamen van schulden beloopt tot / = £ 3333 16 3 1

tot het lossen van renten volgens d’ordonnantie van het hooft / collegie gevolgt op

den corten staet van schulden in / courant tot = £ 834 : 5 : 8

jegens welcke schulden volgens de repartitie staende / op den gemelden uijtsent brief

ende lijste in voordeel bevonden / wordt het naervolgende 

eerst soo veele de laeten van eertbeur moeten doogen / 

68r

over hun deel inde voorenstaende subsidie tot

116 13 10 4

over het deel van die van raverschot 58 6 11 2

over het deel van eertbeur in d’hofhaudinge 15 5 9 0

raverschot moet daer in gelden 7 12 10 0

eertbeur in s’lants directie 78 16 4 5

raverschot 39 8 2 2

eertbeur in ’t recouver der vaccatien 9 17 0 6

raverschot 4 18 6 3

eertbeur inde twee schelen 8 6 9 7

339 6 3 5

raverschot 4 3 4 9

een jaer pacht van het veer wesende het eerste / jaer van drij te verschijnen 2 meij

1778

61 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te / verschijnen lesten april 1778 18 10 0 0

over een jaer lantpacht van jooseph buijst / verschenen kerstavont 1777 0: 5 : 0 : 0 0 5 0 0

over het import der ommestellinge ten laste / vande negotie bedrijf ende gestaethede 70 0 0 0
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bij provisie 

het slot vande gedaene rekeninge over den jaere / 1775 beloopt in voordeel voor de

prochie tot 

86 14 8 6

somma £ 579 19 4 8

dus de voordeelen gecort vande schulden soo consteert / dat den debet vande prochie

nog blijft tot £

2753 16 10 5

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de / schulden en lossen van renten hebben ommegestelt soo

wij / ommestellen bij desen een settinge van acht schellingen / grooten courant te ponde prijs waer op de

landen bosschen / meersschen weijden huijsen vijvers meulens en thienden volgens / de lantboeken staen

getauxeert  alles tot  laste van ougst jaere ende ontbloot  1777 voorseijt  onder protestatie wegens de twee

schelen  voor  /  schellebelle  ende vijf  schelen  voor  die  van  laerne  alles  bij  d’omme-  /  stellinge vande

voorgaende jaeren  geseijt  daer  toe  gerefereert  /  wordt  danof  den  greffier  signant  ingevolge  desen  den

ommestelling / boek sal maeken op segel competent soo haest het doendelijk / is om die te leveren in handen

vanden gonen  die daer  /  van  ontfanger sal bedijden  ten  fine  bij  ontfanger  de  / debiteuren  deser  bij  te

bevinden  tijdelijck  saude  doen  /  betaelen  van  drij  te  drij  maenden  versoekende  dat  /  bailliu  schaut

borgemeester ende schepenen deser prochie soo wel dese / 

68v

als de ommestellinge ten laste  vanden negotie  bedrijf  /  ende gestaethede sauden  wijsen  wettelijck  ende

executoir / ons toorconden date als boven

continuatie ontfangerije

voorts  is  van  op  den  dag  der  passeringe  vanden  staet  van  /  binnecosten  voorengehauden  dat  de

ommestellingeboeken  /  vanden  voorleden  ougst  ende  jaere  1776  publicquelijk  sijn  verpacht  /  geweest

minstnemende den  naesten aen joannes raman /  ten  advenante van den 146 penning te rekenen op den

ontfanger / vanden inhaudt der ommestellinge op den ougst ’t gone / uijtbringht tusschen de 24 a 25 ponden

grooten voor tantieme / ende gelijck sulckx is eenen modicken loon ende dat hij raman / de ontfangerije seer

exactelijck ende met volle appaisement / van het publieq bedient soo isser op den / voorseijden 17 novembre

1777 present bailliu schaut borgemeester/ ende schepenen mitsgaders pointers setters ende notable met den /

voornoemden  joannes  raman gemaeckt  accoord naer  veel  lof  /  ende gebodt  te weten  dat hij raman als

ontfanger sal continueren / ende ophinnen den ommestellingsboek ten laste vanden jaere ougst / ende onbloot

1777 a acht schellijnghen grooten  te ponde prijs / ten advenante vanden hondert en  vijftigsten penninck

sonder / iet te mogen vragen voor het opinnen vanden om- / stellingboek ten laste vande negotie bedrijf ende

gestaethede / ook niet van het slot der rekeninge 1776 vande quoten van / eertbeur ende raverschot den pacht

van het veer  schepenen huijs vague goede ende andere voordeelen / die de prochie saude mogen hebben

voorts sal hij ontfanger / gratis moeten lossen soodaenige renten als wethau- / ders hem sullen ordonneren

welcke lossinge sal / moeten  gedaen worden voor  den lesten maerte 1778 / op pene etc immers sal  hij

ontfanger sig in alles moeten / conformeren naer den inhauden vande conditien van / verpachtinge die aen

hem sijn voorengelesen ook moet hij / stellen borge ende certifiant ten appaisemente vanden weth / alle het

welcke hij raman van opden voorseijden 17 novembre 1777 / heeft geaccepteert ende ten dien eijnde alsnu

onderteekent desen 24 / novembre voorzeijt ons toorconden

gillis matthijs liven raman / pieter fruijtenier joseph van laere / pieter dierick jan baptiste vander schuren /

joannes raman

69r

wijsdom ommestellinge

actum in wettelijke  vergaederinge /  van  bailliu schaut  borgemeester  ende /  schepenen  der  prochie ende

heerelijkhede / van wetteren desen 11 decembre 1777

ten voornoemden daege hebben wij geexamineert de omme- / stellinge gedaen bij pointers ende setters ten

laste vanden / ougst jaere ende ontbloot 1777 alsmede de gone vande / negotie bedrijf ende gestaethede ’t

expireren kerstavont 1777 / ende beede de selve ommestellingen ter manisse van dheer / joachim de geijter

bailliu ende schaut gewesen / wettelijk ende executoir soo wij die wijsen bij desen / date ut ante
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voorders is vooren  gehauden dat den  heere priester  keijser  / over  de  vrauwe douariere  malcamp hadde

geproponeert / van met de prochie te maeken accomodement wegens de / settingen vanden geertsbosch en is

daer toe bestempt / dag op den 13 deser ten negen uren voor middag ten / schepenen huijse en geordonneert

van jegens aldan te doen / vergaederen de volle weth pointers ende notable / dat ut ante

transactie geertsbosch

actum ter convocatie van borgemeester / schepenen pointers setters ende / notable desen 13 decembre 1777

ten selven daege is gecompareert heer ende meester / laurentius de keijser presbijtere magtig over vrauwe /

isabelle francoise van wijckhuijse douariere van jonker / charles de maelcamp de raveschot sijnde tusschen /

partijen voor gehauden hoe sij jegens elkanderen / in processe sijn te weten de regeerders deser prochie / als

heijsschere bij requeste vanden 3 decembre 1764 ter eendere seijde / jonker charles maecamp de raverschoot

verweerder ter andere (bovengeschreven: verklarende voor hooftschepen van dendermonde) daerinne / soo

verre geprocedeert was dat midts de doodt van heere / verweerdere desselfs erfgenamen geactionneert sijn

geworden tot het / aenveerden d’arrementen vande selve saecke bij welcke requeste / instel van saecke de

eijsschers? hadden geconcludeert ten fine / den verweerdere hem moeste doen belasten ten landtboucke met /

den geertsbosch groot voor soo veele op wetteren light acht / bunder drij hondert t’achtentigh roeden  staende

nu  prijs  /  ghequotiseert  a  vijf  ponden  thien  schellingen  grooten  het  bunder  /  maekende  tsamen

negenenveertigh ponden vier schellingen ses groote / om achtervolgende dien te betaelen de jaerelijcxsche /

ommestelijngh vande pointijngen ende settijnge midtsgaders om de / prochie goet te doen soo veel jaeren

ommestellen als in rechte / bevonde saude worden te behooren ende midts de verweerdere? delaij / 

69v

in alsulke? costen schulden ende intresten als de / prochie daer door  alreede geleden hadde ende nogh /

stonde te leijden  ende voorts  inde costen  vande betrecke? / ende vervolge  ter  tauxatie waren jegens de

verweerdere in / oppositie is gecomen ende nu sijne hoirs nogh / voorder stonden te doen alste? gemelde?

tot? dien / dat den gemelden bosch comp...te over heure majesteijt / ende dat dien bij heren vrij van lasten

beseten / geweest sinde bij oock nioet belastelijck invers / met eenigen prochielasten etc uiçjt alle welcke /

nogh lanckduerigh proces ende vele costen stonden / te resulteren danof om tselve te voorcommen / sijn

partijen  overeengecommen  veraccordeert  ende getransigeert  inder manieren  naerschreven  /  te weten  dat

mijneer jan baptiste delauret...? / graeve d'alembon …? als hoir causa uxeris / vande verweerdere hem ten

lantboucke  deser  prochie  sal  doen  belasten  met  den  voorschreven  geersbosch  /  ende  den  prijs  van

negenenveertigh  ponden  vier  /  schellingen  ses  groote  te  beginnen  met  den  jaere  /  ende ontbloot  1700

achtentseventigh ende ingevolge / van dien de jaerelijckxsche quotisatie ofte / pointijnghen voldoen ende

daerenboven sullen / de verweerders vande rpcohie van wettern betaelen binnen / de acht daeghen naer daete

deser  eens  de somme /  van vijfthien hondert guldens co...gelt? /  over  ende in voldoeninge van  alle de

achterstellen / van settijnghen die de verweerders aende gemelde prochie / van wetteren sauden conden ofte

mogen schuldigh / wesen ter causen van het gebruick vanden gemelden / geertbosch tot ende met d...schreve?

1700 sevenentseventigh / d'intresten daer onder begrepen benevens alle / voordere pretentien ende waermede

de gemelde / saeke sal commen te cesseren ende onderblijven met / compensatie van costen aldus gedaen

ende getransigeert / onder de voordere wederseijdige obligatie en verbant / als naer echte dacte? Als vooren

ons toorconden

sijnde den gemelden heer de keyser  tot der geauthoriseert over de verweerders per? Procutatie vanden 3en

julij  1767  onderteekent  bij  de  vrauwe  /  douairiere  maelcamp née van  wijckhuus  charles  /  maelcap  de

schoonberge ende la doyenne / marquise de rodes alhier geproduceert

70r

geertsbosch

copie retenue vande procuratie

d’onderschreven vrauwe isabelle francoise van wijckhuijse / douariere van jonker charles philippe anthone

maelcamp / in zijn leven heere van raveschot etc deser  weirelt / gepasseert den 18 januarij 1766 saliger

memorie soo over haer / zelven als inde qualiteijt van moeder ende ligitime / voogde over mejouffrouwe

maria joosepha francisca / maelcamp haere als noch minderjaerrigge dochter midtsgaders / jonker charles

robert jean maelcamp heere van schoonberge / etc nu sijn selfs bij competenden ouderom van meer / als 25

jaeren ende vrauwe isabelle catharine rose / maelcamp douariere van mijn her emanuel joseph / rodgrigues

d’ivora  ij vega in sijn leven  erfachtigh / marquis vanden lande ende marquisaet  van rodes /  baron van

beerlegem  chambellan  van  haere  keijser-  /  lijke  konincklijke  majesteijt  appostolicque  souve-  /  raijnen

pannetier van vlaenderen heere van ter weeden / broeckstraete etc etc de gemelde vrauwe isabelle catharina /

rose  charles  robert  jean  ende  mejouffrouwe  maria  josepha  /  francisca  maelcamp ’t  samen  de  eenige

erfgenaemen / van wijlent den voornoemden jonker charles philippe / antoine maelcamp heere van raveschot
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die zoon en / hoor unicq was van sieur charles maelcamp verclaeren / soo sij doen bij desen in hunne plaetse

te stellen ende / constitueren heer  ende meester  laurentius de keijser  / presbijtere hem gevende volmagt

procuratie speciaele / ende irrevocable om over ende uijt hunne namen / op sijne quitantien te kinnen ende

ontfangen het / inkomen ende achterstellen van alle de goederen soo / 

70v

leenen gronden huijsen als renten beseth en / onbeseth midtsgaderrs andere actien ende creditten / geene

uijtgesteken nogte gereserveert die aende / voornoemde vrauwe douariere maelcamp soo in haer / particulier

als  qualiteijt  ende aende gemelde  haere  /  drij  kinderen  als hoors  van  wijlent  hunnen heer  vader  /  sijn

competerende soo  binnen  als  buijten  vlaenderen  /  d’ongewillige  debiteuren  tot  betaelinge in  regte  te  /

actioneren  daer  toe  procureurs  ad  lites  te  constitueren  /  ende  advocaeten  te  assumeren  de  saeken  te

vervolgen / sententien te aenhooren van naedeelige te appelleren / ende de voordeelige ter executie te stellen

tot de reele / ende effective voldoeninge inclus de goederen ende huijsen / uijt pagte wesende andermael te

verpagten  ofte  /  de  voorwaerden  te  prolongueren  voor  sulcken  termijn  /  prijs  somme  ende  conditien

midtsgaders aen sulcke / persoonen als den heere gemagtigden s’onderschrevens / meesten proffijte best sal

vinden te convenieren / accoorden ende trasactien aen te gaen ende maeken / remissien ende quijtscheldingen

te doen naer reden / ende discretie de cappittaelen van renten ende / obligatien wisselbrieven en ander actien

wanof  de /  lossinge soude mogen  gepresenteert  worden  ook  te /  ontfangen ende daer  van  quitantien te

verleenen / met consent inde cassatien van diere alomme / daer ende soo het behoort ende die penningen /

gelijk ook de gone alreede g’encasseert s'onderschreven / gemeenen proffijte te emploijeren ofte beleggen / t

sij  in  acquisitien  van  goederen  ofte  renten  /  soo  hij  heere  gemagtigden  alderbest  sal  oordeelen  /  te

convenieren ende danof ook de revenuen op sijne / quitantien te ontfangen immers generaelijk ende / volle

directie ende administratie van alle / s’onderschrevens gemeene goederen ende affairens / alles meer te doen

ende verrigten ’t gone sij / constituanten alomme bij ende present sijnde / selve souden connen ofte mogen

doen alwaer / het soo dat daer toe breeder ofte ampelder / last nodig waere als hier vooren is uijtgedruckt /

midts sij verclaeren tot het selve te hauden over / in desen geinserreert met belofte van te sullen / hauden voor

goet vast ende van weerden alle / het gone den heere gemachtigden uijt crachte deser / 

71r 

sal hebben gedaen ende gegereert onder verbant als / naer regte sonder dat hij gemachtigden in cas van /

eenige insolventhede der debiteuren ofte non recouver / van hunnen debet waer over ende ter wat causen

sulckx / zoude mogen wesen gehauden sal zijn eenigen instant / vergoedinge ofte garrant te moeten doen ofte

presteren / nemaer sal gestaen met daer van in sijne te doen / rekeningen par memorie mentie te maeken als

in  /  hun  volle  conscientie hebbende toorconden  in  ghent  /  desen  3  julij  1767  waeren  onderteekent  de

douariere maelcamp / née van wijckhuus charles maelcamp de schoonberge / ende la douariere marquise de

rodos

hooren vee en cesseringe onderhaiut denombrement

actum in vierschaere vanden 8 januarij 1778

ten voornoemden  daege is geexhibeert missive  van / het hoofd  collegie de date  29 decembre 1777 met

exemplairen / van d’ordonnantie ofte regulatie vande jonte / vanden 19 dito nopende de cesseringe van het

onder- / hauden der reglementen wegens het hooren vee op / de restrictien daer in begrepen en gelijk het

selve / alreede gepubliceert was van op den 4 deser is geordonneert / van gelijke exemplairen te senden aen

die van / eertbeur ende raverschot voorts hebben wij gestelt / voor commissaris judocus van haerde aen wien

elck  /  die sieke beesten  heeft  ofte  crijgt  inken moeten  /  doen  voorts  hebben  wij  voor  experten  tot  het

visiteren / der gemelde beesten benoemt ende gekosen jan baptiste / drieghe borgemeester daer van op den 11

deser de publicatie / bij kerckgebodt gedaen sal worden ende voorts / dieswegens part geven aenden heere

hooftschepenen / schautheet date ut ante

12 februarij 1778 is aen  sebastiaen  bellon  toegestaen  bij  accoorde 1 .  13 .  4 grooten  tsjaers /  voor  het

onderhauden der orlogie dat voor drij jaeren breeder te sien bij de ordonnantie / hedent verleent

lossen rente

actum in vierschaere vanden 30 april / 1778 present dheer joachim de geijter / bailliu ende schaut jan baptiste

driege / borgemeester pieter ingels pieter francies de / geijter joannes de wilde ende judocus / van haerde

schepenen

ten voornoemden daeghe heeft den ontfanger joannes raman / ons te kennen gegeven en bewesen dat hij op

den 21 decembre / 1777 hadde gelost eene rente van vier hondert ponden grooten / 
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wisselgelt cappittaels aen jan baptiste verschelden hoor / causa uxoris van jan baptiste bracke daer dat hij /

volgens de conditien van verpagtingen der ontfan- / gerije maer gehauden en was de selve lossinge te / doen

op  het eijnde van  meerte ofte  in april 1778 /  soo dat  de  prochie daer  door  vier  maenden croos  / heeft

geproffitteert voorts heeft hij ons gepre- / senteert van met sijne eijgen penningen ten / minsten daer toe te

besigen drij hondert ponden / grooten alnog van stonden aen te lossen eene / andere rente van 492 : 10 : 0

grooten wisselgelt aen livinus / de trooster met conditie dat hij over alle dies / soude mogen proffitteren

d’helft van een jaer / croos der selve rente sijnde 7 : 7 : 9 grooten ende dat de / prochie de wederhelt soude

genieten overmidts die / lossingen door hem maer en moeste gebeuren in het / eijnde van meerte ofte april

1779 soo hebben / wij tot voordeel vande prochie de gemelde / propositie geaccordeert op besprek dat hij de /

voorseijde rente van 492 : 10 : 0 grooten moest lossen / binnen de veerthien daegen naer date deser actum /

date ut ante

lossen rente

actum in vergaederinge vanden / 7 meij 1778

ten  selven  daeghe heeft  den ontfanger  joannes  /  raman aen  ons  geexhibeert  den  rentechartere met  /  de

quitantie van aflossinge der voorschreven rente / diere sijnde aenden greffier signant geordonneert / vande

selve rente te casseren ten registere ende / daer het behoort date ut ante

patroulle

sijnde ook  geexhibeert  missive  van het hooftcollegie /  de  date 30 april  lest  ordonnerende van  dat de  /

patroulle  absolut  moeste  gaen  tot  het  aenhauden  /  vande  deserteurs  etc  sijnde  geresolveert  vanden  /

patroullant judocus vander haegen te geven nieuwe / orders van op de deserteurs seer ernstelijk te / vigileren

ende te observeren alle de placcaerten / vande majesteijt ten dien pointe geemaneert actum / date als boven

72r

dag rekeninge

actum 30 meij 1778

ten voornoemden daege is geresolveert van te schrijven / naer het hoofd collegie om te bekomen commissaris

/ tot het hooren de prochie rekeninge vanden jaere 1776

remiesen

actum 2 junij 1778 in vergaederinge

ten selven daege is gecommunicqueert den brief vanden / heere hooftschepenen vanden broucke den welcken

als / commissaris dag stelde tot het hooren de rekeninge op den 9 dito / sijnde geresolveert van te doen

vergaederen de pointers / ende notable ten fine vande remiesen te reguleren / op  den 4 deser  en is den

ontfanger raman vermaent van sijn quohier jegens alsdan gereet te maeken

boete proces appel

actum in vierschaere vanden 11 / junij 1778

ten selven daege is gecommunicqueert missive vanden / procureur de kegel tot ghent waer bij hij oversont

sommatie / ten laste vande weth om te betaelen eene boete van / 30 guldens daer in sij gecondemneert waeren

bij sententie / inde sake op appel tusschen pieter de gussem appel- / lant ende jan baptiste van wassenhove

verweerdere sijnde geresol- / veert van ordonnantie te depecheren opden ontfanger / joannes raman om ’t

selve te betaelen

generael pardon

actum in vergaederinge vanden 17 / dito

ten selven daege wierde wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie met exemplair van het generael

/ pardon voor de deserteurs sijnde geresolveert van daer / van de publicatie ende affixie te doen

calsijde hecker straete

voorders  geresolveert  vande  calsijde  geleijt  drij  a  vier  /  jaeren  geleden  door  de  aengelande  inde

heckerstraete / binnen het dorp midts die in het midden te leege / ligt ten coste vande prochie voor een deel te

/ doen opnemen inde hoogen ten coste vande prochie / om dat het genomen wort voor een publicque / straete

leijdende naer den lande van aelst date ut ante

72v

calsijde quaetregt doorsnijdinge
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actum 23 julij 1778 ten / schepenen huijse present den / heer bailliu en schaut sieurs / jan baptiste driege

borgemeester pieter frans de geijter en judocus van haerde schepenen

ten voornoemden daeghe heeft den heer hooft- / schepenen vande vijvere als commissaris op de / straeten ons

andermael voorengehauden dat den / weg door den biesen die de prochie gekogt heeft  / van jouffrouwe

heijde volgens resolutie vanden 16 april / 1776 staende hier vooren folio 56 en volgende bladeren / die alhier

is  voorengelesen  absolut  in  practicabel  /  was  ende bleef  diesvolgens  onvermijdelijk  noodig /  is  van  te

beleggen met calsijde gelijk den heere / raet ende procureur generael hadde geordonneert / ende hij heere

hoofdschepenen  iterativelijk  dede  /  om  te  voorcommen  de  menighvuldig  clagten  vande  /  selve

inpracticabelheijt aen hem gedaen ende ter- / wijl aen ons de realiteijt van diere kennelijck / is soo hebben wij

geresolveert inhererende de / gemelde resolutie vanden 16 apirl 1776 vande / geseijde straete met calsijde te

beleggen sullende / den heere bailliu de geijter hedent gaen exami- / neren de calsijde toebehoorende nicolaes

grard /  liggende tot  quaetregt  gelost  van  over  twee  jaeren  /  op  den grondt vande weduwe  jacobus  van

doorsselaer / en naer het bevindt van diere met hem grard / accoort te maken par duust en dat die door de /

prochie aenveert sal worden gelijcker  bij tellinge / bevonden sal worden te betaelen met paijementen / en

isser niet genoegsaem calsijde dat den heere / bailliu die sal mogen coopen benevens de noodige / sponden

ende voorts  onder  sijne  directie  nemen  /  de  voorseijde  belegginge met  calsijde  ende alle  /  ’t  gone  tot

effectueringe van diere sal ontbreken / ’t welcke den heere bailliu ende schaut accepteert / ende sal hij ’t

selve van stonden aen in ’t werck / leggen actum date ut ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / pieter frans de geijter joducus van haerde

73r

eertbeur torf

actum in vergaederinge vanden 20 / augustij 1778

ten voornoemden daege is aen ons gerapporteert dat men / op wetteren eertbeur op differente plaetsen torf

steekt / maekende aldaer groote en diepe poelen die naer dies / nergens toe dienen en alsoo de majesteijts

inden subsidien / en andere publieke lasten en connen dragen welcke / landen en plaetsen met tijd voor die

lasten souden / connen worden geabandonneert waer uijt zoude / volgen dat alle de andere goederen dien last

in het / generael souden moeten draegen bij dien schaedelijk / aende gone die geenen torf en hebben ofte

steken / om t selve te voor commen hebben wij geresolveert / soo wij resolveren bij desen van te schrijven

aende /  laeten  van  eertbeur  ten  fine van  ’t  interdiceren  van  /  met  het steken  van torf  en  maecken  van

onbruijck- / baere poelen  voorts te gaen ten sij stellende in seker / door  eene wettelijke acte eene ander

souffisante / partije goet waer aen de settingen pointingen en andere publieke lasten souden mogen connen /

gerecouvreert worden aldus geresolveert date ut ante

petitie uijtsent

actum in vergaederinge van d’heer joach- / im de geijter  bailliu ende schaut sieurs jan / baptiste drieghe

borgemeester  pieter engels pieter francies de / geijter  joannes de wilde filius francies ende / judocus van

haerde schepenen in vier- / schaere vanden derden septembre 1778

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de missive van het / hooft collegie vanden 27 augustij

passato  daer  bij  geordonneert  /  wordt  van  op  morgen  4  deser  ten  lanthuijse  te  doen  wesen  /  onse

gedeputeerde om te hooren de propositie vande regula- / tive van slans directie om danof de smaldeelinge te

doen / benevens het fixe subsidie ende hofhaudinge als mede een / extraordinair subsidie bij de majesteijt

gevraegt ten laste vande / provintie van vlaenderen van sesthien hondert duijsent / guldens courant voor

onderstandt in den actueelen geweldigen / oorloge die sij genootsaeckt is uijt te staen tegen den koning / van

pruijsen

wordende tot het gone voorschreven gecommitteert soo wij / committeren bij desen de voorseijde heer bailliu

ende pieter engels / schepenen aen de welke bevolen wort van sig wel te resol- / veeren met de voordere

minder wetten ende aen die als / ook aen d’edele heeren hooftschepenen voor te houden dat / in soo verre

men gehouden is het voornoemde extraordinair sub- / sidie proportioneelijck soude verminderen daer toe kan

/ 

73v

occureren den middel soo van het lossen van renten mae- / ken van steen weegen  nieuwe bruggen ende

andersins sonder welke / het onmoegelijck sal wesen naementlijck voor onse prochie / obsterende daer alnog

swaere lasten haer  quotepaert in / het voorschreven  ordinair ende extraordinair subsidie mitsgaders / het

lossen van renten ende maeken van steenwegen te konnen / draegen dog niet min sulle onse gecommitteerde

sig voegen / naer het beste oordeel vanden voorsijde edele heeren hooftsche- / enen met de pluraliteijt der

voisen van alle de voordere / mindere wetten actum date ut ante t’oordconden

livinus franciscus leirens
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comptoir generael

actum in vergaederinge vanden 19 / septembre 1778

ten voornoemden daege is geexhibeert missive vanden / geauthoriseerden ontfanger generael ordonnerende

dat / onsen ontfanger joannes raman absolut moest komen / ten selven comptoire met eene groote somme gelt

sijnde / aen dito ontfanger geordonneert gelt op te draegen voor soo veele / mogelijk was en datmen sondag

souden doen een kerck- / gebodt om alle debiteuren te vermaenen date ut ante

calsijde biesen

actum 24 septembre 1778 in / wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is andermael vooren gehauden van / absolut den weg bij den biesen te beleggen met calsijde

/ conform de resolutie vanden 23 julij 1778 staende hier / vooren folio 72 verso en is ontboden frans de

schrijver meester / calsijder aen wien geordonneert es van te beginnen den 28 / deser en aenden officier saij

gelast vande crawijders te / vermaenen soo met peerden als hantwerckers

uijtsent rekeninge doopen trauwen en begraven

actum 1 octobre 1778 in wettelijke / vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester ende schepenen

ten gesijden daeghe isser geexhibeert ende vooren gelesen / alsmede drij exemplairen van haere majesteijts

edicten  /  een  nopende  het  hauden  der  registers  van  doopen  trauwen  /  en  begraven  een  raekende  de

dreijgementen vande pagters / en het derde wegens de gazetten sijnde geresolveert op / het eerste member

van copie te senden vanden uijtsent brief aen die van eertbeur ende raverschot naer alvooren / 

74r

gedaen te hebben de gerequireerde repartitie ende aengaende / de exemplairen van ook gelijke te senden

aende voorschreven / laeten midtsgaders van die op sondag 4 deser te doen / publiceren ter plaetse ende tijde

gecostumeert sijnde voorts geordonneert aenden officier jan baptiste saij van / een exemplair raekende het

doopen, trauwen ende begraven te draegen aenden heere pastoor van alhier / actum date ut ante

den voorseijden officier relatteert een exemplair als hier / boven geseijt gedraegen te hebben inde pastorije

alhier / ende ’t selve gelaeten in handen van [vacat]

calsijde

ten selven daege is geresolveert van rekeninge te doen met / sieur grardt wegens de leveringe van calsijde

daer mede beleijt / is den weg voorbij den biesen geseijt de doorsnijdinge 

voorts van sondag 18 dito te doen kerckgebodt dat ieder die / pretentien hadde ten laste vande prochie de

selve  moesten  /  ter  greffie  bringen  binnen  d’acht  daegen  om  die  te  connen  /  bringen  inde staet  van

binnecosten vanden jaere 1778 / op pene van geen vergelt

dag quohier

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 22 octobre 1778

ten selven daege is geresolveert van op den 4 der aenstaende / maent novembre te passeren den staet van

binnecosten / vanden jaere 1778 en dat men daer toe sal doen / het kerckgebodt midtsgaders bij beslotene

brieven / adverteren aen jonker balde grooten gelanden met die / van eertbeur ende raverschot date ut ante

ontfanger generael

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 26 novembre 1778

ten voornoemden  daeghe is geexhibeert  missive  van / het hoofdcollegie de date 19 deser  meldende dat

dheer / joannes baptiste hensbrouck ontfanger generael was vanden / lande van dendermonde ende dat wij

hem voor sulckx / moesten erkennen ook dat d’ontfangers ’t elckent / als sij betaelingen doen de quitantien in

het hooft / collegie moesten laeten viseren waer van wij ontfan- / ger behoorlijk part hebben gegeven

74v

dag ommestellinge

voorts hebben wij geresolveert van op den 1 / december 1778 te doen doen de ommestellinge / en daer toe

oversien de lijste van alle de schulden / en voordeelen deser prochie die wij van op den / 19 deser hadden

doen gereet maeken actum date / ut ante

ommestellinge 1778

actum in vergaederinge vanden / 1 decembre 1778 present d’ondergeteekende / pointers en setters
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ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den uijtsent / brief van het hooft  collegie de daete 26

septembre 1778 met de lijste / van alle de schulden en voordeelen deser prochie vanden jaere / ougst ende

onbloot  1778 alsmede den  corten staet  van / schulden die in het hooft  collegie was  gereguleert den 16

novembre / 1778 wegens het lossen van renten waer aene men sal volcomen / ende dese ommestellinge naer

advenante van dien reguleren / voor soo vele mogelijck is uijt welken uijtsent ende lijste bevonden / wort dat

dese prochie belast is als volgt

eerst  over  de subsidie fix aenden majesteijt ingegaen 1 novembre / 1778 ende ’t

expireren lesten octobre 1779 met het deel / van eertbeur ende raverschot ’t gone

hier achter in / voordeel sal worden gebracht tot 1429 9 9 11

voor d’hofhaudinge van prins carel van / loreijnen du baar etc inganck te nemen 1

januarij / 1779 om ’t expireren lesten decembre daer naer komt / alsvooren 187 5 0 0

item voor s’lants directie inganck genomen / den 1 novembre 1778 en ’t expireren

lesten octobre 1779 965 10 6 3

voor  het 15 jaer  van 18 inde twee schelen voor  / schellebelle ’t expireren alshier

vooren geseijt 102 3 3

item over den inhauden vanden staet van binnecosten / geexpireert lesten decembre

1778 daer onder de voordere / becostinge deser prochie begrepen bij provisie mits /

den selven in het hooft collegie nog niet en is gereguleert 588 0 0

3272 8 7 2

75r

transport
3272 8 7 2

item over den inhauden van het slot mali / den rekeninge vanden jaere 1776 ’t gone

dese prochie aenden / ontfanger aldaer is schuldig gebleven bedraegt 120 0 9 2

3392 9 4 4

somma tsamen van schulden beloopt / tot 
3392 9 4 4

tot het lossen van renten volgens d’ordonnantie van het / hooft collegie gevolgt op

den corten staet van schulden in courant 834 5 8

jegens welke schulden volgens de repartitie staende / op den gemelden uijtsent brief ende lijste in voordeel

bevonden wort tot naervolgende 

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot
58 6 11 2

over het deel van eertbeur in d’hofhaudinge
15 5 9 0

raverschot moet daer in gelden
7 12 10 0

eertbeur in s’lants directie
78 16 4 5

raverschot
39 8 2 2

316 3 11 1

eertbeur in de twee schelen 
8 6 9 7

raverschot
4 3 4 9

een jaer pacht van het veer wesende het / 2 jaer van drij te verscheijnen 2 meij 1779
61 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te / verschijnen lesten april 1779
18 10 0 0

over een jaer pacht van jooseph buijst / te verschijnen kerstavont 1778
0 5 0 0

over het import der ommestellinge ten laste / vande negotie bedrijf ende gestaethede

bij provisie 70 0 0 0

478 9 1 5
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dus de voordelen gecort van schulden soo consteert / 

75v

dat den debet vande prochie noch reijst tot 2914 0 2 11

consequentelij dat wij tot voldoeninge van alle de schulden / en lossen van renten hebben ommegestelt soo

wij ommestellen / bij desen een settinge van acht schellingen grooten / courant te ponde prijs waerop de

landen bosschen en / meerschen weijden huijsen veijvers meulens en thienden / volgens de lantboeken staen

getauxeert alles tot laste / van ougst jaere ende onbloot 1778 voorteijts onder protes- / tatie wegens de twee

schelen  voor  schellebelle  ende  vijf  /  schelen  voor  die  van  laerne  alles  bij  d’ommestellinge  /  vande

voorgaende jaeren  geseijt  daer  toe  gerefereert  wordt  /  dannof den  greffier  signant ingevolge  deser  den

omme / stellinck boek  sal maeken op segel competent soo / haest het doendelijk is om die te leveren in

handen / vanden gonen dier  van ontfanger sal bedijden / ten fine hij ontfanger de debiteuren daer  bij  te

bevinden  /  teijdelijck  saude  doen  betaelen  van  drij  te  drij  maenden  /  versoekende  dat  bailliu  schaut

borgemeester ende schepenen deser prochie / soo wel dese als de ommestellinge ten laste vande negotie /

bedrijf ende gestaethede  sauden wijsen wettelijk ende / executoir dus toorconden daete alsvooren

jan baptiste vander schuren gillis matthijs pieter fruijtenier / josepth van laere liven raman / pieter dierickx

continuatie ontfangerij

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 decembre 1778 present / dheer joachim de geijter bailliu ende /

schaut jan baptiste driege borgemeester pieter / ingels pieter francies de geijter joannes / de wilde filius frans

ende judocus van / haerde schepenen

ten voornoemden daege is vooren gehauden dat midts / de gedaen ommestellinge soo tot laste vanden ploeg /

als de negotie noodtsaekelijk was te stellen eenen / ontfanger voor de selve ommestellingen ten laste vanden /

jaer ougst ende ontbloot 1778 en gelijk men voorsiet / dat met het aenkomen vanden nieuwen ontfanger / 

76r

generael vanden lande van dendermonde seffens / penningen sullen moeten worden gefurniert tgone / indien

wij voor onse prochie bij publieke verpagtingen / eenen nieuwen ontfanger kregen niet wel mogelijk / en

zoude zijn  obsterende dat  den  ontfanger  vanden  /  jaere  1777  bij  slote  van  rekeninge 1776 is  blijven  /

goetvinden  over  de 120  libra  grooten  boven  sijne  voordere  /  advancementen gedaen in het  betaelen  de

becostinge / der calsijde op de nieuwe bane tot quaetregt alle het welke aen hem vooren af saude moeten /

betaelt  worden  aleer  men  met  regt  andere /  sculden  souden  mogen  voldoen  ’t  sij  ten comptoire /  ofte

andersints ook dat hij ontfanger vanden jaere / 1777 alle debiteurs seffens saude pramen om hunne / restanten

te voldoen waer uijt veele executie / costen souden resulteren reden waerom en om allet / dies te verkomen

midtsgaders  voor  het  gemeene  /  best  ende  de  prochie  van  swaerigheden  te  verhoeden  /  hebben  wij

goetgevonden vanden ontfanger joannes / raman voor de ommestellingen 1778 te laeten / continueren op den

jaerpenninck als voorleden / jaere sijnde den hondert en vijftigsten penninck / op den last conditien ende

restrictien  niet  alleen  /  verhandelt  bij  de  resolutie  staende  hier  vooren  folio  /  68  verso  maer  ook  bij

d’ordonnaire conditien van / verpagtinge ten dien fine aen hem raman vooren- / gelesen alle het welcke hij

alsoo heeft geaccepteert / niet jegenstaende hij sig doleert vanden modicken / loon als maer wesende circa

tweentwintig ponden / grooten sijnde dese alsoo gedaen omdat de pointers ende / setters in het doen vande

ommestellinge huer consent ende sentiment van alsdan hebben gedeclaereert actum / date ut ante

76v

wijsdom ommestellingen

actum in vierschaere vanden / 10 decembre 1778

ten voornoemden daege is voor ons wettelijk geexhibeert / de ommestellinge gedaen bij pointers ende setters

ten / laste vanden ougst jaere ende ontbloot 1778 den eersten deser alsmede de gone tot laste vande / negotie

bedrijf ende gestaethede vanden selven jaere / welcke ommestellingen wij hebben gewesen wettelijk / ende

executoir  soo  wij  die  wijsen  bij  desen  ende  alsoo  /  op  hinnelijk  bij  sommatie  ende  executie  niet  /

jegenstaende verjaerthede actum ter manisse van d heer / joachim de geijter bailliu ende schaut overstaen

ende / kennisse van sieurs jan baptiste drieghe borgemeester pieter  ingels / pieter francies de geijter ende

joannes de wilde filius francies / schepenen date voorseijt

ommestellingen rente
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sijnde voorders  geresolveert  van  te  schrijven  aen  d’edele  /  heeren  hoofdschepenen  dat  onder  de  selve

ommestellinge / was begrepen de somme die gedestineert was tot het lossen / van renten immers conform de

selve ommestellinge / alsmede aenden heere ontfanger generael van hensbrouck / dat joannes raman vande

selve ommestellinge ontfanger / was bedegen

verbod lotterijen

actum in vierschaere vanden / 17 decembre 1778

ten selven daege wierde wettelijk geexhibeert missive / van het hoofd collegie met exemplairen wegens het /

verbodt vande loterijen ende is geresolveert daer van / de publicatie te doen alsmede gelijke te senden / aen

die van eertbeur en raverschot date ut ante

logementen

actum ter vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester ende schepenen / desen 31 december 1779

ten geseijden daege isser gemaeckt een lijste wien / van d’herbergiers par order ofte toure moesten / gelogeert

worden met de soldaten die alhier / recruteerden en passeerden

77r

recruteren

actum coram bailliu schaut borgemeester / ende schepenen den 28 januarij 1779

ten voornoemden daeghe isser  geexhibeert missive van /  het hoofd  collegie  met  exemplairen van  haere

majesteijts / verclaeringen nopende het werfven van soldaeten / en is geresolveert danof de publicatie te doen

ende / gelijke te senden aen die van eertbeur ende raverschot

voorts is ook geexhibeert eenen brief vande heeren / raden fiscaelen vanden grooten raet ten selven subjecte /

en is geresolveert daer van copie te leveren in handen / vanden patroulant om hem daer naer te reguleren /

date ut ante

successien in pruijssen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 4 februarij 1779

ten selven daege isser wettelijk geexhibeert missive / van het hoofd collegie de date 27 januarij ordonnerende

/ dat wij moesten rescriberen offer alhier questie was / van eenige successive gevallen ter pruijssen of saxen /

en is geresolveert te schrijvan dat men van geene / en wisten

staet binnecosten

actum in vierschaere vanden 11 februarij / 1779

ten selven daege is geresolveert dat den greffier  signant / saude gaen naer dendermonde tot het afhaelen

vanden / staet van binnecosten vanden jaere 1778 om datter veel / persoonen hun gelt noodig hadden etc

idem

actum in vierschaere vanden 27 / februarij 1779

ten geseijden daege is geexhibeert den staet van binne- / costen vanden jaere 1778 die in het hoofd collegie /

was gereguleert en  is geordonneert de  copie  van diere / te leveren  in handen vanden  ontfanger  joannes

raman / ten fine de  crediteuren daer  in begrepen te voldoen  / ten  eersten  ende besten  doendelijk sijnde

actum / date als boven

77v

logement

actum ter vergaederinge ten / schepenen huijse ter plaetse / vande vierschaere desen 4 maerte 1779

ten voornoemden daege heeft jan baptiste de bruijcker / geexhibeert sijne notitien vande logementen der /

recurteerders tot die date daer op hij versogt ordon- / nantie van voldoeninge en is aen hem geordonneert die /

specificatie over te geven inde maent novembre / 1779 om gebragt te worden inden staet van / binnecosten

pagt slants gulden

actum 18 maerte 1779 ter / vergaederinge van bailliu schaut borgemeester ende schepenen

ten selven daege isser wettelijk geresolveert vanden / pacht van s’ lants gulden voor ses jaeren te / beginnen

met meij 1779 en dat men daer toe een / plaise sauden presenteren aen het hooftcollegie

idem

actum in vierschaere vanden / 24 maerte 1779
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ten gemelden daege wierde wettelijk geexhibeert / missive van het hoofd collegie meldende dat wij / over de

prochie mogten aenveerden slants gulden / voor ses jaeren en is iterativelijk geresolveert / vanden selve pagt

te aenveerden voor het gemeene / best en ruste

recruteurs te logeren

actum in wettelijke vergaderinge / vanden 15 april 1779

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie meldende dat wij moesten continueren / in

het logeren vande recruteurs selfs verleenen / voijturen als het den nood saude verheijssen / ’t gone wettelijk

saude moeten consteren

s’ lants gulden

sijnde ook geresolveert vande plaise in te dienen om slants gulden / in pachte nemen voor ses jaeren ingank

prima meij 1779 á 29 libra 5 schellingen 11 grooten / t sjaers boven den 20 penninck voor wijngelt daer van

de directie is / aengenomen door d’heer de geijter bailliu ende schaut midts / voor ons doende rekeninge

78r

afbeelsel van ignate frauendorffer

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 19 april 1779

ten voornoemden daege isser  wettelijk geexhibeert missive / van het hooft  collegie met het afbeelsel  van

sekeren / ignatius frauendorffer met order van het ’t apprehenderen / daer op ontboden zijn de sergianten en

patroullant aen wien ’t selve order is vooren gelesen alsmede aen hun / gegeven copie van het selve afbeelsel

trauwen van militaire

actum 29 april 1779 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege isser geexhibeert missive van het / hoofdcollegie met exemplairen nopende het trauwen /

vande militaire en is geresolveert daer van de publicatie / en affixie te doen gebeuren alsmede gelijke te

senden / aen die van eertbeur en raverschot

commissaris rekeninge

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 27 meij 1779

ten selven daege isser wettelijk geresolveert van te presenteren / plaise in het hooftcollegie om te bekomen

voor de maent junij of julij commissaris tot het hooren de rekeninge vanden / jaere 1777

idem actum in vergaederinge vanden 2 junij / 1779

ten selven daege is ontboden den ontfanger joannes raman / en aen hem de voorenstaende resolutie te kennen

gegeven / en geordonneert van hem tot dies gereet te maecken

extraordinaire petitie ofte dongratuit

actum in vergaederinge vanden 4 / junij 1779

ten geseijden daege is geexhibeert missive van het hoofdcollegie / van date 2 deser meldende dat wij onse

gedeputeerde op den / dito des morgens ten thien uren moesten senden in de / vergaederinge van d’edele

heeren hoofdschepenen om te / hooren den heijsch van een extraordinair subsidie / 

78v

ofte  dongratuit  van  sesthien  hondert  duijsent  gulden  /  courant die  de  majesteijt  vraegt  ten  laste  vande

provintie / van vlaenderen ende gelijk op dit point behooren gehoort te worden de pointers ende setters met

de / notable is geresolveert vande selve te doen convoceren / jegens den 6 deser

idem dongratuit

actum in vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester schepenen pointers setters / ende notable desen 6

junij 1779

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den / brief van d’edele heeren hoofdschepenen de date 2

deser  /  daer  bij  geordonneert  is dat  wij  op den 7 deser  ten / lanthuijse voor  hun moesten  zenden onse

gedeputeerde / om aldaer benevens de voordere minder wetten te hooren / de propositie voorstel ofte vraege

gedaen uijt den / name van haere majesteijt aende staeten der provincie / van vlaenderen den 1 deser van

sesthien  hondert duijsent  / guldens courant wordende tot  dies gecommitteert  pieter  /  francies  de geijter

schepenen en gillis matthijs pointer / de welcke naer gehoort ’t gone voorseijt sig sullen / voegen naer de

meeste voijsen vande andere minderwetten / en versoeken aen d’edele heeren hooftschepenen van / trachten
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te bekomen soo groote moderatie der geseijde / somme als het mogelijk wesen sal om reden van / ’t gone

geconditioneert als de subsidie is gefixeert actum / date ut ante

logementen

de selve gecommitteerde sullen ook vraegen aen d’edele / heeren hoofdschepenen of wij nog gehauden sijn te

logeren / de recruteurs van het regiment clair faijt midts den / actuelen prijs ook of wij betaelen moeten de

cheese reden die zij gedaen hebben op hun eijgen chef soo tot / het vertransporteren van gewerfde recruten

als andersints / ook jegens wanneer wij onse pretentien dieswegens moeten / naer het collegie senden om

daer van vallidatie ofte / recompensie te hebben

79r

rapport

actum in vergaederinge vanden 10 / junij 1779

ten  selven  daege deden  de  gecommitteerde  raport  wegens  de  /  voorenstaende resolutie  seggende datter

geresolveert was vande / vragen van sesthien hondert duijsent guldens te vinden / tot laste vande provintie en

dat wij de lijste vande / logementen moesten senden naer het hooftcollegie inde / maent octobre 1779

sijnde alsdan ook oversien ende gereguleert den quohier van / restanten vanden jaere 1778 ende daer uijt

geformeert den staet / van remiesen om te bringen inde rekeninge vanden selven jaere 1777

quohier restanten

actum 8 julij 1779 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege is op het versoek vanden ontfanger joannes / raman dag gestelt op den 15 dito des morgens

ten acht uren / tot het oversien sijnen ommestelling boek vanden jaere / 1778 en ’t ordonneren wien vande

debiteuren moesten gesommeert ende geexecuteert worden alsmede wien in staet / gehauden wiert

patroulle

actum in vergaederinge vanden 5 augustij 1779

ten voorseijden daege wiert wettelijk gecomminiqueert / missive van het hooftcollegie ordonnerende dat wij

de / patroulle moesten verdobbeleren midts datter binnen dese / prochie passagie saude geweest hebben van

distincte / haere majesteijts trouppen op den 8 9 en 10 dito en is / geresolveert van daer  aen seffens te

voldoen

petitie

actum in wettelijke vergaderinge / vanden 26 augustij 1779

ten selven daege is geexhibeert missive van het hoofd collegie / de date 19 deser ordonnerende dat wij onse

gedeputeerde in het / hoofd collegie moesten senden op den 6 septembre 1779 om te / hooren de propositie

vanden uijtsent en sijn daer toe gecom- / mitteert joannes de wilde filius francies en judocus van haerde /

schepenen

calsijde

sijnde ook geexhibeert missive vanden heere raet ende procureur / generael de date 17 deser ordonnerende

dat wij de straete moesten / calsijden aen d’hoffstede van jan baptiste lauwars loopende van wetteren naer /

massemen daer op geresolveert is van op den 29 dito te doen / vergaederen pointers setters ende notable

79v

calsijden de straete aen thof van jan baptiste lauwaers

actum in vergaederinge vanden 29 / augustij 1779 coram borgemeester  schepenen / pointers setters ende

notable

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den / brief vanden heere raet ende procureur generael diu /

de date 17 deser ordonnerende dat wij ten laste vande / prochie moeten calsijden den pontweg loopende van /

wetteren op massemen aen d’hofstede vande weduwe jan / baptiste lauwaers dan gelijk van dit jaer  veel

vrugten /  te velde  door  den  grooten  regen  sijn  geschoten  en  alsoo  /  merckelijk  min sullen  gelden  niet

jegenstaende blijven / de prochie settingen en pagten altijd even swaer  waer / door veele persoonen hun

geambrasseert vinden vande / majesteijts penningen op te bringen alsmede datter nog / veele renten moeten

gelost worden bedugtende dat / de prochie in staet niet en sal wesen vande selve / lossingen te doen binnen

den gefixeerden tijd bij decreet / vande majesteijt voorts dat de gemelde straete twee en / drijmael ’t sjaers

opgehoogt ende behoorelijk gemaeckt / wierde saude de selve altijdt seer practicabel wesen / dienende ook

gereflecteert  dat  den  winter  aenstaende /  is  van  alle  welcke den  greffier  bij  beslotenen  brief  /  aenden

voornoemden  heere procureur generael  part /  sal  geven  verhopende dat om de reden voorschreven  / de
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geseijde ordonnantie van calsijdinge sal cesseren / den selven greffier sal daer bij voegen dat de prochie / nog

lossen moet tot 2488 ponden 11 schellingen 6 groten wisselgelt cappittaels daer toe / maer tijd en is tot vier

jaeren naer welcke lossinge / wij sullen trachten te doen al wat mogelijk is actum / date ut ante

joannes baptiste drieghe / pieter ingels pieter frans de geijter / joannes de wilde jodocus van haerde / liven

raman gillis matthijs pieter  fruijtenier  /  pieter  dierick jan baptiste vanderschuren / gillis bracke matheus

vervaet / carolus j vandoorsselaere joannes matthijs

80r

restanten

actum in vergaederinge vanden 16 / septembre 1779

ten  selven  daege wierde geresolveert  van  aenden  ontfanger  raman /  ’t  ordonneren  van  op  den  23 dito

wettelijk over te bringen / sijn quohier van restanten vanden jaere 1778 om te / zien en reguleren wien men

soude doen sommeren en / executeren

idem

actum 23 septembre 1779 in wettelijke vergaederinge

ten  zelven  daege  is  het  quohier  van  restanten  bij  de  /  voorenstaende  resolutie  vermelt  oversien  ende

gereguleert / als mede geresolveert van op sondag te doen  publiceren / den brief van het magistraet van

dendermonde nopende de drij vrij jaeremerckt daegen

uijtsentbrief

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 octobre 1779

ten zelven daege wierde geexhibeert den uijtsent brief / van het hoofdcollegie van date 28 septembre en is /

geresolveert  dat  den  greffier  signant  soude  formeren  /  den  corten  staet  van  schulden  jegens  de  eerste

vierschaere / die wesen sal den 7 deser om den selven als dan te lesen / en naer het hooft collegie gesonden te

worden

staet logementen

actum 14 octobre 1779 in wettelijke / vergaederinge

ten geseijden  daege is afgelesen  den staet  van logementen /  en geresolveert  van die te senden  naer  het

hooftcollegie / om te bekomen ordonnantie van vallidatie als ook / geresolveert van te doen kerckgebodt dat

ieder die / pretentien hadde ten laste vande prochie de selve moesten / inbringen om te connen formeren den

staet van / binnecosten vanden jaere 1779 date ut ante

herbergen

actum in extraordinaire vergaederinge / vanden 30 octobre 1779

ten selven daege isser geexhibeert missive van het hooft collegie / met exemplairen nopende het hauden van

herberge danof / geresolveert is van op morgen 31 dito de publicatie ende / affixie te doen alsmede gelijke

exemplairen te senden aen / die van eertbeur ende raverschot

80v

herbergen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 11 novembre 1779

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den / brief van het hooft collegie met het exemplair van /

haere majesteijts ordonnantie nopende het hauden van / herbergen en gelijk daer bij geordonneert was dat /

wij binnen de maent naer de publicatie van diere / moesten senden eene lijste naer het hoofdcollegie / van

alle de herbergen met de namen van diere / situatie uijthang berden wanneer ende door wie / geoctroijeert etc

soo isser geresolveert van op den / 14  deser te doen kerckgebodt dat een ieder haudende / herbergen ende

brandewijn huijs hunlieden / naemen en octroijen moesten bewegen ter greffie / op den 15 16 en 17 dito en

die geduerende dies niet / en compareerden ter greffie dat sij moesten komen / voor de weth op den 18 dito

van ten een uren / tot den vier uren en half naer middag ten eijnde / voorseijt om daer uijt eene lijste te

connen / formeren

idem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 25 novembre 1779

ten voornoemden daege is de lijste vande herbergen ende / brandewijn huijsen afgelesen en geordonneert van

een / gelijke te senden naar het hoofdcollegie

dag ommestellinge
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pagt schepenen huijs

actum 2 decembre 1779 in vergae- / deringe als boven

ten selven daege isser geresolveert van op den 7 dito / te doen de ommestellinge ten laste vanden jaere 1779 /

en ook vande negotie danof aen d’offecieren is gelast / van daer toe te vermaenen pointers en setters ook /

isser geresolveert van aen philip vereeken op de requeste / die hij presenteerde te consenteren prolungatie van

/ sijnen pagt van het schepenen huijs voor drij jaeren / op aggriatie nogtans van het hoofdcollegie

81r

ommestellinge 1779

in vergaederinge vanden / sevensten decembre 1779 present d’ondergeteekende / pointers ende setters

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den uijtsent / brief van het hooft  collegie de daete 28

septembre 1779 met de lijste van alle / de schulden en voordeelen deser prochie vanden jaere ougst ende /

onbloot  1779 alsmede den  corten staet  van schulden die in het / hooft  collegie was  gereguleert den 19

novembre 1779 wegens het lossen / van renten waer aene men sal volcomen ende dese ommetellinge / naer

advenante van dien reguleren voor soo veele mogelijck / is uijt welken uijtsent ende lijste bevonden wort dat

dese prochie / belast is als volgt

eerst over de subsidie fix aende majesteijt ingegaen / 1 novembre 1779 / ende ’t

expireren lesten octobre 1780 met / het deel van eertbeur ende raverschot ’t

gone hier / achter in voordeel sal worden gebracht tot 1429 9 9 11

voor d’hofhaudinge van prins carel van / lorijnen de baar etc inganck te nemen

1 januarij / 1780 om ’t expireren lesten octobre daer naer komt als vooren 187 5 0 0

item  voor  s’lants  directie  inganck  genomen  /  den  1  novembre  1779  en  ’t

expireren lesten octobre 1780 965 10 6 3

voor het 16 jaer van 18 inde twee schelen voor / schellebelle ’t expireren als

hier vooren geseijt 102 3 3 0

voor het deel inde somme van 1000 libra tot recouver / vande becostingen ter

causen van het huijs / gecocht in proffijte vande generaliteijt tot 1 jaer / van 2en 120 13 9 5

2805 2 4 7

item  over  den  inhauden  vanden  staet  van  /  binnecosten  geexpireert  lesten

octobre 1779 daer onder / de voordere becostinge deser prochie begrepen bij /

provisie mits den selven in het hooft collegie nog niet / en is gereguleert 462 13 10 0

3267 16 2 7

somma ‘tsamen van schulden beloopt tot 3267 16 2 7

tot het lossen van renten volgens d’ordonnantie van het hooft / 

81v

collegie gevolgt opden corten staet van schulden in courant  £ 834 5 8 0

jegens welken schulden volgens de repartitie staende opt / den gemelden uijtsent brief ende lijste in voordeel

bevonden / wort het naervolgende

eerst  soo  veel  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot £ 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot
58 6 11 2

over het deel van eertbeur in d’hofhaudinge
15 5 9 0

raverschot moet daer in gelden
7 12 10 0

eertbeur in s’lants directie
78 16 4 5

raverschot
39 8 2 2

316 3 11 1

eertbeur inde twee schelen
8 6 9 7

raverschot
4 3 4 9

eertbeur inde somme van 1000 libra
9 17 0 6
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raverschot
4 18 6 3

343 9 8 2

een jaer pacht van het veer wesende het derde jaer / van drij te verschijnen 2 meij

1780 61 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te verschijnen  / lesten april 1780
18 10 0 0

over een jaer pacht van jooseph buijst te verschijnen / kerstavont 1779
0 5 0 0

over het import der ommestellinge ten laste vande / negotie bedrijf ende gestaethede

bij provisie 70 0 0 0

493 4 8 2

het slot boni vande rekeninge vanden jaere 1777 gepasseert en gesloten den 15 junij

1779 importeert tot £ 509 : 7 : 9 : courant? dan gelijck den ontfanger geordon- /

neert is te lossen eene rente van £ 400 : 0 : 0 wisselgelt / sijnde in courant £ 466 :

13 : 4 cappittaels aen d’heer joachim / de geijter  met consorten soo en om alhier

maer in voordeel gebracht te worden ’t restat van ’t selven / slot sijnde 42 14 5 11

somma £
535 19 2 1

dus  de  voordeelen  geport  vande schulden  soo  consteert  dat  den  /  debet  vande

prochie noch blijft tot £ 2731 17 0 6

82r

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de schulden en / lossen van renten hebben ommegestlt soo

wij ommestellen bij desen / een settinge van seven schellingen acht grooten courant te ponde prijs / waer op

de landen bosschen en meerschen weijden huijsen veijvers / meulens en thienden volgens de lantboeken

staen getauxeert / alles tot laste vanden ougst jaere ende onbloot 1779 voorseijt onder / protestatie wegens de

twee schelen voor  schellebelle ende vijf  / schelen voor  die van laerne alles bij d’ommestellinge vande /

voorgaende jaeren  geseijt  daer  toe  gerefereert  wordt  dannof den  /  greffier  signant ingevolge  deser  den

ommestellinck boek sal / maeken op segel competent soo haest het doendelijck is om die / te leveren in

handen vanden gonen  die van  ontfanger  / sal  bedijden  ten  fine  hij ontfanger de debiteuren daerbij  / te

bevinden  tijdelijck  saude  doen  betaelen  van  drij  te  /  drij  maenden  versoekende  dat  bailliu  schaut

borgemeester ende schepenen deser / prochie soo wel dese als de ommestellinjge ten laste vande / negotie

bedrijf ende gestaethede sauden wijsen wettelijck ende / executoir ons toorconden daete als boven

liven raman pieter fruijtenier / pieter dierick gillis matthijs jan baptiste vanderschueren / joseph van laere

actum in vergaederinge van d’heer / joachim de geijter bailliu ende / schaut pieter ingels pieter francies de /

geijter joannes de wilde filius frans / ende joannes de wilde filius lieven / schepenen desen 9 decembre 1779

ten  voornoemden  daeghe  is  aen  ons  geexhibeert  ende  /  vooren  gelesen  soo  wel  de  voorenstaende

ommestellinge / als de gone ten laste van de negotie bedrijf ende / gestaethede gedaen door pointers ende

setters ten laste / vanden jaere 1779 welcke ommestellingen wij hebben / gewesen soo wij die wijsen bij

desen wettelijck ende / executoir om de selve ommestellingen door den ontfanger / te innen naer costume

ende reglementen actum date / ut ante

joachim de geijter joannes baptise drieghe / pieter inghels / pieter francies de geijter joannes de wilde joannes

de wilde filius lieven

continuatie ontfanger 1779

actum in wettelijcke vergaederinge vanden 23 / decembre 1779 present d’heer joachim de geijter / bailliu

ende schaut jan baptiste drieghe borgemeester pieter / ingels pieter francies de geijter joannes de wilde filius /

82v

frans ende judocus van haerde schepenen

ten voornoemden daege is vooren gehauden dat mits de gedaen / ommestellinge soo tot laste vanden ploeg

als de negotie nootsakelijk / was te stellen eenen ontfanger voor deselve ommestellingen ten / laste vanden

ougst  jaere ende onbloot  1779 ende gelijck men / voorsiet  dat  mits de  graenen ende voordere vruchten

actuelijck soo / leege in prijse staen dat er verschijde persoonen sijn die over den / ougste jaere 1778 nog

niets en hebben betaelt ’t  gone indien wij  voor  /  onse prochie bij  publicque verpachtinge eene nieuwen

ontfanger  /  kregen  d’oorsaeke  saude  sijn  van  den  onderganck  van  veele  van  /  onse  insetene door  de
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continuele  sommatien  ende executien  die  sij  sauden  /  moeten  onterstaen  oock  geconsidereert  niemant

actuelijck sijne / vrugten can vercoopen ten sij ten verliese reden waerom ende om alles / te voorcommen soo

veele mogelijck ende de prochie van swaerigheden / te behoeden hebben wij goetgevonden voor ’t gemeene

beste den ontfanger / sieur joannes raman voor de ommestellingen 1779 te laeten / continueren voor ende

mits bij  hem proffiterende voor  gans? /  penning tot  drijentwintig ponden  grooten  courant op  den  laste

conditien / ende restrictien niet alle verhandelt bij de resolutie staende hier vooren / folio 68 verso maer oock

bij d’ordinaire conditien van verpagtinge ten / dien fine aen hem raman voorgelesen alle het welke hij alsoo /

heeft geaccepteert niet jegenstaende hij sig doleert over den / modiken loon staende hij van desen jaere nog

iet min heeft / als ten voorleden jaere sijnde dit alsoo gedaen om reden oock dat / soo de pointers setters

notable ende voordere gemeentenaeren door / het goet ende loffelijck gedrag vanden selven raman daertoe

genegen / waeren ende van in het doen  d’ommestellinge de pointers ende setters / hun content daerinne

hebben gedregen actum daete voorseijt om / toorconden

joannes raman / joachim de geijter joannes baptiste drieghe / pieter frans de geijter pieter inghels / joannes de

wilde / (plus zo goed als onleesbare en doorstreepte handtekeningen = judocus van haerde?)

boeken ommestellinge

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 3 januarij 1780

ten selven daege heeft  den greffier  signant geexhi- / beert  de boeken  van ommestellinge soo ten laste /

vanden ploeg als de negotie en is geordonneert van die alsoo aenden ontfanger joannes raman ter / handt te

stellen ende te doen kerckgebodt dat ieder / moest gaen betaelen rekeninge

83r

vremden

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 januarij 1780

ten voornoemden daege is vooren gehauden ende geresolveert / van te maecken eene lijste van alle vremde

persoonen / die binnen dese prochie sijn comen woonen te / weten de gone die men oordeelde van sobere

gestaethede / te wesen om die te doen vermaenen ten effecte van / borge te stellen voor den armen disch ofte

wel van / des prochie te vertrecken alsmede van op te / stellen eenen casus positie om ’t adviseren op wat /

wijse wij met die vremdelingen moesten agieren

idem

actum in vergaederinge als / boven den 20 januarij 1780

ten  selven  daege heeft  den  greffier  signant geexhibeert  /  de  lijste vande vremdelingen die  provisioneel

waeren / opgenomen beloopende tot 82 huijshaudens als ook  / den casus positie behelsende 14 distincte

poincten en / is geordonneert vanden selven casus bij beslotene brief / te senden naer ghent aenden heere

advocaet  roelants /  om door  hem ende nog  twee heeren advocaeten daer  /  op te verleenen schriftelijke

geresonneerde advijsen

verpagtinge veer

sijnde ook geresolveert van sondag 23 deser te doen / kerckgebodt dat men op de 27 dito ten schepenen /

huijse ten thien uren voor middag sauden publiek / verpachten het veer deser prochie voor eenen termijn /

van drij jaeren en dat men daer van d’advertensie / zouden doen aen die van eertbeur ende raverschot bij /

beslotene brieven actum date ut ante

lossen rente

actum 10 februarij 1780 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege is geresolveert ende aenden ontfanger raman / geordonneert van binnen corte daegen te

lossen de rente aen / jacobus raman causa sijne huijsvrauwe joanne / pieternelle de bruijne van drij hondert

ponden grooten wisselgelt cappitaels

83v

taux thienden

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 23 maerte 1780

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 14 deser ende den 17 dito / maer

ontfangen daer bij sij ordonneerden van aen / hun te rescriberen of de thienden binnen wetteren getaux- / eert

waeren  naer  proportie  van  het  twaelfste  bunder  /  van alle winnende landen  niet  jegenstaende eenigte /

braecke zauden liggen ofte  besaeijt  zijn met vrugten / waer van geen thiende betaelt wort etc waer op /

geresolveert is dat den greffier signant int grosse uijt / de lantboecken saude op nemen de bosschen weeden /
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meersschen vijvers huijsen etc immers van alle de / grootten en partijen die geene thiende en geven en / naer

’t bevindt uijt onsen name rescriberen actum / date ut ante

rescribtie

edele weerde ende seer voorsinige heeren wij hebben achter- / volgende uwedelen missive vanden 14 deser

den 17 dito ontfangen begonst op te nemen de hemelsche breede der bosschen / meersschen weeden vijvers

huijsen etc dan gelijk sulckx / saude wesen van al te groot  ondersoeck ende dat den / tijd bij uwedelen

gefixeert tot het voldoen en inhauden van / dien alreede verloopen is soo hebben tselve / maer connen doen

int grosse naer deductie van welcke / wij bevonden dat de generaele thienden binnen onse / prochie nog iet

meer zauden betaelen als ten advenante / van het twaelfste bunder van alle winnende landen / oordeelende

oversulckx dat de selve thienden wel getauxeert / zijn naer den sin van het decreet van den majesteijt de /

date 1 maerte 1698 in soo verre dese onse rescribtie niet / souffisant en is dat uwedele gelieven naerder ’t

ordonneren / wij sullen trachten in alles exacter te voldoen en hebben / d’eer te blijven met alle submissie

mijn edele weerde / ende seer voorsinige heeren uwedele oodmoedige ende onder- / danige dienaeren bailliu

schaut borgemeester ende schepenen / vanden 30 maerte 1780

84r

traegel hoort

actum ter convocatie van borgemeester / schepenen pointers setters ende notable / desen 27 maerte 1780

ten voornoemden daege is vooren gehauden datter binnen / dese prochie op den hoord aen het lant tgone

geaban- / donneert is aende prochie door den vloet vande schelde / was gestroomt een groot gat dweers door

den  traegel  /  het  welcke  sonder  uijtstel  diende  gemaeckt  te  worden  /  om  dat  door  het  openliggen  de

aengelande veele schaede / sauden lijden tot welcke restaureringe immers directie / gecommitteert sijn sieur

pieter frans de geijter schepenen ende pieter dierick pointer de welcke de aerde tot opvullinge / van het selve

gat sullen nemen vanden grondt der / geseijde partije lant en meersch midtsgaders de pilotten / en fasium

koopen ten naesten ende proffijtigsten / doendelijk ende voor  werckvolck emploijeren de / persoonen die

aende prochie settingen  moeten  betaelen  /  altijdt  prefererende de  geringste  dog die best  kennisse /  van

diergelijke wercken hebben actum date ut ante

idem

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 30 maerte 1780

ten voornoemden  daege is  present  dheer joannes  de  baere /  bailliu van  calcken voorengehauden  dat  de

schelde op den /hoord alhier alle jaeren veele schaede veroorsaeckt  soo / door  het innemen van lant en

meersschen gelegen op den noord cant als het overstroomen waer uijt veel achtergelande / soo wel die van

wetteren als calcken  continuelen intrest / hebben niet jegenstaende men veelmaels door dijckingen / etc

getracht heeft  tselve  te stutten gevolgentlijck geene /  beteren nog geenen ander middel  vondelijk dan te

maeken / drij cloecke hoofden een door de prochie van wetteren een door die / van calcken en een door

d’aengelande sijnde geresolveert van / daer op te hauden generaele convocatie ende de aengelande / daer over

gehoort

84v

notarissen

actum 20 april 1780 ter wettelijke / vergaederinge

ten selven daege wierde wettelijk geexhibeert missive / van het hoofd collegie met exemplair ofte translaet /

van haere majesteijts ordonnantie vanden 8 maerte te / voorent nopende de notarissen en is geresolveert om /

te doen publicatien ende affixie alsmede gelijke te zenden aen die van eertbeur ende raverschot op dat de /

papieren protocollen etc naer het afsterfven van / eenen notaris ten platten lande sauden beweegt / worden in

het hoofd collegie etc

sieckte buijkloop

actum ter convocatie vande / weth desen 24 meij 1780

ten selven daege wierde geexhibeert den brief / van het hoofd collegie de date 17 dito met exemplair / vanden

brief  van d’heeren  raeden  fiscaelen nopende /  de  sieckte vanden buijk  loop  dat soo  haest  wij  / conden

onderhooren dat daer van iemant besmet was / wij daer van segge het officie inken moesten doen / aen het

hoofd collegie etc

dag rekeninge in quohier

ten gemelden daege dede den ontfanger joannes raman / rapport dat den heere baron jaerens gecommitteert /

was tot het hooren de prochie rekeninge vanden jaere 1780 / en is geresolveert van aen hem te vraegen bij
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brief / of den dag conde dienen op den 19 deser alsmede / geresolveert van op den 8 dito te doen vergaderen /

geheel de weth alsmede pointers ende notable omden / quohier van restanten te oversien ende de remiesen /

daert uijt te reguleren

actum 8 junij 1780 ter  /  vergaederinge van  bailliu schaut /  borgemeester  ende schepenen  midtsgaders /

pointer setters ende notable

ten gemelden daege heeft den ontfanger joannes / raman overgebragt sijn quohier van restanten van / 

85r

prochie  settingen  ende  negotie  gelt  vanden  jaere  ende  /  ontbloot  1778  en  is  het  selve  oversien  ende

gereguleert  /  midtsgaders  daert  uijt  opgenomen  d’insolvente  debiteuren  /  om  die  te  laeten  passeren  in

remiesen sonder prejuditie / van het regt vande prochie ten laste vanden selve / insolvente en sijn de selve

remiesen bevonden te / bedragen tot negenentwintig ponden achtien schellingen / elf grooten ses deneirs

conform den selven quohiere bij ons / aldaer onderteekent date voorseijt

schelde aen beerstoppel molen ende den hoort

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester schepenen pointers / setters ende notable desen 19

junij 1780

ten voornoemden daege is vooren gehauden de noodtsaeke- / lijkheijt van te leggen differente schepen stene

gruijs / aen het vague lant vande prochie op beerstoppel seer nae / bij daer voortijts den cooren wintmolen

heeft gestaen / tot het beletten de doorbraecke vande schelde t gone absolut / staet te gebeuren indien tot

beletsel van diere aenden / selven scheldecant gene hoofden gemaeckt en worden / door welcke doorbraecke

seer swaere en groote schade / saude gebeuren soo aen landen bosschen als huijsen / aende venne in liefkens

hoek immers tot aen calcken

voorts is vooren gelesen de resolutie vanden 31 / maerte 1780 ende de gone vanden 30 dito staende beede /

hier vooren folio 84 nopende den traegel op den hoort / alwaer de schelde menaceert te doorbreken niet

jegen- / staende de gevallen gaeten aldaer ten besten doendelijk / sijn gevult tgone aenden vloet ende cracht /

van het water der schelde geene lange resistentie / en can toebringen soo dat aldaer tot voorkominge / van

overgroote  schaede dienen er  absolut  /  hoofden  met  palisaden sackinen en steengruijs moeten /  worden

gemaeckt sonder retardement ende gelijk de / prochie van calcken bereit is voor hun deel aldaer / te maecken

twee hoofden de aengelande met de voordere / achtergelande tsamen ook twee hoofden soo hebben / wij

geresolveert ende vast gestelt van insgelijkx / ten laste vande generaliteijt deser prochie van / wetteren aldaer

ook te maecken twee gelijke hoofden / alsmede aenden schelde cant op beerstoppel nog te / leggen een of

twee schepen steengruijs tot / effectueringe van aldien gecommitteert wort sieur pieter / francies de geijter

schepenen

85v

aggrierende daer en boven  alle het gone bij / provisie in desen is gedaen ende nog gedaen / sal worden

committerende  voorts  den  greffier  signant  /  tot  het  verleenen  alle  ordonnantien  tot  voldoeninge  /  der

becostinge op den ontfanger joannes raman / die hem vallideren sullen bij den staet van / binnecosten vanden

jaere 1780

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / pieter inghels / joannes de wilde pieter frans de geijter / joannes

de wilde filius lieven

calsijde aen het veer 

actum ten schepenen huijse van 21 julij 1780

ten selven daege is geexhibeert missive vanden heere hoofd- / schepenen vanden vijver de date 20 deser met

een  verbael  /  bij  hem gehauden  als  commissaris tot  de  straet  ende /  beekschauwinge den  1  deser  ons

ordonnerende eenen calsijde / weg te leggen van aen het veer tot aen d’hofstede vande / weduwe ferdinande

de grauwe op de noord sijde vande schelde / voor dit saijsoon op welck verbael was gevolgt het / decreet

vanden heere raet ende procureur generael diu / den 14 julij voorseijt ten fine dat wij het selve moesten /

volbringen en ten toekomenden jaere voorts calsijden / soo verre die straete inpracticabel soude bevonden

worden / met voorder ordonnantie van het voorseijde verbael / te publiceren etc sijnde geresolveert aleer hier

op te / disponeren van jegens den 27 deser te doen vergaederen / de volle weth pointers setters ende notable

om de / selve te hooren ende alsdan voorders te resolveren / naer behooren date ut ante

86r

calsijde idem
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actum ter vergaederinge van / d’onder geteekende bailliu schaut borgemeester / ende schepenen midtsgaders

pointers / setters ende notable desen 27 julij / 1780

ten gemelden daege is aen ons geexhibeert den brief vanden / heere hoofschepenen vande vijvere de date 20

deser met het / verbael daer bij vemelt wanof d’inhauden van diere hier / naer zijn volgende = eersame ende

discrete k’sende? / uedele hier nevens in mijne qualiteijt als gecommitteerden / van haere majesteijts raeden

fiscalen in des selfs grooten / raede copie der wettelijke acte door mij geformeert en / uedele op d’ordinaire

vierschaer  plaetse  vooren  gehauden  /  ende bij  mij onderteekent  benevens  copie  der  ordonnantie ende /

decretement vande zelve heeren raeden fiscalen daer op / gevolgt ulieden inde gemelde qualtieijt lastende de

selve  /  ordonnantie  ten  eersten  te  publiceren  ofte  doen  publiceren  /  immediatelijk  naer  den  dienst  der

hoogmisse  ter  plaetse  gecostumeert  ende mij  vande gemelde publicatie te /  besorgen  behoorelijk relaes

alsmede binnen den tijd / van drij weken naer de receptie deser te formeren ende / publiceren den tour de

rolle volgens welcken de respective / insetenen soo hantwerckers als de gone voorsien van / peert peerden

karren ofte waegens aen het geordonneert / werck in conformiteijte van haere majesteijts edicten ge- / hauden

zijn te crawijen met voorder last vanden selven / tour de rolle geformeert ende gepubliceert sijnde naer /

behooren  mij  bij  overleveringe  van  copie  met  relaes  /  te  laeten  toekomen  ende  voorders  de  noodige

schickinge / te maecken om aende voorseijde ordonnantie binnen den / gelimiteerden tijd d’executie te geven

sonder van aldies / te blijven in gebreken in afwagtinge blijve seer opregte- / lijk = eersame ende discrete

ulieden  dienstwilligen  /  hoofdschepenen  als  gecommitteerden  van  haere  majesteijts  raeden  /  fiscalen

onderteekent j m j vanden vijvere dendermonde den 20 / julij 1780 het opschrift was als volgt = eersaeme

ende / discrete bailliu borgemeester ende schepenen der prochie ende / heerlijkhede van ende tot wetteren

het proces verbael luijd als volgt

den onderschreven gecommitteerden van wegens d’edele heeren / raeden fiscalen van haere majesteijt  in

desselfs  grooten  /  raede op  de  publieke  wegen  beken  ende  zijpen  liggende  /  binnen  de  prochie  ende

heerelijkhede van wetteren op / verscheijde aenhoudende clachten soo vande insetene als andere / 

86v

persoonen  daegelijkx  aldaer  passerende  met  hunne /  voijturen  waegens  ende  kerren  dat  van  gedeelte

vanden  / pontweg ofte baene leijdende van dese prochie naer / de gone van laerne als ook naer de prochie

ende heerelijkhede van calcken dat het eijnde weegs te / beginnen van aenden veir aert ende soo verre tot

aende / weduwe van ferdinande de grauwe 25 roeden ende van / aenden selven veer aert tot aenden huijse

vanden hove- / nier van mijn heer balde ’t samen 36 roeden soo door / de leegte als quade nature vanden

gront gelijk /oculairelijk gebleken is bij den heere raed ende / procureur generael van haere majesteijt in

desselfs  /  grooten  raede in het  doen  van  sijne visiten  ter  /  straeten  binnen de voornoemde prochie niet

jegenstaende / dit gedeelte weegs op d’ordonnantie van wethauderen en commissarissen vande heeren raeden

fiscalen veel-  / maels geordonneert is geweest  op te hoogen ende beleggen / met souffisante hauten alle

welcke gebruijckbaere / middelen niet en hebben connen werckstellig maeken / om dit eijnde dorps weegs

ten allen tijden in goeden  / ende practicabelen staet te connen bringen tot  / gerief  van het publicq ende

voorkominge der onge- / lucken die bij wintersaijsoen daer uijt souden / konnen restulteren om alle welcke

doordringende / redenen dit eijnde pontweegs hebbe doen meten ter / interventie van sieur francies de geijter

der  voornoemde prochie /  ende heerelijkhede ende lang bevonden  sessendertig roeden  /  dendermonsche

maete ter oorsaecke datter geenen anderen middel te vinden en is als het selve eijnde / weegs beddegewijs op

te hoogen met maegere aerde / ende alsdan te beslaegen met calsijde steenen ter / breede van twaelf voeten

met  de  sponden  alwaer  de  /  experte  die  sullen  noodig  oordeelen  alles  in  confor-  /  miteijte  van  haere

majesteijts edicten op ’t stuck der wegen / in publieke straeten geemaneert ende gestatueert

oorsaeke  van  alle  welcke  den  onderschreven  sig  /  genoodtsaeckt  gevonden  heeft  in  sijne  voornoemde

qualiteijt / dese acte te formeren in vierschaere afgelesen ende bij / mij onderteekent om ’t eijnden dies over

te senden aen / haere majesteijts raeden fiscalen in desselfs grooten raede / om hier op de gerequireerde

ordonnantie te bekomen / ten fine van dit utiel werck nog van dit somer saijsoen / 

87r

sijn effect te connen geven actum in vierschaerplaetse / binnen de voornoemde prochie ende heerelijkhede

van wetteren / desen 1 julij 1780 ter presentie van jan baptiste drieghe / borgemeester ende pieter  ingels

schepenen der voornoemde prochie / date ut supra onderteekent j m j vanden vijvere 1780

gesien bij ons raed ende procureur generael / van haere majesteijt in desselfs grooten raede de bovenstaende /

acte ende geconsidereert de redenen daer  bij vermelt / ordonneren wij aen die van wetteren het gedeelte

weegs / soo ende gelijk het bij deselve acte vermaeckt staet te / beginnen van aenden veeraert ende soo voorts

tot aende / weduwe van ferdinande de grauwe binnen dit somersaijsoen  / beddegewijs op te hoogen met

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 89



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

maegere aerde ende alsdan te / doen beslaegen met calsijde steenen ter breede van twaelf / voeten met de

sponden alwaer d’experte die sullen / noodig oordeelen

ende voorts het gedeelte weegs wanof de gemelde acte / ook gewaegt binnen het naeste somersaijsoen bedde-

/ gewijs op te hoogen met maegere aerde ende ’t eijnden / dies te beslaegen met calsijde steenen ter breede

van twaelf / voeten met de sponden alwaer d’experte die sullen / noodig oordeelen actum mechelen desen 14

julij 1780 / onderteekent j f diu

copie deser gesonden aenden heere raed diu met brief den 29 dito memorie

alle welcke bij ons seer rijpelijk overleijt ende / geconsidereert wort te kennen gegeven dat het calsijden /

aende insetene schaedelijk is om reden dat sij daer op rijdende / door het schocken hun mest en loof verliesen

dat de aen- / gelande aen het voorgemelde eijnde weegs in staet sijn / vande straete soo danig te maecken dat

sij practicabel is / sonder datter iemant clagte soude connen doen gelijk sij / nu is en alsmen aldaer soude

moeten calsijden dat alle / de wegen die binnen dese prochie bevinden sauden / moeten gecalsijt worden als

veele plaetsen erger van / nuture sijnde als de gone in questie boven dat dese / prochie besig is met aenden

scheldekant  soo  over  beerstoppel  /  als op  den  hoort  hoofden  te  maecken  daer  door  /  men  remarcabele

becostingen sullen hebben nauwelijkx / in staet van tselve te connen betaelen obsterende / de schaersheijt

vanden ougst  ende goeden koop  der  graenen /  bij  dien dat wij  voor  alsnog daer  van de voorschreven  /

ordonnantie ter oodtmoedige correctie niet en connen voldoen / sullende om te bekomen surcentie selfs om

vande geseijde / calsijdinge geexcuseert te worden copie deser  gesonden worden / aenden heere raet ende

procureur generaal actum date ut / ante

joachim de geijter joannes baptiste drieghe / joannes de wilde / pieter frans de geijter / pieter dierijk gillies

matthijs  pieter  fruijtenier  jan  baptiste  vander  schuren  /  lieven  raman  joannes  matthijs  carolus  j

vandoorsselaere / gillis bracke matheus vervaet

87v

slants rekeningen 1776 1777 1778 en  1779

actum in wettelijke vergaede- / inge vanden 10 augustij 1780

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofdcollegie de date 1 deser ende maer ontfangen / den 3

dito daer bij geseijt staet dat den heere raed / massez gecommitteert was tot d’auditie van vier / openstaende

slants rekeningen wanof de eerste begint / 3 novembre 1775 ende de laetste eijndigt ultima octobre / 1779

daer toe hij dag heeft geprefigeert te beginnen / den 16 augustij voor middag ons ordonnerende van onse /

gedeputeerde jegens alsdan ten lanthuijse te doen wesen / danof wij tot dies committeren sieurs pieter ingels

ende / pieter  francies de geijter  schepenen de welcke in cas aldaer  / eenige resolutien moeten genomen

worden hun sullen / voegen naer de meeste ende beste voisen van alle / de voordere minder wetten en ’t

eijnden dies aen / ons dies aengaende doen rapport sullende de voornoemde twee gecommitteerde op hun

versoeck mogen afgelost / worden door twee andere schepenen actum date ut / ante

pieter inghels pieter frans de geijter / joannes de wilde

steen gruijs hoort

actum 17 augustij 1780 in wettelijcke / vergaederinge

ten zelven daege wierde geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 11 deser daer bij geinterdiceert /

wiert van nog steengruiijs te leggen aende schelde / op den hoord tot alderstont wij gerescribeert souden /

hebben  op  distincte  pointen  sijnde  geresolveert  vanden  /  selven  brief  naerder  ’t  exhiberen  ter  volle

vergaede- / ringe actum date ut ante

petitie

actum 24 dito als boven

ten  gemelden  daeghe wierde geexhibeert  missive  van  /  het  hoofdcollegie  ordonnerde dat  wij  op  den  1

septembre / moesten senden onse gedeputeerde om thooren de / propositien vanden uijtsent inganck te nemen

1 novembre / 1780 ende midts maer twee schepenen vergaedert en / waeren is geresolveert van op den 31

deser het committemus te verleenen

sijnde ook gecommunicqueert missive vanden / 

88r

heere raet ende procureur generael ordonnerende vande / calsijde te leggen bij het veer onthier en veerthien /

daegen niet jegenstaende onse gedaen rescribtie / volgens resolutie vanden 27 julij lest op pene dat / het

zoude gedaen  worden  ten  dobbelen  coste  waer  op  /  geresolveert  is  van  jegens  den  31  deser  te  doen
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vergaederen / de volle weth pointers ende notable om dieswegens / gemeene regulative vast te stellen actum

date ut / ante

steen gruijs hoort

actum in vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester  ende / schepenen midtsgaders pointers setters /

ende notable desen 31 augustij / 1780

ten selven daege is andermael geexhibeert de missive / van het hoofd collegie de date 11 deser daer bij aen

ons / geinterdiceert wiert van eenig steengruijs te leggen / aenden scheldecant op den hoort ten sij wij eerst /

conden vast stellen dat de aengelande saude medewercken / ofte contribuerende inden oncoste soo ook de

prochie van / calcken als daer ontrent paelende alsmede door  experten / te doen examineren de plaetsen

alwaer men het steen- / gruijs soude leggen om ’t hebben sijn advijs of sulckx / soude stutten het afcalven

van het lant ende doorbraeken / sijnde hier op geresolveert van voor dit saisoen geen steengruijs / meer te

leggen mits men sal afwagten of het alreede geleijde van / geen goed effect en sal wesen des te meer die van

calken van intentie / sijn oock steegruijs te leggen ende dat sij daer op hooren sullen eenen / experten dannof

de prochie bij middel van het leggen van ’t voorschreven / steengruijs alsnu niet gehauden en sal wesen den

traegel ofte straete / alsdan te verleggen ende maeken gelijck men bij naer alle jaer gehauden / was te doen

petitie

sijnde ook geexhibeert de missive van het hooft collegie de daete / 19en deser  daer bij sij ordonneren te

senden onse gedeputteerde opden / 4en septembre om voor hun te compareren ende thooren de / propositien

vanden uijtsent van s’lants directie in te gaen den / 1 novembre 1780 daer toe gecommitteerdt worden den

schepenen sieur pieter / francies de geijter ende den greffier signant livinus franciscus leirens dewelke hun /

sullen conformeren naer de meeste voisen vande mindere wetten

88v

casseijde

voorts geexhibeert missive vanden heere raedt ende procureur / generael diu vanden 21 ougst 1780 daer bij

hij ordonneert in- / hererende sijne voorgaende ordonnantie ofte decreet gevolgt  op /  het proces  verbael

gehauden bij den heere hooftschepenen / vanden vijvere den 1 julij 1780 staende hier vooren folio 86 / het

eijnde deel cassijde daer bij vermelt ter executie te / bringen binnen den tijdt van veerthien daegen naer de

selve / daete 21 deser op pene dat alle het selve door hem saude / gebeuren ten dobbelen coste die tot onsen

privativen  laste  /  sauden  worden  verhaelt  om  welk  te  vorcommen  ende  /  dat  de  plaeetse  in  questie

effectivelijck ten winter saisoene / impraticquabel is hebben wij geresolveert soo wij doen bij / desen van de

geseijde calseijde van dit saisoen immers / te beginnen van stonden aen te leggen bij previsie van aen het

veer  /  tot  aenden  hoek  van  het  huijs  van  pieter  neels  sijnde den  /  omkeer  tot  de  directie  van  welke

gecommitteert worden den / heer bailliu de geijter ende den schepenen sieur pieter francies de / geijter die het

selve accepteren actum daete ut ante ons toorconden / sullende den saevel tot de ophooginge noodig mogen

gehaelt worden / ter plaetse daer den meulen van beerstoppel voortijts gestaen / heeft ofte daer ontrent ten

besten bevinde de gemelde gecommitteerde / worden voorders geauthoriseert om de steene brugge aende

beke  genoempt  /  de  waege  brugge als oock  de gonne inde gereestraete  te doen  beleggen  /  met  groote

decksteenen ende voorts te repareren naer heijsende / nootsaekelijckheijt 

pieter inghels / joachim de geijter pieter frans de geijter / joannes de wilde / jodocus van haerde pieter dierick

/ pieter fruijtenier jan baptiste vander schuren / liven raman / joannes matthijs / joannes seghers

89r

savel putte

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 14 septembre 1780

ten gemelden daege is geexhibeert missive van dheer de / vreese ontfanger der provintiaele wercken den

welcken / uijt den naeme van d’edele heeren staeten van vlaenderen / seijde  dat sij volgens het decreet

vanden 29 octobre / 1754 niet gehauden en waeren te betaelen de settingen / vanden savel putte dog versogt

daer op onse solutie / ofte rescribtie en is geresolveert van dese rescribtie te / laeten opstellen door advocaet

uijtsent brief

actum 28 septembre 1780 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daeghe is andermael geexhibeert den uijtsent brief van / het hoofd collegie met de repartitien

achtervolgende dien / gemaeckt tusschen wetteren ter eendere sijde ende die / van eertbeur met raverschot ter

andere sijnde geresolveert / van alsoo uijtsent brieven te senden aen die van t selve / eertbeur ende raverschot

midtsgaders den corten staet van / schulden te senden bij beslotenen brief naer het hoofd- / collegie om

regulatie van ommestellinge te bekomen 
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staet binnecosten

actum 12 octobre 1780 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege is er geresolveert van te doen kerck- / gebodt dat alle de gone die eenige pretentien hadden /

ten laste vande prochie soo van reparatie vanden / traegel aende prochie vague landen het schepenen / huijs

logementen etc de selve hunne pretentien / int geschrifte moesten bewegen ter greffie om te / bringen inden

staet van binnecosten vanden jaere / 1780

den dag passer

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen desen / 19 octobre 1780

ten selven daege is geresolveert van op den 30 dito / te passeren den voorseijden staet van binnecosten ende

dat  men  /  daer  toe  bij  beslotene brieven  souden  interpelleren  /  de laeten  van  eertbeur  ende raverschot

midtsgaders bij kerck- / geboden de pointers setters ende notable actum date / als boven

89v

dag ommestellinge

actum 7en decembre 1780 in ordinaire wettelijke / vergaederinge

ten selven daege is er geresolveert van opden 11 dito te doen / de ommestellinge ten laste vanden jaere 1780

ende oock vande / negotie danof aen d’officieren is gelast vandaer toe te ver- / maenen pointers en setters

ommestellinge 1780

actum in vergaederinge / vanden 11en decembre 1780 present d’onderge- / teekende pointers ende setters

ten voornoemden  daege is  andermael  geexhibeert den  /  uijtsentbrief  van  het hooft  collegie  de daete 20

septembre 1780 met de / lijste van alle de schulden en voordeelen deser  prochie vanden / jaere ougst en

onbloot  1780 alsmede den  corten staet  van / schulden die in het hooft  collegie was  gereguleert den 17

novembre 1780 / wegens het lossen van renten waer aene men sal volcommen / ende dese ommestellinge

naer advenante van dien reguleren / voor sooveele mogelijck is uijt welken uijtsent ende lijste bevonden /

wordt dat dese prochie belast is als volgt

eerst  over  de subsidie fix aen haere majesteijt ingegaen / 1 novembre 1780 ende

‘texpireren lesten octobre 1780 met het deel / van eertbeur en raverschot ’t gone hier

achter in voordeel / sal worden gebracht tot £ 1429 9 9 11

voor  d’hofhaudinge van wijlent prins carel / van lorijenen de baar  etc inganck te

nemen / 1 januarij 1781 om ’t expireren lesten decembre / daer naer comt alsvooren 187 5 0 0

item voor s’lants directie inganck genomen den / 1 novembre 1780 ende ’t expireren

lesten octobre 1781 1086 4 2 11

voor het 17e jaer van 18 inde twee schelen voor / schellebelle t’ expireren als hier

vooren geseijt 102 3 3 0

item over den inhauden vanden staet van / binnecosten t’ expireren lesten decembre

1780 daer onder de / voordere becostingen deser prochie begrepen bij provisie / mits

den selven in het hooft collegie nog niet en is gereguleert 546 0 10 0

3351 3 1 10

somma ‘tsamen van schulden beloopt tot 
3351 3 1 10

tot het lossen van renten volgens d’ordonnantie van het / hooft  collegie gevolgt op den corten staet van

schulden in courant

90r

jegens welke schulden volgens de repartitie staende op / den gemelden uijtsent brief ende lijste in voordeel

bervonden / wordt het naer volgende

eerst  sooveele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot £ 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot
58 6 11 2

over het deel van eertbeur in d’hofhaudinge 
15 5 9 0

raverschot moet daer in gelden
7 12 10 0
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eertbeur in s’lants directie
88 13 4 8

raverschot
44 6 8 4

eertbeur inde twee schelen
8 6 9 7

raverschot
4 3 4 9

343 9 7

1

0

een jaer pacht van het veer wesende het eerste jaer / van drij te verschijnen 2 meij

1781 80 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs / te verschijnen lesten april 1781
18 10 0 0

over het import der ommestellinge ten laste / van de negotie bedrijf ende gestaethede

bij provisie 70 0 0 0

511 19 7

1

0

het  slodt  boni  vande  rekeninge  vanden  jaere  /  ougst  ende  onbloot  1779  is

geemploijeert met / voordere penningen tot het lossen van renten / bij dien dat alhier

daer van in voordeel niet en can / worden gebracht

dus  de  voordeelen  gecort  vande  schulden  soo  consteert  /  dat  den  debet  vande

prochie nog blijft tot £ 2839 3 6 0

(in marge: 

£ 3351 :   3 : 1 : 10 

af  511 : 19 : 7 : 10 

= 2839 :   3 : 6 :   0)

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de schulden / en lossen van renten hebben ommegteselt soo

wij ommestellen bij / desen eene settinge van seven schellingen acht grooten courant / te ponde prijs waer

opde landen bosschen en meerschen weijden huijsen / vijvers meulens en thienden volgens de lantboeken

staen getauxeert / alles tot laste vanden ougst jaere ende onbloot 1780 voorseijt / onder protestatie wegens de

twee schelen voor  schellebelle ende vijf  / schelen voor  die van laerne alles bij d’ommestellinge vande /

voorgaende jaeren geseijt  daer  toe  gerefereert wordt  dannof / den greffier  signant in gevolge deser  den

ommestelling boek / sal maeken op segel  competent soo haest het doendelijck is / om die te leveren  in

handen vanden gone die er van / ontfanger sal bedijden ten fine hij ontfanger de debiteuren / 

90v

daer bij te bevinden teijdelijck saude doen betaelen van drij te / drij maenden versoekende dat bailliu schaut

borgemeester ende / schepenen deser prochie soo wel dese als de ommestellinge / ten coste vande negotie

bedrijf ende gestaethede sauden / wijsen wettelijck ende executoir ons toorconden daete als / boven

gillis matthijs pieter fruijtenier / lieven ramen pieter dierick / joseph van haerde jan baptiste vanderschuren

continuatie ontfanger

actum ter convocatie van / bailliu schaut borgemeester schepenen / pointers setters ende notable / desen 14

decembre 1780

ten voornoemden daege is aen ons bailliu schaut / borgemeester ende schepenen vooren gelesen de omme- /

stellinge hier vooren staende a seven schellingen en acht / grooten te ponde prijs alsmede de gone tot laste

vande / negotie bedrijf ende gestaethede dewelcke wij beede / hebben gewesen soo wij die wijsen bij desen

wettelijk / ende executoir  om door den  ontfanger geint te / worden  bij  sommatie ende executie volgens

regle- / ment

voorts is aen ons en aende pointers setters ende / notable vooren gehauden dat men ondervonden heeft / de

loffelijke bedieninge der  ontfangerije deser  prochie / dat hij de renten heeft gelost seer  exact selfs ver- /

scheijde  gelost  voor  den  tijd  die  hun  gestelt  /  was  waer  door  de  prochie  merckelijke  croosen  heeft  /

geproffitteert voorts dat overmidts dat dese gepasseerden / schraelen ougst en dat alles ‘tgone de cleijne /

gebruijckers en een ieder voor de menagie noodig / hebben seer  diere is waer uijt ingevalle men / eenen

anderen ontfanger bij bestedinge vande / boecken bequam veele executien souden moeten / gebeuren om

welck te voorkomen ende voor / het gemeene best is geresolveert vanden / voornoemden joannes raman als

ontfanger der vooren- / staende ommestellinge te laeten continueren / op den voet ende maniere midtsgaders
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jaer penninck / als ten voorleden jaere ende breeder geexpresseert / bij resolutie vanden 23 decembre 1779

hier vooren / staende folio 82 het segge alle het welcke hij raman / 

91r

alhier present alsoo heeft geaccepteert op conditie / van te sullen obseren alle het gone bij de conditien / der

verpagtinge vande ontfangerije vanden jaere / 1778 is geseijt de welcke hem alsdan sijn / vooren gelesen

ende waer van hij verclaert hem / gecertioreert te hauden danof den jaer penninck / is drijentwintig ponden

grooten courant dit alles / over beter gedaen dan gelaeten date ut ante

joannes baptiste drieghe pieter inghels / pieter frans de geijter joannes de wilde gillis matthijs / liven raman

joseph van haerde / pieter dierick pieter fruijtenier / jan baptiste vanderschuren / carolus j vandoorsselaere /

matheus vervaet gillis bracke / joannes seghers joannes raman

extraordinaire vraege don gratuit

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 21 decembre 1780

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hoofd / collegie de date 16 deser te kennen gevende

dat de vergae- / deringe der  staeten deser  provincie het hoofd  collegie  / hadden  geadviseert  dat soo de

provincie van brabant als / andere deser nederlanden van intentie waeren hunne koning- / lijke hoogheden

onse toekomende gouverneurs generael  / op hun arrivement te doen  een  don gratuit van een  half / jaer

onderhaudinge van hun hof ende dat het soude / convenieren dat dese provincie haere gelijke genegentheijt /

soude bethonen waer op sij versogten den vois deliberatif / van het selve hoogdcollegie waer aen sij ons

ordon- / neerden te senden onse gedeputeerde om voor hun te / compareren op den 22 deser ten thien uren

voor middag / om benevens de voordere minder wetten dieswegens te / resolveren sijnde tot dies gedeputeert

joannes de  /  wilde  filius  lieven  schepenen  wiens  instructie is  van  /  met  de  voordere  minder wetten  te

proponeren van dit / dongratuit te laeten ten laste vande gemeene middelen / deser provincie immers sig te

voegen naer de / meeste voijsen actum date ut ante

onderhaut pieter beekman

voorders gelijk pieter beeckman overjaeriggen innocenten / jongman out soo men segt salvo justo 70 jaeren

geboortig / 

91v

van dese prochie hadde gewoont ende onderhauden is / geworden door sijne suster marie beekman getraut /

geweest met lenaert verstuijft tot massemen ende / midts de doodt vande selve sijne suster is het gemelde /

onderhaut gecesseert danof den geseijden lenaert / verstuijft niet en verstaet te continueren in het / onderhaut

voor sijn revenuen de welcke bestaen in / dertigh stuijvers jaerelijkx over pagt van thien roeden en / half lant

gelegen binnen wetteren op heeminck bij / het stampcot alsmede 33 ¼ stuijvers over chijns / pagt van 16

roeden chijns gebruijkt ende behuijst / door jan le buf gelegen inde moerstraete bij venneman / driesch boven

de geregtigheijt die hij pieter beekman is / hebbende inde catheijlen volgens chijnsbrief die / staet op het

eijndigen  met  den  lesten  meij 1782 /  ende gelijk  den  armmeester  deser  prochie  sustineert  /  diergelijke

persoonen  geenen  last te wesen  vanden / armen boven  dat  hij armen in geenen staet  en is /  van  sulck

onderhaut te supporteren gelijk aen / ons seer wel bekent is soo hebben wij geresolveert soo / wij doen bij

desen  vanden selven pieter  beekman ten / laste vande generaeliteijt deser  prochie ende hebben wij / den

selven naer voorgaende sondaegs kerckgebodt besteet / aan pieter frans de meijer ten advenante van negen /

ponden grooten courant ’t sjaers daer vooren hij hem moet / onderhauden in haet dranck vuer en lucht ook

in / cleijne voor vallen van sieckten dan als de sieckte / duert eenigen tijd en swaer is moet de prochie /

becostigen doctoor chirurgien en al wat hem voorder / soude ontbreken boven sijn ordinaire onderhaut / ook

moet de prochie besorgen sijn noodige cleederen / en lijwaeten den aenveerder moet dito beekman / ook

suijver doen onderhauden van cuijsschen …? / wasschen lijnwaet en cleijne reparatie van socken / caussens

broeck lijfrock etc

(in marge: den 29 meij 1782 heeft / emanuel goethals tot / massemen aen wethauders / getelt vijf schellingen

grooten / over een jaer pacht / vande 10 ½ roeden land op / heeminck sijnde in / pachte aen dominicus /

bontinck verschenen / kerstavont 1781

voorts heeft jan le / buf over prijs van / een huijseken en / boomen die gestaen / hebben op de 16 roeden land

in / chijnse voor het / deel van pieter beeckman / tot 2 : 2 : 2 grooten daer / uijt betaelt is aen / joannes

floderack / 1 : 8 : 0 over verschot / van cleederen en lijnwaeten dus rest 0 : 14 : 3 grooten …?)

sijnde voor ons gecompareert jan le buf ende joannes / fladerack midtsgaders emanuel goethals getrauwt met

louijse le buf over wien hij hem verclaert sterck te maecken naeste bestaende vrienden vanden gemelden /
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pieter beekman ende aen hun gevraegt wesende of sij dito / beeckman voor sine revenuen en twee partijkens

goet / wilden aenveerden hebben geantwoort van neen / ende voorts aen sijn goet geen het minste regt / te

willen behauden nemaer het selve te laeten / ten behoeve van de prochie ofte die het andersints

92r

behoort ten effecte van welcke sij dese hebben / onderteekent desen 27 decembre 1780

imanuel goethals / t marcq + van jan le buf / joannes fladereack

1781

uijtvaert keijserinne

actum 1 januarij 1781 in wettelijke / vergaederinge

ten  selven  daege  wierde  vooren  gehauden  dat’er  inde  kercke  /  alhier  gepubliceert  was  dat  zijn

hoogweerdigheijt den / bischop van ghent hadde geordonneert dat op den 3 dito / moesten gezongen worden

de vigilien en op den 4 dito den / lijk dienst over haere koninklijke hoogheijt met het / luijden der klocken ses

weken lank daer op geresolveert is / van op te soeken op wat forme de prochie haer gedragen / hadde op

gelijke cassen in voorleden tijden en waert het / bevonden wierde dat daer toe speciael order moeste zijn /

van  wegens  het  hoofdcollegie  dat  wij  dese  ordonnantie  /  vanden  bischop  sauden  gelaeten  hebben  te

volbringen / door de gone die het behoorde actum date ut ante

ure merckt

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 4 januarij 1781

ten zelven daege is andermael gelijk op den 24 decembre 1781 / was gedaen vooren gehauden de clagten dier

gedaen wierden / soo van wegens de koopmans backers winckeliers ende andere / dat de merckt van alhier

tot het verkoopen van graenen saet / etc geen ure en hadde nemaer dat die begonst soo wel des / somers als

des winters begonst van voor den daegeraet tot zoo verre dat de buijte lieden alhier met hunne goederen / ter

merckt nauwelijkx en conden geraeken en alzoo dienende / tot generaelen interst met meer andere redenen

ons  versoekende  /  daer  in  beteren  middel  te  willen  stellen  dienvolgende  hebben  /  wij  andermael

goetgevonden tot elckx beter wel vaeren / de uren vande wekelijke merckt te stellen als volgt / te weten dat

gedurende de ses winter maenden  van octobre tot meerte beede incluis d’ure tot het verkoopen / van alle

soorten van  somer vrugten als lijnzaet  haver / boonen boeckijt  geerste schackeloen  ende pattatters sal /

beginnen smorgens ten negen uren ende voor de aerte / vrugten van taerwe mesteluijn ende rogge ten thien

uren / ende geduerende de voordere ses  somer maenden sal  d’ure / tot  het verkoopen  ende koopen  van

marcke vrugten / wesen ten acht uren ende voor de aerte vrugten ten negen uren waer van de publicatien ende

affixien sal / gebeuren ter eerste drij sondaegen waert naer een ieder / hem sal hebben te reguleren op pene

etc

dito tot half maerte ten 9 uren en 10 uren en van dan voorts van ten 8 uren en 9 uren

92v

vremde werfvers

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 1 februarij 1781

ten zelven daege wierde wettelijk geexhibeert missive / van het hoofdcollegie de date 29 januarij daer bij /

geinterdiceert wiert van alhier vremde werfvers te / gedoogen alsmede te vigileren op de vagebonden / waar

op  ontboden  sijn  de sergianten en  patroulant / aen  wien  den  selven  brief  is vooren  gelesen  ende /  hun

geordonneert vanden inhauden van dier stiptelijk / t’observeren

onderhaut orlogie

actum in vierschaere vanden / 8 februarij 1781

ten voornoemden daege is met sebastiaen bellon orlogie / maeker geaccordeert wegens het onderhauden van /

d’orlogie  deser  prochie ten  advenante van een  pondt  /  derthien  schellingen  en  vier  grooten  ’t  sjaers  te

beginnen den 12 / deser dit voor drij consequitive jaeren op de forme / ende wijse gelijk hij die aenveert heeft

den 12 februarij / 1778 breeder genarreert bij de wettelijke ordonnantie / alsdan verleent als mede de resolutie

staende hier / vooren folio 43 daer toe gerefereert wordt actum date ut ante

betrecken vremden

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 4 maerte 1781

ten voornoemden daege is geresolveert van te schrijven aen / de weth van wichelen ten fine van dese prochie

te / weeren sekeren pieter van hoecke om dat hij is hunnen / inboorling en alhier tot armoede gekomen en in

cas sij /  daer  aen niet en voldoen  van dito van hoecke te / betrecken met  nog andere vremde schamele

persoonen / die alhier willen blijven dommicilieren
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lossen rente

actum 8 maerte 1781

ten voornoemden daege is wettelijk geresolveert dat / den ontfanger joannes raman soude lossen het restat /

vande rente aen judocus van hoijmeessen causa / marie anne bracke filia jan baptiste sijne huijsvrauwe / tot

uijtbergen alsmede voldoen de croosen met order / van tselve gedurende dese maent te effectueren

93r

afdoen puppen en rispen

actum 18 maert 1781

ten  zelven  daege  wierde  wettelijk  geexhibeert  missive  /  van  het  hoofdcollegie  van  date  16  dito  met

exemplairen /  van zijne  majesteijts  ordonnantie nopende het  afdoen  vande /  puppen  ende ruspen  en  is

geresolveert van seffens de / publicatie te doen en gelijke exemplairen te zenden / aen die van eertbeur ende

raverschot

vremde militaire

actum 24 maerte 1781

ten zelven daege isser wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie vanden 23 dito met exemplairen /

van haere majesteijt vanden 11 meij 1751 nopende dat de / vremde militairen die hun inde gehoorsaemheijt

vande / majesteijts landen bevinden moesten vertrecken etc danof / geresolveert is van op den 25 dito te doen

de publicatie / ende affixie alsmede gelijke exemplairen te zenden / aen de laeten van eertbeur en raverschot

date ut ante

weese francies goethals

actum 19 april 1781 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is gecompareert judocus van noo / armmeester den welcken exhibeerde verstekinge

ten laste van / borgemeester ende schepenen deser prochie verleent inden raede van / vlaenderen ten vervolge

vanden procureur velleman over de weese / van francies goethals tot slijdingen welcke weese alhier / geboren

was sustinerende midts haere inbisiliteijt dat die / of vanden aermmen ofte de prochie alhier moeste onder- /

hauden worden sijnde geresolveert dat den heere bailliu / dieswegens tot ghent saude consulteren etc date

voorseijt

lieven van leuven

actum 26 april 1781 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geresolveert op het rapport aen ons / gedaen door jan baptiste vanden bunder over joannes

de backer / tot sinte nicolaus van dat den heer bailliu saude beclaegen / het huijs van pieter bernardus vander

cruijssen  tot  oordegem  /  en  hem  betrecken  tot  voldoen  van  het  onderhaut  van  /  lieven  van  leuven

overjaeriggen innocenten die den selven / vander cruijssen hadde besteet aen dito backer ter / ontlastinge

vande prochie midts hij vercruijssen / was aengestelt als curateur over den selven / lieven van leuven

93v

therese vande velde

actum 10 meij 1781 in / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege heeft  jan vande velde  / aen ons geexhibeert  attestatie waer  bij bleke / het quaet

gedrag van therese vande velde over- / jaerigge innocente daer op geresolveert is van / haer bij provisie te

besteden voor twee maenden / bij jan van beneden om naer dies naer het bevind voorder geresolveert te

worden

lieven van leuven

actum 17 meij 1781 in wettelijcke / vergaederinge

ten zelven daege is geresolveert dat den greffier / signant zaude schrijven aen jan baptiste vanden bunder / tot

sint nicolaes dat den heer bailliu hadde doen / beclaegen het huijs van pieter bernardus vander cruijssen / en

dat hij betrocken was etc conform de copie hier / naer volgende = monsieur vanden bunder den heer / bailliu

de geijter heeft mij geseijt dat hij het huijs / van pieter bernardus vander cruijssen tot oordegem heeft / doen

beclaegen ende dat hij betrocken is om uedele te / voldoen het onderhaut van lieven van leuven bij dien / dat

uedele geen swaerigheijt en moet maken en wat / patientie gelieven te nemen want die saeke soo / heftig niet

en can voors gaen blijve seer opregt / monsieur uwedele dienstwillige dienaer onderteekent livinus franciscus

leirens wetteren 20 meij 1781
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slants gulde

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 23 meij 1781

ten selven daege is geresolveert van te doen kerckgebodt dat / alle de herbergiers moesten kommen voldoen

op den 31 dito des / morgens hunnen debet van slants gulde verschenen lesten april / 1781 en om te maecken

nieuw accoort als mede om de rekening / ’t oversien van geeraert van loo die de directie hadde gehad / en nu

overleden is

armen disch

actum 30 dito

ten  selven  daege  des  morgens  heeft  judocus  van  noo  armmeester  /  geexhibeert  twee  copien  requesten

gepresenteert inden rade / van vlaenderen d’eene door adriaen maes geboortig van / oosterzele ende d’ander

door jan baptiste van goethem geboortig / van massemen versoekende allimentatie vanden armen / disch van

alhier als wesende hunnen domicilie ofte ten / 

94r

laste van hunne geboorte plaetsen stellende partije / jegens partije daer op sij bekomen hadden peremptoire /

ordonnantie dat wij moesten compareren voor den raetsheer / de grave den 31 dito ten 7 uren smorgens ende

op den 1 junij / voor den raetsheer du geus ook smorgens om onse redenen / van oppositie te komen allegeren

op  pene van  dispositie /  op  de provisie  en  gelijk  sulckx geenen uijtstel  en  / verheijste  als den dag soo

voorseijt des anderen daegs dienende / ook om dat den heere bailliu absent was etc is gecommitteert / om

naer ghent te gaen ten fine voorseijt en om te / consulteren met advocaeten als ook te stellen procureur /

jacobus leirens procureur deser vierschaere actum date voorseijt

item

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 7 junij 1781

ten zelven daege is gecommunicqueert de missive vanden / procureur de kegel tot ghent de date 4 deser met

het / verbael gehauden voor  den heere raet de geus inde saeke / van adriaen maes heijsschere contra de

regeerders vanden armen van / alhier ende de gone van oosterzele verweerders waer  bij die van tselve /

oosterzele  waren  geordonneert  bij  provisie ende sonder prejuditie /  van elckx  regt  ten  principaelen  den

heijsschre  sijne  huijsvrauwe  ende  /  minderjaerigge kinderen  te  allimenteren  als  hunnen  andere  /  disch

genoten midtsgaders bij gelijke provisie ende sonder / prejuditie alsvooren te verschieten het rapport ende

costen / tot hier toe van suppliants wege gedegen ten surpluse / stellende de respective verweerders als partije

jegens  partije  /  accoordeert  hun  copie  van  desen  verbaele  ten  eijnde  vande  /  saeke  ten  principaelen

sommierelijk ende verbaelijk / voor den selven commissaris in te voorderen naer de / retroacte ten welcken

effecte dag geprefigeert wiert / op den 12 deser ten seven uren smorgens dese dispositie / was vanden 1 junij

1781  danof  de  selve  missive  vanden  /  procureur  de  kegel  voorders  behelsde  de  vraege  of  wij  ten  /

principaelen  wilden  voorts  gaen  ten  laste  van  die  van  /  oosterzele  en  is  geresolveert  vande saecke  tot

alderstont / te laeten onderblijven en midts men geen dispositie en / hadden op de saecke van jan baptiste van

goethem is ook / geresolveert te wagten tot de uijtkomste van diere actum date ut ante

reparatie steenen brugge

sijnde alsdan nog gecommunicqueert missive van wegens / den heere hoofschepenen vande vijvere de date 5

deser / ordonnerende dat wij de steene brugge achter venneman / drisch alsmede de gone inde gereestraete

moesten doen / repareren en beleggen met arduijne steenen etc binnen / de 14 daegen op pene dat hij het

zoude doen doen ten /

94v

dobbelen twee schatte sijnde desen last ofte commissie / aenveert door den heer bailliu ende schaut aen wie /

volle autoriteijt gegeven wordt van alle de selve bruggen te doen maecken naer behooren ende / dat men daer

van part saude geven bij beslotenen / brief aenden zelven heere hoofdschepenen / actum date als boven

prefixie dag kiesen groote gelande

actum in wettelijk vergaederinge / vanden 28 junij 1781

ten voornoemden daege naer dien bij de weth pointers / ende notable was gereguleert den staet van remiesen /

vanden jaere 1779 isser vooren gehauden dat midts / de dood van jonker charles maelcamp de raveschoot /

ende jonker george gislain balde de catteneije waeren / vacant de functien van gecommitteerde vande grootte

gelande / dienden andere gekosen te worden soo hebben wij / bailliu schaut ende wethauderen goetgevonden

ende aenden greffier signant geordonneert van op morgen / te doen doen een kerckgebod dat alle de gone

die / sig wilden bemingelen der gemeene gelande met het kiesen vande / zelve gecommitteerde der groote
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gelande hun conden addresseren ten / schepenen huijse alhier ’t sij in persoone ofte / int geschrifte op den 2

der maent julij 1781 / van ten acht uren smorgens tot den thien uren / op dat men aldaer met pluraliteijt van

voijsen / de selve kiesinge zauden connen vaste stellen / ende de gekosene beschrijven om op den 4 dito te /

compareren ten selven  schepenen huijse ten negen / uren smorgens om te connen staen over  d’auditie /

rekeninge van dese prochie vanden jare 1779 / welcken dag ende ure alzoo bestemt was door / den heere

baron jaerens hoofdschepenen als de / zelve auditie bij het hoofdcollegie gecommitteert / ende waer van men

hedent maer de absolute / tijdinge en hebben bekomen actum date ut ante

sijnde ook geresolveert van aen die van eertbeur ende / raverschot te schrijven dat de rekeninge vanden

jaere / 1779 saude passeren op den 4 julij 1781 te / beginnen smorgens ten negen uren

95r

keus groote gelande

actum in wettelijke vergaederinge / present d’heer joachim de geijter / bailliu ende schaut sieur jan baptiste /

drieghe burgermeestere ende sieur pieter francies de / geijter schepenen hier toe gecommitteert / desen 2 julij

1781

ten voornoemden daeghe vooren gelesen sijnde de / voorenstaende resoltuie ook gezien het relaes vanden /

offecier jan baptiste saij blijkende dat het kerckgebod / daer bij beroepen was gedaen den 29 junij en 1en

deser / achtervolgende dies hebben wij ten schepenen huijse / plaetse ordinair verbeijt van ten acht uren tot

den / thien uren tot het ontfangen de voijsen daer bij / vermelt danof niemant en is gecompareert dan isser /

aen ons ingegeven twee schriftelijke declaratien / onderteekent door menigvuldige gemeene gelande / soo

afsetene als insetene daer bij sij hunne voisen / ende keus van twee gedeputeerde der groote gelande / hebben

uijtgedruckt ende de zelve oversien wesende / bevinden wij dat de meeste voijsen ende keus is / voor sieur

jan baptiste desideratus van pottelsberge / ende van lapotterie bergene etc ende mijn heer / livinus corthals

eerste raet pensionaris de stadt / ghent welcken keus bij ons is geaccepteert ende / anden greffier  signant

geordonneert van copie autenticq / deser  te senden aende twee voornoemde heeren / om te dienen voor

commissie als gedeputeerde / der groote gelande betrauwende dat sij het zelve / zullen gelieven ’t accepteren

ende die qualitijt / verrigten gelijk bij het reglement vanden jaere / 1672 is getaillieert actum date ut ante

joannes baptiste drieghe pieter frans de geijter / joachim de geijterlivinus franciscus leirens greffier signant

(in marge : …? copien en gesonden / bij beslotene brieven / den 5 deser bij iterative / orders vande weth /

gegeven in vierschaere / date voorseijt memorie / danof den brief luijd / als volgt / mijn heer / hier nevens

copie  /  autenticq  van  onse  resolutie  /  waer  bij  consteert  dat  uedele  benevens  (mijnheer  corthals  raet

pensionaris) jonker de lapotterie / zijd gekosen door de gemeene gelande als gecommitteerde vande groote

gelande deser / prochie verhopende uedele t selve zult gelieven ’t accepteren ende op onse beschrij- / vingen

op de noodwendige prochie affairens te compareren conform het reglement / vanden jaere 1672 en hebben

d’eere te sijn met alle respct = mijn heer uedele oodmoedige / ende onderdanige dienaeren bailliu schaut

burgemeester  ende schepenen van wetteren / waeren onderteekent pieter frans de geijter schepenen ende

livinus franciscus leirens greffier signant = uijt / onze vergaederinge vanden 5 julij 1780)

95v

leveringe peerden aende posterije

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 28 julij 1781 present dheer / joachim de geijter bailliu ende /1

schaut jan baptiste driege borgemeester ende / pieter frans de geijter schepenen

ten  voornoemden  daege  heeft  den  voorseijden  heere  /  bailliu gecommunicqueert  een  order  ’t  gone den

posthauder  /  charles  van  doorsselaer  aen  hun  hadde behandigt  wesende  /  vanden  volgenden  inhauden

“comme a l’occasion de / l’inauguration de sa majeste a gand on aura besoin / pour le service de notre cour

de chevaux de poste / au dela de ce que les tenants postes sur la route de / bruxelles a gand peuvent fournir

nous ordonnons / au gens de loij de quadregt de tenir prets et de fournier / à la requisition de tenant postes du

lieu quinze à / vingt chevaux de secour le 30 jullet et le premier / août suivant fait a brusselles le 24 julet

1781 signe / marie = albert et pus bas j crumpipen

ingevolge van welck order hij postmeester van onse / prochie versogt de gemelde 15 à 20 peerden dan midts /

de selve posterije op melle quaetregt segge onder den lande / van aelst is geerigeert ende vervolgens die

leveringe / van peerden moeste gebeure door die van melle / hebben wij geresolveert van de gemelde orders

de / retour te senden aende weth van melle met aenseg / dat wij sustineerden niet gehauden te sijn aen

eenige / leveringe gelijk consteerede bij het decreet van den 20 februarij / 1769 (staende hier vooren folio 9)

en bij soo vere wij / om de cortheijt der tijd en dat mogelijkx den dringenden / nood sulckx verheijste eenige

leveringe van peerden / deden wij protesteerden van onverleth te blijven ten / laste van hem posthauder die

van melle quaetregt / ofte den lande van aelst om de voldoeninge te / bekomen date ut ante
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des naer middaegs isser nog wettelijk geresolveert van / aenden posthauder te schrijven eenen brief vanden /

volgenden inhauden monsieur van doorsselaer overmidts / uedele posterije dependeert aenden lande van aelst

wij (sijnde / vande casselrije van dendermonde) ongehauden sijn voor / uedele eenige peerden te leveren dog

om de cortheijt vanden / tijd protesteren wij dat uedele de leveringe van peerden / die wij ongehauden doen

sullen tot u secours sal wesen / tot uwen privativen laste u onverleth tot laste van die / van melle quaetregt

ofte die uedele anders in raede worden / zult welck te kennen geven ende protest sal dienen niet / 

96r

alleen voor dit maer ook voor alle voordere diergelijke / orders waer naer uedele can reguleren ende blijven

monsieur / van doorsselaere uedele dienstwillige dienaeren bailliu schaut borgemeester ende / schepenen van

wetteren onderteekent livinus franciscus leirens uijt onze / vergaederinge vanden 28 junij 1781

idem peerden

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 29 julij 1781

ten zelven daege heeft den borgemeester  jan baptiste drieghe / gecommunicqueert missive van d’heer de

geijter  bailliu / waer bij hij te kennen gaf dat den posthauder het order  / hier boven  vermelt hem hadde

wederom gebracht versoekende / andermael dat wij de gevraegde leveringe van 15 a 20 / peerden sauden

willen doen met  aenseg dat die van melle / ins gelijkx sauden doen etc waer  op wij  deselve  leveringe /

hebben gedaen onder protestatie als bij de voorenstaende / resolutie geseijt ende alsoo geschreven sesthien

ordon- / nantien voor sesthien peerden date voorseijt

(in marge : nota maer gereden / den 30 julij 1781 / mids de voordere ordonnantie hier onder)

idem

actum 31 julij 1781 des naer middaegs

ten  zelven  daege  heeft  den  heere  bailliu door  dito /  posthauder bekomen  eene tweede  ordonnantie om

binnen / den zelven dag des avonts ten thien uren te leveren / als vooren 20 à 25 peerden immers breeder bij

de selve / ordonnantie die den borgemeester driege alhier beweegde / geseijt welckers inhaudt is als volgt

“comme / independament de secours extreaordinaire de chevaux / qu’il à été ordonné de fournier au tenant

poste de / quadregt en suite d’un acte ouvert expedié sous la / siganture de leurs altesses roiales du 25 de

cemois / il est indispensable que l’on fournisse au meme tenant / poste pour le fournier du 30 de cemoij et du

premier août / une nouvelle quantité de chevaux puis que a la concurence / de 20 a 25 le secretaire d’etat et

de guerre a eté charge / par order de leurs altesses roiales d’expedier le present / acte affin que ceux qu’il

appartient aient à sij conformer / fait a brusselles sous le chachet secret de sa majeste le / 28 julet 1781 etait

signe j crumpipen

achtervolgende welcke ende onder de protestatie alsvooren / hebben wij cito geordonneeert te leveren 25

peerden / actum date ut ante

(in marge : gereden des nachts / tusschen den 31 julij / en 1 augustij)

96v

petitie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 16 augustij 1781

ten  selven  daege  is  gecommunicqueert  brief  van  d’edele  /  heeren  hoofschepenen  vanden  10  deser

ordonnerende dat / wij onse gedeputeerde op den 3 der aenstaende maent / septembre ten thien uren voor

middag moesten senden om / voor  hun te compareren om aldaer  te hooren de propositien / wegens den

uijtzent van smaldeel  tot s’lants directie / inne te gaen prima novembre 1781 ende ’t expireren / ultima

octobre 1782 sijnde hier toe gecommitteert pieter / ingels ende joannes de wilde schepenen de welcke hun /

ten dien pointe zullen voegen naer de pluraliteijt / der voisen vande voordere minder wetten ende them- /

lieden wedervaeren doen rapport van het resultaet / der saecke actum date ut ante

advertentie ommestellinge 

blijkende bij de selve missive dat wij alle jaeren aen / d’edele heeren moeten part geven vande ommestellinge

/ die ’t elckent jaere gebeurt gelijk wij hedent bij brief / hebben gedaen voor d’ommestellinge vanden jaere

1780 / seggende dat die gebeurt was inde maent decembre 1780 / a 7 schellingen 8 grooten te ponde prijs

waer op onse landen / bosschen meersschen etc getauxeerrt staen (toevoeging in marge : in toekomende bij te

voegen de totale somme van ommestellinge sijnde voor dit jaer 3284 libra grooten?) om daer uijt te / voldoen

sijne majesteijts subsidie hofhaudinge ende s'lants / directie volgens den uijtsent brief alsmede tot betaelinge /
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van onse binnecosten croosen van renten ende te / doen lossinge van renten voor soo veele mogelijk sal /

wesen actum date als boven

rapport petitie

actum in vergaederinge vanden / 3 septembre 1781

ten  voornoemden  daege  deden  ons  gedeputeerde  rapport  /  van  hunen  volbragte  commissie  bij  de

voorenstaende / resolutie vermelt te weten dat de slants directie / is gereguleert op negen duijsent ponden

grooten voor de generaliteijt vanden lande van dendermonde gelijk ten / voorleden jaere

voorders dat d’edele heeren hoofdschepenen hadden geordonneert / dat wij naerder detail moest geven  van

onse  gedaen  /  ommestellinge  ten  laste  vanden  jaere  1780  te  weten  hoe  /  veel  het  totaal  import  der

ommestellinge is, waer op / geresolveert is ’t selve bij missive te adverteren tgone / seffens is volbragt ende

geschreven dat het tottal was / drij duijsent twee hondert vierentachtig ponden grooten courant

97r

calsijde

actum in vierschaere vanden / 6 septembre 1781

ten voornoemden daege heeft den heere hoofdschepenen / vande vijvere aen wethauderen jan baptiste driege

pieter / ingels ende pieter francies de geijter present den heere / bailliu geordonneert van binnen de veerthien

daegen / te voltrecken  den calsijde weg  op de noordsijde vande / schelde van aen thuijs pieter  neels tot

aenden cappellen / driesch ofte nog voorder volgens het decreet dieswegens / verleent bij den heere raet ende

procureur generael / diu begrepen bij de resolutien staende hier vooren folio 86 / en 88 verso op pene dat hij

het saude doen doen ten / dobbelen coste waer op den borgemeester driege voerende / het woord heeft geseijt

dat het saijsoen verloopen / was dat alle de aengelande aldaer souffisant waeren / de straete behoorelijk te

maeken dat het maer en / dependeert aenden quaden wille vande selve aengelande / dat bij winter tijd aldaer

putten  vallen  omdat  sij  op  /  den  geheijschten  tijd  niet  en  maeken  met  haut  en  /  maegere  aerde  etc

dienvolgende dat de prochie / haer tot calsijdinge niet en saude hebben geresolveert

brugge op massemen

voorders heeft  den  gemelden heer  vande vijvere geordonneert / dat wij  schrijven  moesten aen d’heeren

gedeputeerde  /  der  twee  steden  ende  lande van  aelst  ook  aen  mijn  /  heer  diericx  commissaris  tot  de

schauwinge der straeten / inden lande van aelst dat de steene brugge was / over den watermeulen ende het

root  huijs op massemen / wesende de straete leidende van massemen op wetteren / inpracticabel  is selfs

menaceert in te vallen tgone / groot naedeel doet  aende commertie ende belet  het liber  / acces van d’een

prochie tot de andere met meer andere / redenen waer op geresolveert is van indier voegen / te schrijven

aende gemelde heeren gedeputeerde ende / diericx immers de selve brieven gederigeert als volgt 

edele weerde ende seer voorsinige heeren = wij hebben van over / eenigen tijd part gegeven aenden heere

hoofdschepenen vande / vijvere  als commissaris vande straet  schauwinge deser  prochie /  dat de brugge

liggende over de beke tusschen den watermolen ende het roothuijs op massemen wesende den prochieweg

van / aelst seggen van massemen op wetteren inpracticabel  is voor / menschen en voijturen als liggende

sonder boorden vol gaeten /  immers in soo slegten staet dat die menaceert alle wijlen / 

97v

in te vallen welcken gecommitteerden segt dat wij  / ons moeten addresseren aen u eerweirdigen als die

brugge onder / sijn ressort niet sijnde en ook om dat wethauderen van / massemen delaijeren daer in het te

doen verrigten / ’t is daer om dat wij de vrijheijt nemen u eerweirdigen dieswegens / part te geven biddende

daer in gelieven te voorsien ende / de gerequireerde reparatie te doen effectueren t sij door / de prochie van

massemen door de aengelande ofte die het / andersints behoort midts om eenige objecten die de / particuliere

ofte de prochie mogen voorschieten niet te / weten wien tot die reparatie gehauden is geensints / en mogen

opschorssen ofte stremmen de commertie den / paijsibelen toeganck van d’een tot d’ander prochie / passagie

ende repassagie die niet  doendelijk en  is sonder / swaer  perijkel  van ongelucken ons betrauwende op u

eerweirdigen / goetheden hebben d’eere te sijn met alle eerbiedige / respecten = edele weerde ende seer

voorsinige heeren / u eerweirdige  oodmoedige ende onderdanige dienaeren bailliu burgemeester  ende /

schepenen van wetteren ter ordonnantie greffier signant / onderteekent livinus franciscus leirens = uijt onze

vergaderinge vanden 6 septembre / 1781 = addres = edele weerde ende seer voorsinige heeren / mijn heeren

de gedeputeerde der twee steden ende lande van aelst

mijn heer dieirckx = wij hebben d’eere u eerweirdigen te bidden / gelijk wij ook doen bij brief aen d’edele

heeren gedeputeerde / der twee steden ende lande van aelst van gelieven te doen / maeken de steene brugge
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liggende over de beke tusschen den watermolen en roothuijs op massemen wesende eenen / publieken weg

van tselve massemen op wetteren etc midts / die brugge inpracticabel is immers soo legt dat die / alle daegen

menaceeert in te vallen en alzoo staet om aende / passagiers van menschen beesten en voijturen ongelucken /

te veroorsaeken ons op u eerweirdige goetheijt betrauwende hebben / d’eer uedele te versekeren van onze

eerbiedige respecten / mijn heer uedele oodmoedigen ende onderdaenigen dienaeren bailliu borgemeester /

ende schepenen van wetteren onderteekent livinus franciscus leirens = uijt / onze vergaederinge vanden 6

septembre 1781

calsijde noortzijde

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 15 septembre 1781

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de missive / vanden hoofdschepenen vanden vijvere van

date 13 deser / ordonnerende dat wij op sondag naestcomende moesten / publiceren den tour de rolle om het

bedde tot de / calsijdinge op de noord sijde vande schelde langs het speel / goet van wijlent den heer raet

papejans en van jonker / de lapotterie gereet te maeken waer op geresolveert is / 

98r

van te schrijven aenden heere raet ende procureur / generael diu als ook aen d’heer vande vijvere inde /

volgende  maniere  =  mijn  heer  =  wij  willen  seer  geerne  voldoen  aen  u  eerweirdige  ordonnantie  ons

toegesonden / den 21 julij 1780 ten welcken eijnde den heer  bailliu / op hem genomen heeft  de noodige

calsijde te sullen / doen komen en bij soo vere de selve tijdelijk arriveert / sal men van dit saijsoen het eijnde

weegs met calsijde / beleggen dog in soo vere de selve calsijde ende sponden / niet tijdelijk en arriveren

zullen wij daer  aen voldoen / met de maent meij 1782 (midts het nu seer laet op ’t jaer  / wordt) tot  als

wanneer wij u eerweirdige bidden ons op dien voet / in staet te hauden ons verlaetende op uw eerweirdige

goetheijt  /  hebben  d’eere  te  zijn  met  alle  respecten  =  mijn  heer  /  uw eerweirdigen  oodmoedige  ende

onderdaenige dienaeren bailliu schaut borgemeester  ende / schepenen der  prochie ende heerelijkhede van

wetteren / onderteekent livinus franciscus leirens = uijt onze vergaederinge vanden / 15 septembre 1781

uijtsent brief

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 20 septembre 1781

ten  zelven  daege is  geexhibeert  en  afgelesen  den  uijtsent /  brief  de  date 15 deser  ons van  wegens het

hoofdcollegie / toegesonden waer op geresolveert is van te doen de repartitie tusschen dese prochtie ende de

laeten  van  /  eertbeur  ende raverschot  ende als  dan daer  van  te  doen  /  den  uijtsent  aende zelve  laeten

midtsgaders te formeren / den corten staet van schulden

verbod vuur wercken

actum in vierschaere ordinair vanden / 11 octobre 1781

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofdcollegie de date 5 octobre 1781 luijdende als

volgt / eersaeme ende discrete = alzoo verscheijde accidenten / ende malheuren geoccasioneert hebben door

de  vuurwercken  /  in  differente  plaetsen  van  dese  landen  sijne  majesteijt  den  keijser  /  ende  koninck

gedetermineert hebben de selve vuurwercken / generaelijk te verbieden soo ist dat wij  van wegens het /

officie fiscael van sijne majesteijts grooten raede verwittigt / zijn om uedele van dit souveraine verbod te

informeren / achtervolgende welcken lasten wij  uedele exactelijk t’invigi- / leren dat tegens het gemelde

verbodt  niet gecontrave- /  niert en worde op de penen ’t ulieden laste ter  dier  causen  /  ’t infligeren ten

vervolge van het gemelde officie / 

98v

fiscael bij dien eersame ende discrete en blijft niet / in gebreke en zijd den heere bevolen uijt dendermonde /

desen 5 octobre 1781 de alle uwe hoofdschepenen / vanden lande van dendermonde als geauthoriseerden /

onderteekent j f wijtsman

staet logementen etc

bij eenen depost wierd aen ons ook geordonneert van / binnen de 14 daegen over te geven eenen exacten staet

/ van alle de leveringe van waegens karren peerden / midtsgaders vande logementen die wij gefurniert /

zouden hebben aen zijne majesteijts trouppen ende / recruteurs die binnen onze prochie zauden gelogeert /

ofte gepasseert hebben op hun orders bij ons inge- / trocken ende de recuen bij hun daer over verleent / ten

fine d’edele heeren hoofdschepenen ten profijte / van onze prochie daer van de vallidatie souden / konnen

vraegen etc

idem
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actum 18 octobre 1781 in / wettelijke vergaederinge

ten zelven daege heeft den greffier signant aen ons / geexhibeert den staet van logementen als ook / eenen

staet van leveringe van peerden gedaen / den 17 julij 30 dito en 1 augustij / ten dienste vande majesteijt den

keijser ende koninck / soo wel voor sijn arrivement als huldinge op het / versoeck ende tot secours vanden

posthauder tot / melle quaetregt jegens welcke leveringe nogtans / is geprotesteert breeder vermelt bij onse

resolutien  /  vanden 28 julij  1778 staende hier  vooren  folio 95  /  verso  daer  aen  gerefereert  wort  sijnde

geresolveert / van beede de selve staeten alsoo bij beslotenen brief / te zenden aen het hoofdcollegie

therese vande velde

actum 19 novembre 1781 in vergaederinge / van de geconvoceerde regulative vanden / staet van binnecosten

ten voornoemden daege geexamineert sijnde de wettelijcke / resolutie van date 10 meije 1781 hier vooren

folio 93 verso / regarderende het besteden ten coste deser prochie vande persoone / van therese vande velde

is geresolveert bij provisie te / continueren de aenbestedinge der selve persoone bij jan van / beneden in

advenante van vijf grooten ter maendt

99r

corten staet

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 6 decembre 1781

ten voornoemden daege heeft den greffier signant gecommuniqueert / den corten staet van schulden vanden

jaere 1781 die in het / hooftcollegie was gereguleert den 19 octobre lest en is geresol- / veert dat den greffier

signant soude maeken de lijste van / alle de voordeelen ende schulden deser prochie om achter- / volgende

dien de ommestellinge te reguleren

dag ommestelling

actum 13 december 1781 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege oversien zijnde de lijste vande schulden en voordeelen is geresolveert van jegens den 15

deser te doen / vergaederen de pointers ende setters om achtervolgende de selve / lijste de ommestellinge te

doen

ommestellinge 1781

actum in vergaederinge vanden / 15 decembre 1781 present d’ondergeteekende / pointers ende setters

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den uijtsent / brief van het hooftcollegie de daete 15en

septembre 1781 met de lijste van / alle de schulden en voordeelen deser  prochie vanden jaere ougst / en

onbloot 1781 alsmede den corten staet van schulden / die in het hoofdcollegie was gereguleert den 19 octobre

1781  wegens  /  het  lossen  van  renten  waer  aene men  zal  volcommen  ende /  dese  ommestellinge  naer

advenante vandien reguleren voor soo / veele mogelijck is uijt welken uijtsent ende lijste bevonden woordt

dat / dese prochie belast is als volgt

eerst  over  de  subsidie  aen  haere  majesteijt  ingegaen  /  1  novembre  1781  ende ’t

expireren lesten octobre 1782 met het deel / van eertbeur en raverschot ’t gone hier

achter in voordeel / sal worden gebracht tot £ 1429 9 9

1

1

voor  d’hofhaudinge van  wijlent  prins  carel  /  van  lorijnen  de  baar  etc  inganck te

nemen : 1 januarij 1782 om ’t expireren lesten decembre daer naer / comt als vooren 187 5 0 0

item voor s’lants directie ingank genomen / den 1 novembre 1781 ende ’t expireren

lesten octobre 1782 1086 4 2

1

1

voor het leste jaer van 18 inde twee schelen / voor schellebelle ’t expireren als hier

vooren geseijt 102 3 3 0

item over den inhauden vanden staet van / binnecosten ’t expireren lesten decembre

1781  daer  onder  /  de  voordere  becostingen  deser  prochie  begrepen  met  /  50…?

augementatie voor de calsijde bij provisie / mits den selven in het hooftcollegie nog

niet en / is gereguleert 687 2 10 0

3492 5 1

1

0

99v

transport £ 3492 5 1

1

0

daer staet  nog te lossen  aen bracke ende den proost  van tusschenbeke 358 ponden

grooten wisselgelt is in courant 417 13 4 0
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item nog te lossen 200 ponden grooten wisselgelt aende kercke / die daer mede zal

lossen de rente die de selve kercke / gelt aen dhoors van jouffrouwe marie de geijter

dus in courant 233 6 8 0

somma schulden
4143 5 1

1

0

tot het lossen van renten volgens d’ordonnantie / van het hooft collegie gevolgt opden corten staet / van

schulden tot `715 : 2 : 0 grooten wisselgelt in courant / tot £ 834 : 5 : 8 grooten waer aene soo voorseijt men /

zal volcommen voor soo veele doendelijck zal zijn

jegens welke schulden volgens de repartitie / staende op den gemelden uijtsent brief ende / lijste in voordeel

bevonden wordt het naervolgende 

eeerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  /  doogen  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie / tot £ 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot
58 6 11 2

over het deel van eertbeur in d’hofhaudinge
15 5 9 0

raverschot moet daer in gelden
7 12 10 0

eertbeur in s’lants directie
88 13 4 8

raverschot
44 6 8 4

eertbeur in de twee schelen
8 6 9 7

raverschot
4 3 4 9

343 9 7

1

0

een jaer pacht van het veer wesende het tweede / jaer van drij te verscheijnen 2e meij

1782 80 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te / verschijnen lesten april 1782
18 10 0 0

over het import der ommestellinge ten laste / vande negotie bedrijf ende gestaethede

bij provisie 70 0 0 0

511 19 7

1

0

slot boni rekeninge 1779
229 7 3

1

1

boni ommestellinge 1780 ’t gone geconsidereert / is om de rente van bracke ende den

proost / van tusschenbeke af te lossen hier vooren gebracht / naer deductie croosen rest 420 0 0 0

somma
1161 6 11 9

generaele lasten £
4143 5 1

1

0

voordeelen
1161 6 11 9

rest
2981 18 2 1

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de schulden / 

100r

en  lossen  van  renten  hebben  omme  gestelt  soo  wij  ommestellen  /  bij  desen  eene  settinge  van  seven

schellingen vier grooten courant te / ponde prijs van op de landen bosschen en meerschen weiden / huijsen

vijvers meulens en thienden volgens de lantboeken staen / getauxeert alles tot laste vanden ougst jaer ende

onbloot / 1781 voorseijt onder protestatie wegens de twee schelen voor / schellebelle ende vijf schelen voor

die van laerne alles bij / d’ommestellinge vande voorgaende jaeren geseijt daer toe / gerefereert wordt dannof

den greffier sigant ingevolge deser den / ommelstelling boek sal maeken op segel compentent soo haest het / 

doendelijk is om die te leveren in handen vanden gonen die er  / van ontfanger sal bedijden ten fine hij

ontfanger de debiteuren  /  daer  bij te bevinden tijdelijck  saude doen  betaelen  van  drij /  te drij maenden
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versoekende  dat  bailliu  schaut  borgemeester  ende  schepenen  deser  prochie  soo  veel  dese  als  de

ommestellinge ten laste vande /negotie bedrijf ende gestaethede sauden wijsen wettig ende executoir / ons

toorconden date als boven

liven ramen gillis matthijs pieter dierick / pieter fruijtenier joseph van haerde / jan baptiste vander schuren

wijsdom ommestellinge

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 decembre 1781 ter convocatie van d’heer / joachim de geijter

bailliu ende schaut / jan baptiste driege borgemeester pieter ingels pieter francies de geijter joannes de wilde

filius francies en joannes de wilde filius lieven schepenen

ten voornoemden daege isser  vooren gelesen  de voorenstaende / ommestellinge gedaen bij pointers ende

setters den 15 deser / a seven schellingen en vier grooten te ponde prijs alsmede de / gone ten laste vande

negotie bedrijf ende gestaethede ten last vanden jaere 1781 welcke ommestellingen wij / hebben gewesen soo

wij  die  wijsen  bij  desen  wettelijk  en  /  executoir  om  de  selve  te  innen  bij  parate  executie  /  volgens

reglementen actum date ut ante toorconden ter / ordonnantie greffier signant livinus franciscus leirens

dispensative trauw en scipvaert

actum in vierschaere vanden 27 decembre / 1781

ten zelven daege isser geexhibeert gelijk gedaen was op den / 22  deser missive van het hoofdcollegie met

exemplairen van / zijne majesteijts edicten nopende de dispensien van hauwelijken / ende vande schipvaert

door ghend waer van op den 23 deser / alreede de publicatien ende affixien waeren gedaen volgens / relaes

vanden offecier  jan baptiste saij en is geresolveert van / gelijke exemplairen te zenden aen de laeten van

eertbeur / ende raverschot

100v 

advertentie ontfanger en van d’ommestellinge

actum in vierschaere vanden 27 / decembre 1781

ten voornoemden daege midts de ommestelling boeken  /  vanden jaere 1781 bij  publicque aenbestedinge

waeren / verbleven op ludovicus norbertus venneman ten / advenante vanden 230 penninck soo is aen hem

geordonneert  van / zijne borge te passeren in vierschaere den 3 januarij / 1782 en geresolveert  dat den

greffier  signant daer van / alsdan part zaude geven bij beslotenen brief aenden heer / ontfanger generael

vanden lande van dendermonde

voorders dat den greffier signant ook zaude schrijven / naer het hoofdcollegie inder manieren als volgt “edele

/ weerde ende zeer voorsinige heeren wij hebben d’eere / u eerweirdige ‘t advereren dat de pointers ende

setters deser prochie / op den 15 decembre 1781 hebben gedaen de pointinge ende / settinge tot laste vanden

jaere ende ontbloot 1781 sijnde / ten advenante van seven schellingen en vier grooten te ponde prijs / waer op

onze landen bosschen meersschen etc zijn / getauxeert uijtmaekende in tottal tot 3142 ponden / grooten om

daer uijt te voldoen sijne majesteijts subsidie / hofhaudinge ende slants directie volgens u eerweirdige uijtsent

/  brief  vanden  15  septembre 1781  midtsgaders te  betaelen  /  het  leste  paijement  der  twee  schelen  voor

schellebelle / onzen staet van binnecosten croosen van renten ende / tot het lossen van renten in soo verre

dese onze / explicatie in souffisant is gelieft  naerder ’t ordonneren / aen die d’eeere hebben te zijn ende

blijven met alle / respecten = edele weerde ende seer voorzinige heeren / uw eerweirdige oodmoedige ende

onderdaenige dienaeren bailliu schaut borgemeester  ende / schepenen der  prochie van wetteren uijt onse

vergaederinge / vanden 27 decembre 1781

veranderen wetten 1782

actum 17 januarij 1782 ten schepenen / huijse plaetse ordinaire

ten voornoemden daege heeft d’heer joachim de geijter / bailliu ende schaut deser  prochie bij commissie

vanden heere / raedt intendant ende ontfanger generael van haere / hoogheijt de vrauwe princesse d’isengien

mamines etc / vrauwe van wetteren etc de daete 9 januarij 1782 alhier / gesien afgedanct de weth ende de

selve vernieuwt mitsgaders aengestelt de volgende

sieurs pieter francies de geijter borgemeester / pieter ingels 1e schepenen / joannes de wilde filius frans 2 /

livinus ignatius braeckman 3 / jacobus matthijs 4 / pieter de smet 5 / joannes de wilde filius lieven 6

(in marge: actum 14 junij 1788 / ten voornoemden daege is mits / de doodt van sieur pieter / ingels in sijne

plaetse / als sesden schepenen / aengestelt jacobus segers / filius joannes den welcken gedaen heeft / den eet

daer toe staende waer van / den inhaut hier vooren staet folio / 12 die aen hem ten dien fine is / vooren

gelesen daete ut ante
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joachim de geijter pieter frans de geijter / joannes de wilde)

101r

hebbende de selve wethauderen gedaen den eedt inder manieren / ende op de ses distincte articulen staende

hier  vooren  folio 12  ten  /  dien  eijnde aen  hun exact  claer  ende duijdelijck  vooren  /  gelesen  die alhier

gehauden worden over geinsereert / date ut ante

sijnde door den heere bailliu ende de voornoemde wethauders voor pointers gecosen ende aengestelt de /

volgende als te weten 

1  gillis matthijs /  2  pieter  fruijtenier  /  3 adriaen francies  devuijst  stoker  /  4 jan  baptiste  verschueren /

noortzijde / 5 adriaen vande velde / 6 lieven raman eede

(in marge: mits de doot van pieter / fruijtenier ende van lieven raeman / sijn in hunne plaetse gecosen francies

/ raman filius laureijs ende pieter joannes / bauwens de welcke hedent 17 junij / 1788 hebben in die qualiteijt

gedaen / den eet daer toe staende)

pointers

de welke sullen vermaent worden tot het compareren / ende doen den gerequireerden eedt

voorts hebben de voornoemde heeren bailliu ende / wethauderen geresolveert van op sondag toecommende /

te doen het kerckgebodt dat de gemeentenaeren sullen / kiesen vijf notable ende die binnen d’acht daegen

overbrin- / gen ter vierschaere ofte greffie bij schriftelijck lijste / op pene dat die bij ons sullen gecosen ende

aengestelt / worden actum date ut supra ons toorconden

joachim de geijter pieter frans de geijter / pieter ingels / livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs / pieter

de smet / joannes de wilde flilius lieven

notable

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 7 maerte 1782

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de lijste waer / bij distincte insetenen van alhier hadden

gekosen vijf notable / en sijn de selve bij ons bailliu ende weth aenveert sijnde / de naergenoemde te weten

1 / mattheus vervaet eede / 2 / philippus braeckman dorp / 3 / joannes raman / 4 / jan michiels / 5 / ende

francies dhaeseleer vantegem

(in marge: actum 14 junij 1788 / ten voornoemden daeghe is midts de doodt van mattheus / vervaet is sijne

plaetse als notable gecosen / livinus vande velde filius jacobus die ’t selve hedent heeft / geaccepteert daete

voorseijt)

danof den greffier signant sal schrijven ende doen / publiceren een kerckgebodt daer bij de selve vijf notable /

sullen worden bekent gemaeckt op dat ieder hem / daer naer zoude reguleren date ut ante

101v

vremt vrauw persoon

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 18 maerte 1782

ten zelven daege isser geresolveert van te schrijven aenden / pastoor ende de weth van leeg haise ofte ainze

bij betunen / graefschap en diocese van arras ten fine van van dese / prochie te komen haelen seker joanna

therese  mion  innocente  de  welke  alhier  eenige  weken  hadde  geloopen  /  ook  geresolveert  van  dat  de

armmeesters sauden gaen naar / lockeren om te vernemen hoe het was met pieter jacobus / van gijsegem die

aldaer siek lage ende wanof die van / lockeren schreven dat wij hem moesten komen haelen / als zijnde van

deze prochie geboortig

calsijden

actum 25 april 1782 in / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege wierd wettelijk geexhibeert / missive vanden heere hoofdschepenen vande vijvere /

ordonnerende dat wij het eijnde weegs op de baene / ofte pond weg naer calcken moesten voltrecken / met

het  beleggen  van  calsijde  op  pene etc  waer  op  /  geresolveert  is  van  seffens  te  schrijven  aen  d’heer  /

tacquenier tot lessen om te weten voor wat prijs / hij de calsijde steenen alhier zaude leveren par duijst / te

weten de gone van 6 tot 8 duijmen de gone van 4 tot 6 / duijm item de sponden ende dat wij er noodig zauden

/ hebben twee scheeps laedingen ieder van circa 18 a 20 / duijsent actum date als boven

idem
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actum 2 meij 1782 in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert missive van d’heer / tacquenier  tot lessen den welcken schrijft  dat den /

ordinairen calsijde steen gelijk hij die levert aenden / lande van aelst tot besten cost 11 guldens de duijst ende

/ de vragt 11 : 10 stuivers ‘tsamen 22 : 10  item de groote / calsijde steenen 16 guldens sonder de vraght ende

de / sponden a seven guldens ook sonder de vragt waer / op geresolveert is van aen hem te schrijven dat hij /

ons  ten  eersten  doendelijk saude senden  tot  veertig  /  duijsent  ordinairen  steen  ende de  sponden  naer  /

proportie dog versogten dat hij de vragt soo / nauw zaude willen accorderen alst doendelijck / zaude zijn date

ut ante

102r

joanne therese mihon

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 meij 1782

ten zelven daege is andermael vooren gehauden dat er / moest middel gesogt worden van seker vremt vrauw /

persoon die alhier haer verblijf was haudende alhier / gekomen van hainze bij betunen breeder vermelt bij

onze / resolutie vanden 18 maerte 1782 midts de welk van / t selve ainse ons geene antwoorde en schreef en

is  geresol-  /  veert  van  haer  op  eenen  nacht  te  doen  weg  voeren  vier  /  vijf  a  ses  uren  wijt  daer  toe

gecommitteert sijn pieter / bracke offecier ende judocus verhaegen patroulant

calsijde

actum ter vergaederinge vanden 23 meij / 1782

ten zelven daege is’er geexhibeert missive van d heer / tacquenier tot lessen meldende dat hij ons zond twee /

schepen calsijde steenen ’t samen beloopende drijentwintig / duijsent seven hondert boven de sponden en

gelijk men daer / mede te weijnig had is geresolveert van aen hem te / schrijven van ons nog een schip van

circa 12 a 14 duijsent / te zenden

lieven van leuven

sijnde ook  gecommunicqueert  missive  van  joannes de /  backer  tot  sint nicolaes  sustinerende voldoen  te

worden / van het onderhaut vanden overjaeriggen innocenten / lieven van leuven faute van diere dat hij hem

niet meer / en wilde onderhauden waer op geresolveert is van te / schrijven dat wij ten laste van pieter

bernardus vander / cruijssen tot oordegem sauden de wetteboden leggen ten / eijnde van rekeninge te doen als

sequester vanden zelven / van leuven midts hij daer toe alreede camerbrief / hadde gehad en ook gesommeert

was

pieter beekman

actum 29 meij 1782

voorders isser voor ons onder ander gecompareert emanuel / goethals naesten bestaenden vrient causa uxorus

louijse /  le buf van pieter  beeckman overjaeriggen innocenten om / wien  is vooren  gelesen de  resolutie

staende hier vooren / folio 91 verso de date 21 decembre 1780 en aen hem gevraegt / sijnde of hij den zelven

beekman wilde onderhauden voor / de gronden van erfven die hij besat heeft geantwoord / van neen ten

welcken effecte hij de selve resolutie / heeft  onderteekent en is geresolveert ondersoeck te doen / of den

zelven beeckman niet alleen geregt en zaude / wesen tot het leen van 60 roeden gelegen binnen dese / prochie

aen venneman drisch t gone men presumeert indien / sijnen voorsaet ’t selve niet gedeelig en heeft gemaeckt

102v

lieven van leuven

actum in vergaederinge vanden 6 / junij 1782

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van / joannes vanden bogaerde tot sint nicolaes in het cleijn /

geel  de  date 2 deser  versoekende andermael de voldoeninge / van  het  onderhaut van lieven  van leuven

overja- / riggen innocenten die aen hem door pieter bernardus / vander cruijssen als sequester over den selven

van leuven / was aenbesteed a [vacat] ponden grooten ’t sjaers ende gelijck / den zelven vander cruijssen

alreede camberbrief / hadde gehad tot het doen van rekeninge ook dat hij / daer toe was gesommeert selfs de

wetteboden gehadt / ende sijne meubele gesequestreert soo is geresolveert / van aen dito bogaert te schrijven

als volgt monsieur / vanden bogaert den opstelder van uedelen briefven toont / dat hij weijnig respect draegt

aen eene weth ende / wel namentlijk bij rapport tot de gone die aen hem / tot alnog niet gehauden en zijn

doch om uedele ongerus- / theijt weg te nemen seggen dat als uwe naer wetteren / komt als ordinair om ’t

ontfangen het half jaer / onderhaut van marie vande velde wij alsdan ook / sullen betaelen ’t gone uedele goet

komt voor  ’t onderhauden / van lieven  van leuven blijven  uedele  dienstwillige dienaeren / bailliu schaut

borgemeester ende schepenen van wetteren onderteekent /livinus franciscus leirens uijt onze vergaederinge
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vanden 6 junij 1782 / welcken brief alzoo is gesonden met onzen bode om tot /ghent te steken inde brief

casse op sint nicolaas actum date / ut ante

sullende den greffier signant ter overcomste van dito bogaert / depecheren d’ordonnantien op den ontfanger

sonder prejuditie van / het regt vande prochie ten laste van pieter bernardus vander cruijssen / ende zijnen

gestelden seker

revenuen officianten

actum in vergaederinge vanden / 13 junij 1782

ten voorseijden  daege is gecommunicqueert  missive van / het hoofd collegie de date 5 deser  ende maer

ontfangen / den 8 dito daer bij geseijt staet dat sij belast waeren / voorts in verbis van wegens het officie

fiscael van sijne majesteijts grooten / raede binnen corten tijde om het zelve over te geven / eene pertinente

lijste van alle emploijen ofte officien van / welk danige nature die zauden mogen zijn zonder / 

103r

exeptie van eenige die zoo binnen dezen lande van / dendermonde als binnen de vrij heerelijkheden daer inne

/ geinclaveert vergeven worden het zij door ulieden oft door iemand / van ulieden uijt crachte van sijn officie

ofte door den heere / van ulieden prochie ofte heerelijkheijt ofte wel door anderen / particulieren persoon met

een exact detail van het / jaerelijkx produit der selve officien ende wat authoriteijt / die geven aende gone die

daer van voorzien zijn soo ist dat / wij achtervolgende het voorseijde last  ulieden bij desen ordonneren / aen

ons over te zenden eene exacte lijste generaelijk van / alle emploijen ofte officien die van ulieden collatie zijn

ofte / van iemand van ulieden uijt crachte van zijn officie ofte wel / vande collatie vanden heere van ulieden

prochie ofte heerelijkheijt / ofte van andere particuliere persoon ofte persoonen zonder / exceptie van eenige

van  wat  nature het zoude mogen zijn / ende daer  bij te voegen  een  pertinent detail van  het  gone / die

jaerelijkx opbringen ofte connen opbringen midtsgaders / wat authoriteijt de persoonen hebben die daer van

voorsien / zijn dit alles binnen den tijd van veerthien daegen / naer de receptie deser op pene dat van wegens

het / officie fiscael ten privativen laste der deffaillianten zal / voorzien worden bij dien eersame etc waer op

wij / hebben geresolveert dat den heer bailliu saude / spreken den heer pensionaris corthals ende door hem /

onze antwoorde te laeten opstellen actum date ut ante

idem

actum 20 junij 1782 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege heeft den heer bailliu rapport gedaen / dat hij den heer pensionaris corhals hadde

gesproken / die gezeijd hadde van ’t informeren wat d’ander casselrijen / zauden hebben gedaen wegens het

rescriberen rakende den / officien seide? tot alderstont nog niets te verrigten

rooden loop

actum in vergaederinge vanden 23 junij / 1782

ten zelven daege is geexhibeert missive van mijn heer dierickx / raed fiscael tot ghend ons ordonnerende

binnen de drij daegen / aen hem part te geven of alhier de siekte vanden rooden / loop regneerde en of dat de

gemeene  casse  vanden  armen  /  disch  de  behouftige  mensen  met  den  siekte  besmet  moesten  /  worden

geassisteert dan gelijk wij vanden raed ofte fiscael / 

103v

van  ghent  niet  en  dependeren  ende  dat  den  schepenen  /  livinus  ignatius  braeckman  den  24  dito  tot

dendermonde / moeste wezen is geresolveert dat hij daer van part saude / geven aen het hoofdcollegie en

vraegen wat ons daer in / te doen stonden

rooden loop

actum in vergaederinge vanden 27 junij 1782

ten zelven daege dede den schepenen braeckman rapport / van ’t gone hij van d’edele heeren hoofdschepenen

/ hadde gehoord wegens den brief vanden heere raed fiscael / dierickx die zeijde dat de zelve heeren hadden

geresolveert / van daer op niet te antwoorden en in zoo verre wij eenen / tweeden brief cregen dat wij die

seffens par offecier  / expres naer het hoofdcollegie moesten zenden date ut / ante voorts dat wij absolut

moesten voldoen  aenden / brief vanden 5 deser  nopende de officianten en  is geresol-  / veert daer  op te

antwoorden als volgt

edele weerde ende seer voorsinige heeren achtervolgende / uw eerweirdige geeerden vanden 5 deser maent

junij 1782 hebben d’eere / u eerweirdigen ’t informeren dat door ons in qualitetijt van wethauderen / geene

officien en worden geconfereert ende geen andere / binnen dese prochie en sijn de welke door de vrauwe

van  /  wetteren worden  vergeven  als die  van  bailliu  schaut  /  ende griffier  waer  van  den  eersen  geene
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authoriteijt en heeft / als te maintineren de policie te doen observeren  den / placcaerten ende ordonnantien

waer van  hun de executie  / is bevolen  den  welcken heeft  een  pensioen van  sevenentwin- /  tigh ponden

grooten t sjaers ’t gone niet stabel is ten laste vanden / prochie om te verrichten ’t gone raeckt en noodig is tot

den  /  interne regie  ende den  tweeden  zijnde den  greffier  ook  geen  /  ander  authoriteijt  en  heeft  als  te

intervenieren in alle / wettelijke vergaederingen ende te acteren midtsgaders depe- / cheren de wettelijke

acten die actuelijk geen pensioen en / heeft dan placht eenige jaeren gelede vande prochie te / genieten een

appointement van vijfenseventig ponden / grooten tsjaers waer vooren hij gehauden was te doen / alle de

prochie  affairens  raekende  desselfs  interne  /  regeringe  tot  het  stellen  vande  rekeninge  quohier  van  /

binnecosten de pointink rolle resolutien daer op ende / afschrijf vande gebruijkers der landen etc / alle hunne

voordere revenuen bestaen in / causuele ende in aerbeijts loon daer op men geen / vastigheijt nogte rekeninge

en can maeken de geseijde vrauwe / 

104r

van wetteren stelt ook twee a drij sergianten ofte dienaers / om de wet in hunen vergaederingen par tour te

dienen  /  ende  de  majesteijts  placcaerten  te  helpen  observeren  waer  /  vooren  ieder  treckt  1  pond  10

schellingen grooten ’t sjaers voorts isser eenen / land boekhauder binnen het gehuchte van eertbeur en / eenen

binnen raverschot sij stelt ook eenen borgemeester / die voor pensioen heeft drij ponden grooten tsjaers ende

ses / schepenen ieder genietende een pont thien schellingen grooten / ’t sjaers wiens functie bestaet in het

regeren / de prochie en veilleren voor d’intresten van weduwen en weesen waermede betrauwende aen u

eerweirdigen ordonnantie / ’t hebben voldaen blijven met alle respecten etc

rooden loop

actum in vergaederinge vanden 4 / julij 1782

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hooft-  / collegie de date 28 junij 1782 daerbij wij

geordonneert / wierden van hun part te geven wegens de siekte vanden / rooden loop die men devulgeerde

alhier te regeneren en is / geresolveert te antwoorden als volgt

edele weerde ende seer voorsinige heeren

de rapporten gedaen aende heeren raeden fiscaelen / dat alhier zaude regeneren de sieckte vanden rooden

loop is / abusief dog can waer zijn dat in seker huijs daer van een / specie can hebben geweest die verdwenen

is maer die persoonen / en sijn geen arme menschen nogte zij en hebben aen niemant / assistentie versocht

voorder wij en hebben aen niement dies / wegens geschreven dan dese aen u eerweirdigen waer mede wij

ver-  /  trauwen  aen u eerweirdigen missive  vanden  28 junij lest  ’t hebben  /  voldaen en  blijven  met alle

respecten edele etc

dag rekeninge

sijnde  ook  geexhibeert  missive  vanden  heere  hoofdschepenen  /  de  waepenaert  van  date  2  deser  ons

adverterende dat hij / als commissaris tot het hooren vande prochie rekeninge vanden / jaere 1780 dag stelde

op den 15 dito des morgens ten / thien uren voor middag en dat wij daer van d’advertentie / en publicatie

moesten doen naer behooren

dag rekeninge

actum 6 julij 1782

ten zelven daege is geexhibeert naerdere missive vanden / zelven heere hoofschepenen adverterende dat om

eenige / redenen den dag tot het hooren vande rekeninge voorseijt / niet en conde dienen op den 15 deser

maer dat hij / die stelde op den 23 dito en dat wij daer van de / advertentie moesten doen als boven

104v

notarissen doop trauw en dood registers

actum in vergaederinge vanden / 1 augustij 1782

ten voornoemden daege wierd geexhibeert missive / van het hoofdcollegie de date 27 julij 1782 met exem- /

plairen de date 30 septembre 1780 waer bij de majesteijt / statueert dat den dood vande notarissen hunlieden /

protocollen ofte comptoir moet beweegt worden in / het hooftcollegie van dendermonde gelijk ook aldaer /

moet overgelevert worden alle jaeren de doubls vande / doop trauw ende dood registers door de pastores

waer / van wij een gelijk exemplair hebben gesonden aenden / heer pastoor alhier ten fine van hem daer naer

te / reguleren

de gratificatie vanden etat major cesseert 

dieco siet volgende annottatie folio 105 et sequentia

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 8 augustij 1782
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ten zelven daege isser gecommunicqueert missive van / het hoofdcollege de date 1 deser meldende dat de

grati- / ficatie ofte recognitie die onze prochie gewoon was / jaerelijkx te geven aenden heer gouverneur /

lieutenant gouverneur major ende adjudant quam te / cesseren daer op geresolveert is van daer van seffens /

inken te doen aenden ontfanger deze prochie ende / ook vanden zelven brief tot betere conservatie alhier /

over te stellen dan welken luijd in verbis

eersaeme ende discrete hunne koninglijke / hoogheden onze gouverneurs generael komen ons te / informeren

bij depeche vanden 24 julij lestledent gisteren / ontfangen dat zijne majesteijt den keijser ende koning door /

eene continuatie van zijne genegentheijt tot zijne ondersaeten / gesuppremeert heeft alle de emolumenten

vanden etat major / der steden ende gemeenten ende bevelen ons bij de gemelde / depeche uedele te lasten

gelijk wij doen midts desen van / aenden etat major der stad dendermonde voor  het / toekomende geene

gratificatie meer te betaelen het zij / in gelde ofte in nature die uedele prochie voorgaendelijk / gewoon was

te betaelen bij dien eersame ende discrete / zijd den heere bevolen uijt dendermonde den 1 augustij 1782 / de

alle uwe hoofdschepenen vanden lande van dendermonde / als geauthoriseerden onderteekent j f wijtsman

het opschrift ofte / adres was eersame ende discrete bailliu borgemeester ende schepenen / der prochie ende

heerelijkhede van wetteren

105r

petitie

actum 22 augustij 1782 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert de missive van het hoofd- / collegie de date 13 deser ordonnerende dat wij op

den 2 / septembre aenstaende moesten zenden onze gedeputeerde / om benevens de voordere minder wetten

te hooren de /  propositien vanden uijtsent van slants directie danof / gedeputeert zijn pieter  ingels ende

joannes de wilde filius francies / schepenen

rapport petitie

actum 5 septembre 1782 in / vierschaere

ten zelven daege deden de voornoemde gecommitteerde / rapport van hunne deputatie te kennen gevende dat

er / geresolveert was uijt te zenden voor s’lants directie op de / generaeliteijt tot acht duijsent ponden grooten

ende nog duijsent / ponden grooten voor  de te doen calsijdinge op den herreweg van dendermonde naer

brussel

uijtsent

exemplairen van dispensatien

actum 12 septembre 1782 in wettelijke vergaederinge

ten voorzeijden daege is geexhibeert den uijtsent brief / aen ons van wegens het hoofdcollegie toegesonden /

de date 10 dito alsmede exemplairen van sijne / majesteijts edict annopende de dispensatien van trauwen /

van welke exemplairen geresolveert is van op den / 15 dito te doen de publicatie ende affixie en ook gelijke /

exemplairen te zenden naer eertbeur en raverschot

gratificatie etat major

ten voet vanden zelven brief stont als volgt

naer het sluijten van desen komen wij te ontfangen / depeche van hunne koninglijke hoogheden bij welcke  /

geordonneert is dat alle de gratificatien vanden etat major / deser stad dendermonde moeten worden betaelt

soo ende / gelijk voor date vande depeche vanden 24 julij lestledent / uijtgenomen de gone vanden lieutenant

gouverneur uedele lastende /  daer  aene te conformeren soo nogtans dat geen  betaelingen / vermogen  te

gebeuren ten zij naer den jaerelijckxschen valdag

corten staet schulden

actum 19 septembre 1782 in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert den corten staet van schulden / vanden jaere 1782 en is geresolveert vanden

zelven alzoo bij / beslotenen brief te zenden naer het hoofdcollegie

voorders isser geexhibeert missive van het magistraet van / 

105v

dendermonde adverterende de drij vrij jaermerckt- / daegen en is geresolveert van sondag aenstaende daer

van / te doen de publicatie

arresten door militaire
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actum 26 septembre 1782 in / wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert missive van het hoofd- / collegie de date 21  deser met exemplairen nopende

de / vremde persoonen die door de militaire gearresteert worden / dat zij niet en mogen vluchten etc daer op

geresolveert / is van sondag 29 dito te doen doen de publicatie / en affixie alsmede gelijke te zenden aen die

van / eertbeur ende raverschot

prijs graenen

ook opgestelt de rescribtie annopende den prijs der graenen / om bij beslotenen brief par offecier te zenden

naer het / hoofdcollegie

straete op beerstoppel

actum 3 octobre 1782 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemenden daege isser geresolveert van trachten / accoort te maeken met d’hoors jan de meij om aen

adriaen /  buijle  mulder over  de prochie te koopen eenige roeden  lant / om  te dienen voor  eene eeuwig

durende rede op beerstoppel / ten oorsaeke de oude publicque straete door de schelde was / ingenomen

straete hoord

actum 10 octobre 1782 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege isser geresolveert vande straete ende / traegel te doen maeken aen het vague land op

den hoord / en is daer toe gecommitteert adriaen vispoel

recruteren

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 17 octobre 1782

ten voorseijden daege isser geexhibeert de declaratie van / onze keijser ende konink annopende het recruteren

/ ende vande vagabunden de date 10 april 1782 en is / geresolveert daer van geen publicatie te doen midts /

d’edele heeren hoofdschepenen daer bij geenen brief nog / order en hadden gegeven

meten ham

sijnde ook geresolveert van te schrijven aen dheer de schuijter / tot ghent over pieter de saint vaast ten fine

van dag te stellen / tot het meten vanden ham om den zelven naer proportie / vanden aenwas te augmenteren

inde settingen

106r

deserteurs

actum 24 octobre 1782 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert missive van het hoofdcollegie / de date 16 deser met de exemplairen vande

majesteijts edict / vanden 14 septembre 1782 raekende de deserteurs etc sijnde / geresolveert van gelijke

exemplairen te zenden aen die / van eertbeur ende raverschot alsmede te doen de publicatie / ende affixie

staet logementen

actum 31 octobre 1782 in vierschaere

ten voornoemden daege is wettelijk geexhibeert ende afge- / lesen den staet van logementen geduerende den

jaere 1782 / en is geresolveert van den zelven te zenden naer het / hoofdcollegie bij beslotenen brief

specificatien in te bringen

actum in vergaederinge vanden 14 / novembre 1782

ten geseijden daege is geresolveert van te doen kerckgebodt / sondag 17 deser dat een ieder die pretentien

hadde ten laste / vande prochie de zelve moesten ter greffie bringen / behoorelijk geschreven ende getailleert

om te bringen / inden staet van binnecosten vanden jaere 1782

armdisch aelst

actum in vergaederinge vanden 21 / novembre 1782

ten voornoemden daege is geresolveert vanden patroullant / judocus vander haegen met eenen waegen of

kerre te zenden / naer aelst om aldaer van alhier te bewegen  de vrauwe en / twee kinderen van jooseph

vanden berge die binnen aelst / criminelijk gevangen sat ende aen het magistraet ofte den armmeester / te

tellen 25 libra grooten in voldoeninge van ons acte borgtochte / voor den zelven vanden berge ter ontlastinge

vanden armen / disch verleent

dag passeren staet van binnecosten
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sijnde ook dag geprefigeert tot het passeren den staet van / binnecosten vanden jaere 1782 op den 2 decembre

1782 / te beginnen smorgens ten negen uren waer toe beschreven / moeten worden de gecommitteerde vande

groote gelande / met die van eertbeur ende raverschot alsmede gedaen / het ordinair kerckgebodt actum date

ut ante

106v

calsijde aen lauwaers en opden drisch

actum 2 decembre 1782 ter / convocatie van bailliu schaut borgemeester / schepenen pointers ende notable

ten voornoemden daege naer dien gepasseert was den staet van binnecosten / vanden jaere 1782 isser ter

presentie ende aggriatie van / d’heeren gecommitteerde vande groote gelande geresolveert / vande duijsent

guldens die uijt het slot rekeninge van joannes / raman over den jaere 1780 waeren gedestineert om daer /

mede binnen dese prochie te calsijden absolut te / besigen te weten om circa dertig roeden te calsijden /

vande straete aen tland ende hof vande weduwe jan / baptiste lauwaers ende voorders eenige roeden op

venne-  /  man  drisch  tot  concurentie  vande  selve  duijsent  guldens  /  sijnde  aenden  greffier  signant

geordonneert van te / schrijven aen d’heer tacquenier tot lessen ten fine / hij ons saude toesenden viertig a

vijftig duijsent calsijde / steenen ende proportioneel de sponden vande selve soorte gelijk / hij ten voorleden

jaere gesonden heeft ende dat ten alderminsten / prijse het doendelijk is midts hij contant betaelt sal worden

pacht schepenen huijs

sijnde naer dies nog aen ons vertoog gedaen door philip / vereeken baes inden schepenen huijse versoekende

om menig- / vuldige redenen continuatie van sijnen pacht van het schepenen / huijs voor den tijd van  drie

ses jaeren segge ses jaeren op den / voorgaenden prijs van 18 : 10 : 0 grooten tsjaers tgone wij hem / hebben

toegestaen actum date ut ante dico den 12 dito de / requeste maer geappointeert voor drij jaeren ingank te

nemen / prima meij 1783

dag passeren staet van binnecosten

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 decembre 1782

ten  voorschreven  daege  is  geresolveert  dat  den  greffier  /  signant  zaude  gereet  maeken  de  lijsten  van

schulden  /  en  voordeelen  om  die  te  bewegen  naer  die  alvooren  /  bij  ons  gezien  aende  pointers  om

achtervolgende dien / de ommestellinge te reguleren  daert toe  dag bestemt  /  word op den 17 deser  ten

schepenen huijse te beginnen / smorgens ten acht uren ten effecte van welcke den / offecier pieter bracke de

selve pointers moet vermaenen

armendisch oosterzele

sijnde ook geexhibeert laet weten om te insinueren /aende regeerders vanden armen disch van oosterzele / ten

fine  van  van  deze  prochie te  weeren  de  vrauw /  en  kinderen  van  judocus  van  bockstaele  hunlieden  /

inboorlinge en is geresolveert vanden offecier jan baptiste / saij daer mede te zenden naer oosterzele

107r

ommestellinge 1782 a 7 schellingen

actum in vergaederinge van pointers / ende setters dezen 17 decembre 1782

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert  den / uiijtsent  brief  van  het hoofdcollegie  de date 10

septembre / 1782 met de lijste van alle de schulden ende voordeelen / dezer prochie over den ougst jaere ende

ontbloot 1782 / alsmede den corten staet van schulden die in het hooft / collegie was gereguleert den 28

octobre 1782 daer bij geene / ordonnantie tot het lossen van renten en is gegeven apparent / om datter geen

renten meer en loopen als die spreken ten / profijte vanden armen dezer prochie ende nog par restat eene /

van  drij  hondert  ponden  grooten  wisselgelt  cappitaels  ten  profijte  /  vande  kercke  alhier  die  door  den

ontfanger over den / jaere 1781 zal gelost worden uijt welcken uijtsent brief / ende lijste word bevonden dat

deze prochie belast is als volgt

eerst  over  de  subsidie  van  zijne  majesteijt  den keijser  ende konink /  ingegaen  1

novembre 1782 ende ’t expireren lesten octobre / 1783 met het deel van eertbeur ende

raverschot ’t gone hier / achter in voordeel sal worden gebracht tot £ 1429 9 9 11

voor de hofhaudinge van hunne koninklijke / hoogheden in te gaen met prima januarij

1783 ende / ’t expireren lesten decembre daer naer komt alsvooren 187 5 0 0

item voor slants directie ingank genomen den / 1 novembre 1782 ende ’t expireren

lesten octobre / 1783 965 10 6 3

item inde calsijde herreweg loepende van / dendermonde naer brussel 120 13 9 5
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2702 19 1 7

over den staet van binnecosten vanden jaere 1782 / daer in begrepen is de geseijde

calsijde op de / noordzijde in junij 1782 714 7 4 6

3417 6 6 1

den laste der  twee schelen voor schellebelle is / geeijndigt ende men sal ook niet ommestellen voor / het

lossen van renten om reden voorseijt memorie

voordeelen

jegens welke schulden volgens de repartitie staende / op den gemelden uijtsent brief ende lijste in voordeel /

bevonden wordt het naervolgende

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  /  doogen  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie / tot £ 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot 58 6 11 2

over het deel van eertbeur inde hofhaudinge 15 5 9 0

idem het deel van raverschot 7 12 10 0

197 19 4 6

107v

transport £ 197 19 4 6

item over het deel van eertbeur in slants / directie 78 16 4 5

idem raverschot 39 8 2 2

het deel van eertbeur inde calsijdinge voorschreven 9 17 0 6

idem raverschot 4 18 6 3

330 19 5 10

over een jaer pacht van het veer  wesende / het leste van drij te verschijnen 2 meij

1783 80 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te / verschijnen lesten april 1783 sijnde ook

het / leste jaer van drij 18 10 0 0

over het import der ommestellinge ten / laste vande negotie bedrijf ende gestaethede /

vanden jaere 1782 bij provisie 70 0 0 0

somma totaal
499 9 5 10

wat aengaet het slot boni vande rekeninge 1780 / het selve is gedestineert om te calsijden aen / thof vande

weduwe lauwaers en een deelken op / venneman drisch en het restat om partielijk te / lossen de rente aende

kercke en het / aenstaende slot rekeninge 1781 sal maer sijn circa inde / dertig ponden 19 schellingen

generaele lasten £
3417 6 6 1

af voordeelen
499 9 5 10

rest schulden
2917 17 0 3

consequentelijk dat wij  tot  voldoeninge van alle de / schulden ende lasten hebben omme gestelt soo wij

omme / stellen bij desen eene settinge van seven schellingen / grooten courant te ponde prijs cours op de

landen bos- / schen en meerschen weijden huijsen vijvers meulens en / thienden volgens de lantboeken staen

gestauxeert alles / tot laste van den ougst jaere ende onbloot 1782 voorschreven / onder protestatie wegens de

twee schelen voor schellebelle ende vijf schelen voor die van laerne alles bij / d’ommestellinghe van de

voorgaende jaeren geseijt  /  daer  toe gerefereert wordt  danof den greffier  signant in / gevolge deser  den

ommstelling boek sal maeken op segel competent soo haest het doendelijk is om die te leveren in handen /

van den gonen die er van ontfanger sal bedijden ten / fine hij ontfanger de debiteuren daer bij te bevinden

teijde- / lijck saude doen betaelen van drij te drij maenden / 

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 112



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

108r

versoekende dat bailliu schaut borgemeester ende / schepenen deser prochie soo wel dese als de ommestel- /

linghe ten laste vanden negotie bedrijf  ende gestaet-  / hede sauden wijsen wettelijck ende executoir  ons

t’oorconden / date als boven

pieter  fruijtenier  lieven  raman /  jan baptiste  vanderschueren gillis matthijs / adriaen francies de vuijst  /

adriaen vandevelde

gemorgelt glas

actum in vierschaere vanden 19 decembre / 1782

ten zelven daege isser wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie de date 12 dito met exemplairen

van / d’ordonnantie van sijne majesteijt den keijser ende konink vanden / 25 novembre te voorent nopende

het verbod van gemorgelt / glas sijnde geresolveert van op den 22 deser te doen de / publicatie en affixie

alsmede gelijke exemplairen te zenden aende laeten van eertbeur en raverschot

clockluijder

sijnde ook geresolveert van aen francies vander haegen / voor het opwinden van d’orlogie deser prochie in /

toekomende maer te geven vier ponden grooten in plaetse van / vijf ponden grooten welcken afslag van een

pond grooten is / toegestaen aen adriaen goeman om te voegen bij sijnen / anderen bijleg in recompensie van

het gaedeslaen / en luijden vande clocken voor de goddelijke diensten

zeeschepen

actum in vergaederinge vanden 24 decembre / 1782

ten zelven daege wierde wettelijk gecommunicqueert missive van / het hoofdcollegie de date 23 dito met

exemplairen van zijne / majesteijts ordonnantie nopende de zee schepen de cappiteijs etc / danof geresolveert

is van sondag te doen de publicatie ende affixie alsmede gelijke exemplairen te zenden aende laeten van /

eertbeur ende raverschot

ontfanger

actum 2 januarij 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege isser wettelijck geresolveert van met / den ontfanger venneman trachten accoort te

maeken om / te continueren als ontfanger over den jaere 1782 danof / hij voor tantime vraegde gelijck den

ontfanger vanden / jaere 1779 hadde gehad etc mits alsoo ongedecideert / blijven hanghen

108v

actum 9 januarij 1783 in / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege isser geresolveert van te / schrijven aen de weth van oosterzle ten fine van / adriaen

maes hunnen inboorling met vrauwe en / vijf kinderen te allimenteren ofte van dese prochie / te haelen

disgelijckx aen de weth van grembergen voor / pieter maes

ontfanger

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 16 januarij 1783

ten zelven daege wierde wettelijk geexhibeert eene / plaise daer  bij joannes raman presenteerde vande /

ommestellingh boeken vanden jaere 1782 als ont- / fanger te innen voor 12 libra grooten en gelijk ludovicus /

norbertus venneman ontfanger was van den jaere 1781 / en dat geduerigge veranderingen voor de insetene /

schaedelijk saude wesen soo is geresolveert vanden / selven venneman des naer middaegs t’ontbieden / om

met hem trachten accoort te maken

accoort met den ontfanger

ten selven daege besoigne met de weth ende den voornoemden / vennman die eijndelinge de ontfangerije

heeft / aenveert ook van 12 libra grooten courant soo om de reden / voorschreven als andere inconvenienten

die uijt de veranderinge van ontfanger sauden connen resulteren / te vemeijden voor welke twaelf ponden

grooten hij / ontfanger / sal moeten innen het slot sijnder rekeninge den / ommestelling boek tot laste vanden

ploeg de gonne / tot laste vande negotie bedrijf ende gestaethede de coten / der laeten van eertbeur ende

raverschot den pacht van / het veer schepenen huijs ordonnantien van vali- / datien immers alle voordeelen de

prochie raekende / mitsgaeders betaelen  alle de prochie schulden geene /  uijtgenomen sonder op eenige

pretexsten daervan / te connen excuseren ofte eenige voorderen loon / tantieme ofte bijlegh te mogen vraegen

ende hem / voorts verbinden ende reguleren naer den inhauden / van de conditien van verpachtinge der

ontfangerije / van den inhauden van welke hij hem haut gecertio- / reert als noch distincte jaeren ontfanger
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geweest / hebbende tgone bij d’acte seker sal worden geex- / primeert ten welken fine den voornoemden

venneman / benevens sijnen behaud sone pieter broeckaert / 

109r

dese benevens de weth hebben onderteekent

doctoor ten pensioene armen

sijnde ten  gemelden  daege  door  den  heere  /  pastoor  bailliu schaut  borgmeestere  ende schepenen  als  /

regeerders vanden gemeenen armen deser prochie / accoort gemaekt met d’heer laurentius de cock / licentiaet

inde medecijnen ten eijnde van de gemeene / arme menschen sonder restrictie ofte exemtie te / bedienen soo

van medecijnen als visiten voor de / somme van vijf ponden grooten courant te weten / voor een jaer inganck

te nemen hedent 16 januarij / 1783

ludovicus norbertus venneman / joachim de geijter pieter frans de geijter pieter inghels / joannes de wilde /

livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs / pieter de smet

wijsdomme ommestelling

voorders  naer  het  onderteekenen  deser  heeft  den  greffier  signant  /  aen  ons  gecommunicqueert  de

ommestellinge staende hier vooren / folio 107 alsmede den boeck in consequentie dies geformeert ook / den

gonen ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede / de welcke wij beede hebben gewezen soo wij die

wijsen bij / dezen wettelijk ende executoir  om geint te worden door den / ontfanger ludovicus norbertus

venneman bij sommatie ende / executie niet jegenstaende verjaerthede actum date ut ante / toorconden ter

ordonnantie greffier signant /livinus franciscus leirens

calsijde

actum in vierschaere vanden 30 januarij / 1783

ten voornoemden daege is’er geresolveert vande calsijde vermelt / bij onze resolutie vanden 2 decembre 1782

staende hier / vooren folio 106 verso te doen komen ende diesvolgens ge- / schreven aen d’heer tackenier tot

lessen op de volgende / wijse mijn heer uedele sal voor rekeninge van deze / prochie gelieven onthier en twee

maenden toe te senden / tot dertig a vijfendertig duijsent calsijde steene gelijk / wij  ten voorleden jaere

hebben gehad ende daer bij te doen / de noodige sponden naer proportie uedele bekent gelijk de / schippers

voor  vragt t’engageren ten beste koope doendelijk / in alle welcke uedele sal gelieven  t’agieren als voor

eijgen  /  ons  daer  op  betrauwende blijven  met  agting mijn  heer  /  uedele  oodmoedige  en  onderdaenige

dienaeren bailliu schaut borgemeester  ende / schepenen van wetteren onderteekent pieter frans de geijter  /

livinus ignatius braekman ende livinus franciscus leirens uijt onse / vergaederinge vanden 30 januarij 1783

109v

calsijde

actum 8 februarij 1783 in / wettelijke vergaederinge

ten zelven daege isser gecommunicqueert brief / van d’heer tacquenier uijt lessen meldende dat / den calsijde

steen  eenen  gulden par  duijst  was / opgeslaegen sijnde alzoo twaelf guldens waer / op hij versogt  onze

sentimenten zijnde geresol- / veeert van te schrijvan dat wij  twaelf guldens / toestonden midts leverende

swaeren goeden ge- /qualificeerden steen ende te betrachten vanden / zelven gulden opslag te vinden uijt de

vragt

pruijsschensche offecieren

actum 27 februarij 1783 in / vierschaere

ten gemelden daege is wettelijk geexhibeert / missive van het hoofd collegie de date 20 dito / nopende de

pruijsschensche offecieren die alhier / zouden woonen en al ist dat men van geene en / weet  is daer van

nogtans part gegeven aen / ’t officij alsmede aenden patroullant geordonneert / daer op te vigileren

veerpachters

actum in wettelijke vergaede- / ringe vanden 6 maerte 1783

ten voornoemeden daege is andermael geresolveert / van aende pachters van het veer  op de schelde / te

verleenen continuatie vanden pacht voor drij / jaeren te beginnen met meij 1783 om merkcelijke / redenen en

ook dat sij het publicq getrauwelijk / ende exact dienen ende dat men in cas van / publicke verpachtinge

bedugt waeren van / pachters te bekomen die aende prochie niet en / convenierden etc dog met last van

jaerelijkx / vijf ponden grooten meer te geven als ter voorleden / jaeren sijnde alzoo vijfentachentig ponden /

grooten  ’t  sjaers  ende dat  sijs  er  stiptelijk  moeten  /  onderhauden  den  inhauden  vande conditien  /  der

verpachtinge die aen hun ten dien eijnde / sijn voorengelesen
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sijnde  ook  geresolveert  dat  den  greffier  signant  saude  /  haelen  den  staet  van  binnecosten  naer  het  /

hoofdcollegie

110r

supprimeringe van eenige cloosters

actum 3 april 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege wierde wettelijk geexhibeert missive van / het hoofdcollegie de date 29 maerte 1783 met

exemplairen / nopende de supprimeringe van eenige cloosters, en is gere- / solveert van sondag 6 deser te

doen  de  publicatie  ende /  affixie  alsmede  gelijke  exemplairen  te  zenden  aen  die  /  van  eertbeur  ende

raverschot

hollants mest

actum eersten meij 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is er geexhibeert missive van het / hoofdcollegie de date 30 april meldende dat het / hollants

mest mogt binnen dezen lande komen / midts voor het lossen observerende ’t gone daer bij / breeder gezeijt

en is geresolveert van gelijke brieven te / zenden aende laeten van eertbeur ende raverschot

vermaene ontfanger

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 15 meij 1783

ten gezeijden daege wierde wettelijk geexhibeert missive / van het hoofdcollegie de date 8 dito ordonnerende

dat / den ontfanger venneman moest gaen voldoen ten / comptoire principael zijnen debet onzer quote vanden

/ jaere 1781 etc waer op geresolveert is vanden selven / ontfanger daer van part te geven en hem stiptelijk /

geordonneert van hieraen corte daegen te volkomen

calsijde

actum 22 meij 1783 ter  vergaederinge / van  dheer joachim de geijter  / bailliu ende schaut sieurs pieter

francies / de geijter borgemeester joannes de wilde / filius frans livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs

ende pieter de smet / schepenen

ten gezijden daege is’er  geresolveert overmidts de drij / schepen calsijde waeren verlijt ten deele op de /

straete aen venneman drisch ende ten deele aen thof / vande weduwe jan baptiste lauwaers ende dat men

niet  /  en  hadden  connen  voldoen  tot  aende  gedestineerde  plaetsen  /  ook  datter  aende  waege  brugge

noodtsaekelijk een deelken / mocht gecalsijt worden van nog een schip calsijde / 

110v

van circa veerthien duijsent te koopen daer toe / bij ons schriftelijk last is gegeven aen francies de / schrijver

meester calsijder midts hij ons beloofde / de calsijde beter koop te connen besorgen dan de / gone die wij

gehad hadden actum date ut ante

vremde offecieren

actum in vergaederinge alsvooren / den 28 meij 1783

ten gemelden daege is’er wettelijk gecommiqueert / missive van het hoofd college met exemplairen / van

zijne  majesteijts  edict  nopende  de  vremde militairen  /  dat  sij  moesten  aengehauden  worden  etc  zijnde

geresolveert / van op den eersten junij daer van de publicatie ende / affixie te doen ende te schrijven aende

laeten van eertbeur / ende raverschot

straet schauwinge

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 30 meij 1783

ten  gemelden  daege  isser  gecommunicqueert  missive  /  vanden  heere  hoofschepenen  vande  vijvere  als

commissaris / vande straet  schauwingn met  laet  weten  om te publiceren /  dat  ieder  zijn straeten  moest

maeken etc sijnde / geresolveert van sondag eersten junij de publicatie te / doen en copien te zenden vanden

zelven laet weten aen / de laeten van eertbeur ende raverschot

dag rekeninge

actum 18 junij 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is’er  gecommunicqueert missive vanden heere / hoofschepenen de waepenaeert die ten

zelven daege des voor- / middaegs maer en was ontfangen meldende dat hij op den / 23 dito zaude komen

hooren de rekeninge vanden jaere 1781 / te doen door den ontfanger ludovicus norbertus venneman / en

gelijk tusschen den 18 en  23 maer vijf  daegen interval / en was en bij  dien geenen tussche tijd genoeg
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conform / aenden 70 artikel van het reglement vanden jaere 1672 / zoo iser geresolveert van te schrijvan aen

mijn heer / waepenaert en te versoeken prolungatie tot op den 30 / 

111r

junij ofte wel tot den 1 2 ofte 7 julij 1783 om reden prima / dat den ontfanger alhoewel hij het comptoir

principael / hadde voldaen hij nog de quitantien niet en hadde / ter causen den heer ontfanger generael absent

was 2e dat de remiesen op den 24 deser  maer en conden gergu- / leert worden  ende ten derden om dat

d’heeren  gecommitteerde  /  vande groote  gelande sustineren  acht  daegen  voor  het  /  doen  der  rekeninge

beschreven te worden en dat het kerckgebot / ook acht daegen te vooren moet worden gedaen etc

oversien remisen

des naer middaegs is ontboden den ontfanger / venneman aen wien den brief vanden heer hoofdschepenen /

de waepenaert is vooren gelesen en part gegeven van / onze voorenstaende resolutie dienvolgende dat hij

jegens / den 24 junij moest  overgeven zijn quohier van / restanten om daer uijt de remiesen te connen /

reguleren en dat men alsdan ook den ommestelling boek / zauden uijtgeleijt ofte uijtgecijffert hebben om

het / import te bringen in rekeninge

rekeninge

actum in vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester schepenen / pointers setters ende notable den / 24

junij 1783

ten zelven daege is vooren gelesen de naerdere missive / vanden heere hoofdschepenen de waepenaert de

date / 19 deser  daer  bij onder andere gezeijd staet dat hij ons / voor  dese  reijse wel  prolungatie conde

verleenen / maer dat hij alnog geenen dag en conde fixeren daer / op geresolveert is vande rekeninge seffens

gereet te maeken / en af te wachten naerdere schrijvinge vanden heere / hoofdschepenen waepenaert

remisen

sijnde alsdan ook oversien den staet ofte quohier van / restanten ende daer uijt gereguleert de remiesen die /

bevonden zijn te bedraegen £ 11 : 4 : 5 : 6 …? ook is bevonden / dat den boek van ommestellinge ten laste

vanden jaere / en ontbloot 1781 beloopt 3142 libra 14 schellingen 9 grooten tgone / alzoo in rekeninge sal

worden gebracht date ut ante

111v

peerde snot

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 17 julij 1783

ten zelven daege wierde geexhibeert missive van het / hoofdcollegie de date 11 dezer ons ordonnerende hun /

binnen de acht daegen te schrijven ofter alhier eenig / quat snot onder de peerden bevindt en is geresolveert /

van te schrijven dat alhier die plaege niet en is

cluijsenaers

gezauten visch

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 20 julij 1783

ten zelven daege is geexhibeert missive van het / hoofdcollege de date 18 dito met exemplairen van zijnen / 

majesteijts  ordonnantien nopende de  afschaffinge der  /  cluijsenaers ende de persmissie  tot  het  inkomen

vanden / gesauten visch daer op geresolveert is van seffens de / publicatien te doen en gelijke exemplairen te

zenden / aende laeten van eertbeur ende raverschot

cloosters

actum 9 augustij 1783 in wettelijke / vergaederinge 

ten gemelden daege wierde wettelijk gecommunicqueert / missive van het hoofdcollegie de date 5 dito met /

exemplairen  van  zijn  majesteijts  verclaeringe  raekende het  /  gebruijck  der  goederen  vande  vernietigde

cloosters trini- / tarissen etc  daer  op geresolveert  is vanden 10 dito te / doen  de publicatie ende affixie

alsmede gelijke exemplairen / te zenden aen die van eertbeur ende raverschot

petitie

actum 14 augustij 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten  gemelden  daege  wierde  geexhibeert  missive  van  het  /  hoofdcollegie  ordonnerende  dat  wij  onze

gedeputeerde / moesten zenden naer het hoofdcollegie den 1 septembre 1783 / om te hooren de propositien

vanden te doen uijtsent vanden jaere / 1783 dan gelijcker midts de vaccantie weijnige schepenen / waeren is
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uijtgestelt van commissarissen te denomeren / tot den 28 dito wanneer gedeputeert sijn den borgemeester / de

geijter ende den schepenen braeckman

112r

rapporte petitie

actum 4 septembre 1783 in / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden  daege dede den  borgemeester  de geijter  /  ende den schepenen  braeckman rapport van

hunne / deputatie naer het hoofdcollegie dat de petitie was / gereguleert op acht duijsent ponden grooten ende

nog duijsent / ponden grooten om te emploijeren tot de calsijdinge vande / herbaene van dendermonde naer

brussel  ook  dat  er  /  geproponeert  wierd van  eenige maetregelen  om  te doen  /  stutten  de menigvuldige

processen dier continuelijk / voor vallen op het verstand van het onderhauden vande / arme menschen die op

prochien woonen alwaer zij / niet geboren en zijn

dag rekeninge

actum 11 septembre 1783

ten voornoemden daege wierde wettelijk gerapporteert / dat den heere hoofdschepenen de waepenaert dag /

hadde gestelt tot het horen vande rekeninge 1781 op / den 29 deser te beginnen smorgens ten negen uren / in

het schepenen huijs alhier waer op geresolveert / is van brieven van advertentie te schrijven aen / d’heeren

gecommitteerde vande groote gelande als / ook aende laeten van eertbeur ende raverschot / midtsgaders te

doen kerckgebod om t’interpelleren / pointers setters ende notable met de gone die het / voorder aengaen mag

date voorseijt

uijtsend

actum 18 septembre 1783 in / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege isser  geexhibeert missive / van het hoofdcollegie de date 16 dito wezende den /

uijtsent brief ordinair met ordonnantie van aen / hun over te zenden onzen corten staet van schulden / vanden

jaere 1783 als ook voor den 1 octobre / den staet van logementen t sedert octobre 1782 tot / lesten septembre

1783 sijnde geresolveert tot dies te / doen kerckgeboden ende voorts de staeten op te / stellen naer behooren

date voorseijt

sijnde ook geexhibeert nog eene missive van het hoofdcollegie / 

112v

de date 17 septembre daer bij geproponeert wierd van / conventie te maeken met alle de prochien vanden /

lande van dendermonde wegens het onderhaud ofte / laeten woonen de persoonen sonder borg brief etc daer /

op  geresolveert  is  van  desen  brief  te  communicqueren  /  ter  auditie  rekeninge die  saude  wezen  den  29

septembre 1783

armen

actum 29 septembre 1783 ter auditie / rekeninge

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de / missive van het hoofdcollegie de date 17 deser daer

van / het essentielste is dat d’edele heeren hoofdschepenen / in aendagt hadden genomen de meningvuldige

geschillen / tusschen d’een en d’ander prochie op het verstand van het / edict vanden 24 octobre 1750 wegens

het onderhauden der / vremde aerme menschen en om sulckx te stutten waeren / zij van advijs dat alle de

prochien vanden lande van / dendermonde sauden gemaeckt hebben eene conventie op / dese forme dat de

inboorlingen van desen lande / zonder voorzien te zijn van borgbrief  hun vrij lijk / zauden vermogen te

etablisieren op d’een ofte d’ander prochie / die het hun gelieft soo nogtans dat die komende tot decadentie /

alhoewel  sij menige jaeren binnen de prochie van hunne / wooninge hebben gecontribueert inde publicke

lasten nochtans / moeten worden onderhauden door den armen disch van hunne / geboorte plaetse dusdanig

dat het regt van habitatie / niet en deert regt van alimentatie dat de weduwen / ende kinderen respectivelijk

zauden volgen de conditien / van hunne mans ende vaders te weten zoo lange de / weduwen niet en zijn

ertauwt ofte de kinderen berijkt / hebben den ouderdom van vijfentwintig jaeren / ons lastende binnen eene

maend aen hun van ons sentiment / part te geven

zijnde bij gemeene voijzen goetgevonden van onze prochie / indie conventie niet te voegen om verscheijde

redenen / dog dat men aleer te rescriberen zauden gaen spreken / den heer pastoor als mede proviseur vanden

armen om te / hebben sijn advijs

calsijden
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actum 2 octobre 1783 ter vergae- / deringe van d’heer joachim de geijter / bailliu ende schaut pieter frans de

geijter / borgemeester livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs pieter de smet ende / joannes de wilde

filius lieven schepenen

ten  voorschrevan  daege is  andermael  geexhibeert  den  uijtsent  /  brief  van  het  hoofdcollegie  de  date 16

decembre 1783 alsmede / 

113r

den gonen van date 10 septembre 1782 daer bij respectivelijk / geseijt staet dater geresolveert was onder

andere / uijt te zenden ten laste vande generaliteijt  vanden lande / van dendermonde tot duijsent ponden

grooten tot het calsijden / de wegen binnen den zelven lande in conformiteijt van / het edict vanden jaee 1764

dan gelijk wij bij het / zelve edict niet en bevinden dat men gehauden is te calsijden / dan op plaetsen daer

geenen anderen middel en is vande / straeten practicabel te maeken het zelve edict en heeft / de desunie van

alle de prochien van dezen lande niet weg / genomen nemaer ieder gelaeten op zijn zelven dusdanig / dat

onze prochie niet en moet contribueren inde calsij- / dingen op andere prochien gelijk iconverso niemand / en

contribueert inde calsijdingen alhier dog worter / gezeijd dat d’edele heeren hoofschepen voorzien zauden /

zijn van een particulier decreet om die uijtsendingen / tot calsijdingen te mogen doen bij dien is geresolveert /

vanden corten staet van schulden alnog niet over te / zenden naer het collegie en dat den greffier signant / soo

wel met den zelven staet als de gemelde twee / brieven zoude vacheren naer ghend bij d'heeren gecom- /

mitteerde vande groote gelanden om dieswegens te nemen / hun advijs / joachim de geijter livinus ignatius

braeckman / pieter frans de geijter / pieter inghels

veer hoord

actum 2 octobre 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege op de clachten die gedaen wierden door de / pachters van het veer isser geresolveert van aen

adriaen everaert / op den hoord alhier te doen schriftelijke interdictie van geene / afsetene van wetteren meer

over de schelde te setten met sijnen bood / op pene van betrocken te worden voor schaede ende intresten / en

op sulckx om ieder kennelijk zaude wesen daer toe te / doen op sondag een kerckgebod

sijnde ook geexhibeert missive van het magistraet van / dendermonde adverterende de drij vrij jaermerck

daegen / aldaer danof geordonneert is te doen de publicatie ter / plaetse ende tijde gecostumeert

calsijden

actum 9 octobre 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten  gezijden  daege  dede  den  greffier  signant  rapport  van  zijne  /  deputatie  naer  ghendt  bij  d’heeren

gecommitteerde  van  de  groote  /  gelande consernerde de  uijtgesonden  duijsent  ponten  grooten  tot  /  het

calsijden binnen de wegen vanden lande van dendermonde / breeder verhandelt bij resolutie vanden 2 deser

te weten dat sij / van advijse waeren dat men zaude spreken de wethauderen / van calken laerne overmeere

uijtbergen en schellebelle om / dies wegens hunne sentimenten te hooren en dan gesaementlijk / aen het

hoofdcollegie te versoeken copie vande decreten dier / zauden mogen wezen waer bij wij gehauden sauden

zijn / van te moeten helpen calsijden op andere prochien om tselve / gezien ofte geene wesende naerder te

resolveren / 

113v

armen siet rescribtie folio 114

sijnde  alsdan  ook  andermael  geexhibeert  den  brief  van  /  d’edele  heeren  hoofdschepenen  raekende  de

geproponeerde / conventie van het onderhaut ofte wooninge der afsetene / sonder borg brief te vraegen daer

op  geresolveert  is  van  /  te  gaen  spreken  den  heere  pastoor  om  ’t  hebben  sijn  advijs  /  en  gelijcker

gesaementlijk goet gevonden wierd dat / onze prochie om verscheijde redenen haer daer inne niet / en conde

mede  voegen  is  aenden  greffier  signant  geordonneert  /  de  rescribtie  te  laten  opstellen  door  den  heere

pensionaris / corthals actum date ut ante

uijtsend calsijdinge

actum ter convocatie vande / gecommitteerde over de prochien / van calcken laerne schellebelle ende die van

wetteren desen 16 octobre / 1783

ten voornoemden daege is voorengehauden hoe dat bij den / uijtsentbrief van het hooftcollegie de daete 10

septembre 1782 mitsgaeders / dengonen vanden 16 septembre 1783 voor de generaeliteijt vanden lande / van

dendermonde is uijtgesonden tot duijsent ponden grooten / tot het calseijden de wegen binnen desen lande

waerinne / elke prochie moest contribueren hun quote paert te weten / voor die van calken circa £ 75 : 0 : 0

die van laerne 34 : 0 : 0 / die van schellebelle 50 : 0 : 0 ende die van wetteren £ 120 : 0 : 0 / ’t gone alreede
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over den jaere 1782 is voldaen immers omme / gestelt sonder dat men weet waer of welke wegen met de /

voornoemde sommen sullen gecasleijt worden ook sonder te / weten of de calseijdinge alreede saude begost

sijn ende gelijck / de prochien van desen lande in geene unie en sijn en dat elk / particulier sijnen last moet

draegen scheijnt het vaste te staen / dat d’een prochie de andere niet en moet helpen in het draegen / van

hunne lasten selfs niet op eenige herbaenen ten waere / d’edele heeren hooftschepenen voorsien waeren van

een particulier / decreet ’t gone verleent saude sijn door het gouvernement ge- / hoort die ’t behoort van welk

decreet de respective  prochien / tot nu toe geene communicatie en hebben gehadt nochte omme / het selve te

vervolgen  noijt  en  sijn  geconvoceert  ende terwijl  /  ieder  prochie  genoegsaem  met  d’ordinaire subsidie

hofhaudinge /  slants directie  ende binnecosten  sijn  gechargeert ende vervolgens  /  die  ter  nauwer  noodt

connen opbringen soo hebben wij geresolveert / van aen d’edele heeren hoofschepenen te versoeken van de

gemelde / elckx quote paert inde geseijde duijsent ponden grooten geexcuseert te worden / ende oock aen ons

te  verleenen  communicatie  van  het  genoemde  /  decreet  indien  het  selve  exteert  om  als  dan  naerder

geresolveert / te worden des te meer mits de volmacht verleent aende respective / 

114r

casselrije heeren tot het ordonneren van calseijdinge bij decreet / vanden 3 maerte 1764 is gecesseert ende

erroepen bij een naerders / edict vanden 19 junij 1766 article 13 ende voors wort bij ordonnantie / vanden 27

maerte 1765 article 7 aen elke prochie daer calseijdingen / moeten gebeuren geordonneert van daer van de

costen  te  doogen  /  elck  in  sijn  particulier  article  7  om  van  alle  welke  naerder  geinformeert  /  te  sijn

geresolveert  is  dat  den  greffier  signant  deser  prochie  /  daer  ontrent  zal  schrijven  aende  edele  heeren

hooftschepenen / ende aen hun dese  communicqueren vinden wij  sulckx geraedeg / om naer becommen

antwoorde naerder geresolveert te werden / actum daete ut ante

p  aelterman  joachim  de  geijter  /  j?  bauwens  emanuel  vandermoere  /  joosephus  …?  van  mossevelde?

bernardus j? de wint / pieter frans de geijter livinus ignatius braeckman / joannes de wilde / pieter de smet

armendisschen

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 18 octobre 1783

ten selven daege is geexhibeert de rescribtie opgestelt conform / onse resulutie van daete 9 deser staende hier

vooren 113 verso / ende luijt als volgt edele weerde wijse en voorsienighe / heeren wij hebben ontfangen

uedele brief vanden 17 septembre lestledent / waer uijt wij meer ende meer sien uedele sorgvuldigheijt voor /

het wel sijn van desen lande de materie bij den selven brief / vermelt is inder daed weerdigh van uedelen

besondere  attentie / ten  fine van ontrent de jurisprudentie in  t’fait van alimen- /  tatie vande arme eene

salutaire dispositie te solliciteren de gone / saude voorcommen alle duijsterheijt ende ambiguiteijt de welcke /

heden daegs tot ruine vanden arme disschen de oorsaeke geeft tot / oneijdige processen dogh ter oodmoedige

correctie eer  schijnt / het project bij uedele voorgestelt niet te connen bereijcken de weerin- / ge van het

quaed voor soo veele desen landen aengaet eerst om / dat men vande corcordatien in die materie gemaekt als

inden / lande van waes exteren ende in het brugscher vrije selfs / meer difficulteijten rencontreert als inde

plaetsen alwaer men / volgt de ordonnantien ende decrerten vanden majesteijt ende ten / tweeden om dat een

concordaet voor een geheel landt ofte / casselrije gemaeckt geene uniforme uijtwerkinghe en can / hebben op

alle de prochien de gonne onder dit concordaet / sauden begrepen sijn ter causen van d’evenementen die /

deurgaens voorvallen op d eene prochie ende op d’ander niet / mitsgaders domstandigheden van het een

locael bij raport / 

114v

tot het ander de gonne eene illusoire ressource presenteren / aen sommighe slecht gegoede persoonen ofte

gederangeerde / in hunne affairens op een prochie de welcke sij hun voorstellen / niet te connen vinden in

eene andere waer door het / concordaet in sijne executie altijd eene frapante inequaliteijt / soude voortbringen

in ’t gesagh vande concordante prochien dese naturelijcke redenen toonen aen dat de prochie van wetteren /

emmers haeren disch inde suppositie van dusdaenig concor- / daet als uedelen proponeren te laeten maeken

saude overlast / worden ter causen van haere kleijne merct ende kleijne / commerce op de schelde de welcke

de slecht  gegoede ende /  gederangeerde persoonen  soude aenlocken  soo alreede / d’expirentie ons heeft

geleert om hun aldaer te placeren / waer omme wij ter correctie alsvooren moeten seggen / dat wij daer inne

geene avantage en voorsien dogh / in tegendeel seer aparent naedeel ende overlastinge ende / wij daer aene

niet een connen accederen van het selve / gevoelen sijn den heere pastoor deser prochie ende voordere /

regeerders van onsen armen disch de welcke op de materie / gedelibereert hebbende daer inne insgelijckx

geen voordeelen / hebben connen vinden om alle dese redenen durven wij / betrouwen dat uedele ons sullen

believen te excuseren / ende ons te geloven met besonder respect
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uijtsent calsijdinge

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 23 octobre 1783

ten voornoemden daege is er  geresolveert  van aen d’edele heeren / hoofdschepenen te schrijven in dese

naervolgende forme edele  /  weerde ende seer  voorzinige heeren ter  wijl  datter  verscheijde  /  wetten  van

omliggende prochien hure indeelden om dat wij / nu eenige jaeren gedeeltjens van calsijden hebben geleijt

dat / uedelen zauden toegestaen hebben dat wij daer toe mogten / emplijeren ons contingent begrepen inde

1000  ponden  grooten  bij  /  uedele  tot  het  calsijden  van  binnewegen  inden  lande  van  /  dendermonde

uijtgezonden  ten  jaere  1782  ende nu iterativel  /  gelijke  dat  bij  den  uijtsent  1783  tgone  wij  en  andere

prochien /  in overmerckinge hebben  genomen ende daer  om zijn de / gecommitteerde der  prochien van

calken laerne schellebelle / ende de onze op den 16 dezer bij een vergaedert de welke / eenpaerelijk zeggen

dat zij geen ander gedagten en hebben  / of ueerweirdige intentie is dat ieder  zijne quote inde 1000 libra

grooten zal / mogen gebruijken om op elkx eijgen prochie te calsijden / tot concurentie van gelijke somme te

meer dat van alle / eeuwen heeft onverbekelijk vast gestaen dater inden lande / van dendermonde onder de

prochen geene unie en is ende / ’t welk uedele altijd tot stand hebben gehandhaeft dat de / 

115r

majesteijt  zulkx ook begeert  blijkt  uijt de decreten vanden / 27 maerte 1765 ende 19 junij 1766 waerbij

cesseren de articlen / begrepen in het gone vanden 3 maerte 1764 spreekende onder / andere van generaele

lasten zonder dat  men  weet  veel  min  /  gehoord  ofte  communicatie  zauden  hebben  gehad van  eenige  /

decreten  die  de  desunie zauden  breken  daer  om  de gemelde  ge-  /  committeerde  uedelen  bidden  van  t

excuseren van die uijtsendin- / gen ten minsten hun te permitteren van elx contingent inde / voorgemelde

1000 libra grooten te mogen gebruijken tot calsijdinge op elkx / prochie ter quaetste wegen ende tot meeste

utiliteijt  van / het publiek en vervolgens gelijke sommen min betaelen / ten comptoire generael alsmede

indien er van wegens de / majesteijt eenige ordonnantien zauden zijn die statueren zauden / van unie ofte dat

d’eene prochie d’ander zaude moeten  helpen / ons daer  van gelieven  een  exemplair  over  te  zenden om

alsdan / naerder te resolveren op alle welke wij ter oodmoeidge correctie / ueerweirdige advijs versoeken om

d’ommestellinge vanden  jaere 1783 /  daer  naer  te connen  reguleren  want  alsmen die sommen zauden  /

moeten omstellen en daer nog bij een gelijke selfs meerdere somme / uijt crachte ende ter voldoeninge van

d’ordonnantien die gegeven / worden door de respective heeren commissarissen uijt den naem / vande heeren

raeden fiscalen om insgelijkx te calsijden dat dit / den justen middel zaude wezen om ieder die veel quade

straeten / hebben te stellen buijten staet vande ordinaire lasten te connen / opbringen ons dunkt ook dat de

zelve somme van 1000 libra grooten is begrepen / onder de directie vanden jaere 1781 waer om wij over ons

deel / daer van geerne zauden den afschrijf bekomen op onze quote / vanden jaere 1783 wij hebben ook

d’eere nevens te laeten toekomen onze corten staet van schulden vanden jere 1783 / en voorders zullen wij

ons ten aenzien vande logementen / militaire ende de oncosten daer van dependent ons conformeren / naer

ueerweirdige brief vanden 18 deser ende blijven met alle bedincken / respecten edele weerde etc uijt onze

vergaederinge vanden 25 / octobre 1783

veer op den hoord

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 26 octobre 1783

ten zelven daege is geexhibeert den brief van het hoofdcollegie / de date 20 dito daer bij wij geordonneert

wierden van op den 3den novembre te zenden twee gedeputeerde om gehoord te worden op de / clachten die

die van schellebelle hadden gedaen jegens het / verbod dat wij gesonden hadden aen adriaen everaert ten fine

van / geene vremde presoonen op den hoord met sijn bood / meer over de schelde te setten als daer door

veroorsaekende /  grooten  intrest  aende  pachterts  van  het  prochie  veer  sijnde  /  geresolveert  van  geene

gedeputeerde te zenden nemaer aen / thoofdcollegie te schrijven in deser voegen edele ect wij / zijn uedele

wel verplicht over de bemiddeling die ueerweirdigen wel / gelieven te offereren ende de genegenteijt die

ueerweirdigen zoo / graetieuselijk bethoont om metter minne bij te leggen de / apparente dificultijt die de

prochie van schellebelle ons / schijnt te willen surciteren? relativelijk tot het nieuw / gepretexeert veer van

sekeren adriaen everaert onzen / 

115v

insetenen wij en connen nogtans geensints oordeelen ende / het stijd selfs volstrektelijk jegens d’intresten van

het  /  goctroijeert  veer  vanden  heere  marquis  van  lede  als heere  /  van  schellebelle  dat  die  van  t  zelve

schellebelle in eeniger / manieren zauden willen favoriseren het gemelde nieuw / veer zulkx en is sekerlijk

d’intentie niet vanden voornoemden heer marquis veele min van  zinen intendent d’heer / portemont die

d’intresten van zijnen meester in alle / occasien zoo behertigt abstract dat het geensints vande / kennise vande

zelve wethauderen is te treden in het ondersoek / of onze prochie ter causen van haer geoctroijeert veer het /

uijtsluijtende  regt  heeft  van  op  desselfs  uijtgestrecktheijt  /  geene  nieuwe  opkomende  veeren  te  laeten
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introducieren / in prejuditie van haer voorschreven over oud gepreviligeert / veer wij gelooven dat het regt tot

verguning ofte t’octroijeren / diergelijcke veeren is een recht afhangende van heere van / wetteren als een

regal competerende aende majesteijte / die door haere souvereijne goetheijdt sulckx oook aen niemant / en

accordeert ten sij preallabelijck gehoort de respective / geinterrasseerde het is aen ueerweirdige genoegsaem

bekent wat / gereitereerde mouvementen die van heusden uijtberghen etc / hun hebben gegeven om van het

gouvernement diergelijcke / nieuwe veeren te becomen sonder nochtans daer in geluckt / thebben selfs het is

nog seer recent wat devoiren die van / schellebelle ondersteunt door de protectie van voornoemden / heere

marquis hebben  aengewent  om den machtigen aenhang /  van  die van uijtbergen  ende hun versoeck  om

d’erectie van / een nieuw veer af te keeren alhoewel borgemeester ende schepenen van / schellbelle daer inne

nochtans maer eenen indirecte / hebben gemerckt hun veer  competeert aenden heere marquis / dan datter

contrarie het veer alhier wordt bezeten door onse / prochie oversulckx dat ueerweirdige selfs met ons sullen

moeten bekennen / onder oodmoedige correcite dat wij tot  quitinge van onse plicht / gehauden zijn alle

nieuwe opcommende veeren te  beletten /  naementlijck als in  het cas  voor  handen alwaer maer  /  eenen

particulieren herbergier  en saude gefavoriseert wesen  /  in prejuditie van  geheel  de  prochie waer  ontrent

ueerweirdige  ons  /  andersints  met  alle  recht  saude  connen  accuseren  van  wandevoir  /  waer  om  wij

ueerweirdige  seer  oodmoedelijck  bidden  van  ons  gelieven  /  t’excuseren  van  comparitie  ende dese  voor

voldoeinge aen te / nemen ook van ons te geweerdigen met advis op den / brief van 23 deser  en hebben

d’eere  te  sijn  met  alle  waere  /  respect  uijt  ons  vergaederinge  van  den  30  octobre  1783  edele  etc

onderteekent /livinus franciscus leirens

116r

rooden loop

actum in vergaederinge vanden 6en novembre 1783

ten zelven daege wierd gecommunicqueert missive van het / hoofdcollegie met exemplair der remedie tegen

de siekte / vanden rooden loop, en is geresolveert van opden 9 dito te doen de publicatie en affixie

innocenten jan van goethem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 novembre 1783

ten  zelven  daege  is  vooren  gehauden  dat  met  de  dood  van  /  jan  baptiste  van  goethem  geboortig  van

massemen ende / alhier veele jaeren gewoont sijnen zoon joannes alhier / geboren verloren hadde de conditite

van zijn vader ende / bij dien soo de weth van massemen sustineerden door onze / prochie moeste worden

onderhauden overzulkx om bij / provisie alle moijelijkheden ’t eviteren en sonder prejuditie / van ieders regt

hebben wij naer voorgaende kerkgebod / den zelven jan van goethem ter bestedinge publik opgeroepen / en is

die eijndelinge aenveert te onderhauden van  haet  / dranck vuur  ligt slaepinge kuijsschen  wasschen  en /

egenen naer behooren siek en gesont door lieven van hoeke / filius jan baptiste aenden wintmolen danof de

prochie ofte die / het behoord voor dito jan van goethem moeten koopen / cleederen lijnwaet cloppers sokken

causens etc met voorder / conditie dat den aenveerder hem niet en mag laeten bedelen / en wel gaede slaen

van niemant te berooven van haut ofte / andersints ook van ongeluken te veroorsaeken op pene als / naer

regte zijnde deze aenveerdinge alzoo gedaen voor / ses ponden thien schellingen grooten courant inganck

genomen date / deser

danof den zelven lieven van hoeke dese aenveerdinge heeft / overgelaeten aen judocus de troijer

sallarissen weth etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 20 ovembre 1783

ten zelven daege is geexhibeert missive van het hoofdcollegie / de date 19 dito ordonnerende dat wij aen

hun / moesten overzenden een juste lijste hoe veel de weth bailliu / greffier etc profitteren van autenticatien

vue de lieu etc /  sijnde geresolveert  van daer  op te antwoorden  in deser  /  voegen  edele  weerde etc ter

voldoeninge van ueerweirdige orders / besloten inden brief vanden 19 deser hebben d’eere van te / zeggen

dat alhier ordinairelijk wordt betaelt voor het / beleeden van iederen oorconden ter vierschaer plaetse een /

hofregt  van 27 stuivers daer  van  den balliu heeft  9 stuivers de /  weth ook  9 stuivers ende den  greffier

insgelijkx 9 stuivers ten waere / de depositien seer cort waeren dan modereren wij den /

116v

heeft daer en boven drij stuijvers voor  het afnemen / eed ende den greffier  vier  of ses stuijvers voor  het

stellen / de depositien in actes naer proportie van d’extendue ook / ses oorden voor ieder stuck te parapheren

’t gone gex- / hibeert wordt en voor het maeken de copie autenticq van / het eticquet vier stuivers ten blade

van autenticatien een gelijk hofregt van 27 stuivers ’t gone / verdeelt word als boven ende ses stuivers aenden

greffier voor / het schrijven den act
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voor het nemen vue de lieu aenden bailliu drij guldens / aende weth drij guldens en aenden greffier ook drij

guldens / boven ses stuijvers voor het stellen den actum

voor aenschauw idem negen guldens boven 9 stuijvers aenden / bailliu voor het arresteren het cadaver ende 9

stuivers voor / het slaeken en aenden greffier thien stuivers voor het stellen / d’acte

voor een wijsdom interlocutoir een hofregt van 27 stuivers / ’t gone verdeelt word in drij deelen als boven

gezeijd  /  in  het  dobbel  van  difinitief  voors  aende  offecier  /  voor  opdraegen  en  afhaelen  stukx  van

d’advisanten / pro judice twee guldens aenden greffier over furnissement / regt van beede partijens stukx 12

stuivers voor het / sluijten en ontsluijten stukx 12 stuivers voor het schrijven / brieven aen d’advisanten ses

stuivers stellen sententie / ses stuivers registre 6 stuivers en als die boven de twee bladeren / lank is 12

stuivers

voor onterfven ende erfven een hofregt van 27 stuivers /als vooren dan als er verscheijde comparanten zijn /

ofte ter extraordinaire vergaederinge dobbel idem / van het passeren renten clachten saississementen / ende

diergelijke acten

den greffier  heeft  voor  het depecheren van elke / dergelijke acte 12 stuivers ten blade de registrature en

egaliseren daer onder begrepen

den balliu ofte den offecier heeft voor het / afnemen alle eeden 3 stuivers voor ieder insetene / binnen ons

district 3 stuivers buijten het district a 8 stuiveers / par mijle voor  gaen en keeren item over  het doen /

sommatien voor prochie settingen  5 stuivers voor het doen / presentatie van executie 21 stuivers voor het

leggen / wetteboden aen twee assistenten ’t samen par dag / ende nacht 48 stuivers aenden bailliu voor het

doen van /

117r

visitatie 12 stuivers slaecken wetteboden 9 stuivers en als de meubels / ofte ougst te velde verkogt word

hebben d’assistenten / geduerende de seven daegen van bewaernisse par dag ende / nacht alsvooren ’t samen

48 stuivers den bailliu voor zijne / vaccatie van verkoopingen drij guldens en alle de / voordere daegen voor

visitte  a  12 stuivers par  dag ende over  /  den  dag der  leveringe der  goederen  aende koopers  met  /  het

ontfangen der penningen drij guldens

dan als wanneer de geexecuteerde goederen gevoegsaem / connen gedaen worden in eene secure plaetse dan

vallen / af de salarissen vand’assistenten ende men betaelt in plaetse / van dien de kamer daer de goederen

gesequestreert worden

nog iets ontbrekende gelieven ueerweirdigen te commanderen / aen die d’eeere hebben te blijven met alle

grootachtinge / mijn heeren uedele oodmoedige etc p s wij versoeken met den / bringer deser ons te laeten

toekomen den corten staet van / schulden vanden jaere 1783

alzoo geschreven den 23 novembre 1783

dag quohier

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 27 novembre 1783

ten zelven daege iser geresolveert van te doen kerckgebod / dat ieder die pretentien hadde ten laste deser

prochie de zelve / ter greffie moesten bewegen behoorelijk gespecificeert om de / zelve te konnen bringen

inden staet van binnecosten vanden / jaere 1783 die passeren moest den 9 decembre 1783

veer hoord

voorts isser ten zelven daege des naermiddaegs geexhibeert / missive van het hoofdcollegie de date 14 dito

ordonnerende /  dat  wij  naer  het collegie  moesten  zenden twee gecommitteerde / om  te hooren  ende te

defenderen de clachten gedaen bij die van / schellebelle wegens het veer dat adriaen everaert op den hoord /

pretenselijk wilt continueren sijnde gedeputeert den heere / bailliu ende den schepenen jacobus matthijs date

ut ante

alsmede [vacat]

117v

ommestellinge 1783 a

actum in vergaederinge van pointers en setters den 16 decembre 1783

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den uijtsent / brief van het hooft  collegie de daete 16

novembre 1783 met de lijste van / alle de schulden ende voordeel deser prochie over den oust jaere / ende

onbloot  1783 alsmede den  corten  staet  van  schulden  die  /  in het  hooftcollegie  was  gereguleert  den  11

novembre 1783 daer bij / geene ordonnantie tot het lossen van renten en is gegeven / apparent om dat’er geen

renten meer en loopen als die / spreken ten profijte vanden armen deser prochie uijt welken / uijtsent brief

ende lijste wordt bevonden dat dese prochie belast is als volgt
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eerst  over  de  subsidie  van  sijne  majesteijt  den  keijser  /  en  konink  ingegaen  1

novembre 1783 ende ’t expireren / lesten octobre 1784 met het deel van eertbeur en

raverschot / ’t gone hier achter in voordeel sal worden gebracht £ 1429 9 9 11

voor  d’hofhaudinge van  hunne konincklijcke  /  hoogheden  in te gaen  met  prima

januarij 1784 ende / ’t expireren lesten decembre daer naer komt als vooren 187 5 0 0

item voor s’lant directie inganck genomen / den 1 novembre 1783 ende ’t expireren

lesten octobre / 1784 965 10 6 3

item  inde calsijndinge  der  quaede  gaeten  inde  /  heerbaenen  binnen  dese  lande

geordonneert omme / te stellen bij den voornoemden staet tot

(in marge: de pointers sustineren / dat deze somme zal / geemploijeert worden / tot

calsijdingen binnen deze prochie 120 13 9 5

2702 19 1 7

over den staet van binnecosten vanden / jaere 1783 bij provisie tot met vier betaelde /

schepen calsijde 740 0 0 0

somma totaele
3442 19 1 7

voordeelen

jegens welke schulden volgens de repartitie / staende op den gemelden uijtsentbrief ende lijste in / voordeel

bevonden wort tot naervolgende

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot £ 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot
58 6 11 2

over het deel van eertbeur inde hofhaudinge
15 5 9 0

190 6 6 6

118r

transport 190 6 6 6

alsvooren tot deel van raverschot
7 12 10 0

item over het deel van eertbeur in staats directie
78 16 4 5

idem raverschot
39 8 2 2

het deel van eertbeur inde calsijdinge voorschreven
9 17 0 6

idem raverschot
4 18 6 3

330 19 5 10

over een jaer pacht van het veer wesende / het eerste jaer van drij te verschijnen 2

meij / 1784 80 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te verschijnen / lesten april 1784 sijnde ook

het eerste jaer van drij 18 10 0 0

over het import der ommestellinge ten coste vande / negotie bedrijf ende gestaethede

vanden jaere / 1783  bij provisie 70 0 0 0

499 9 5 10

slot bonie rekeninge 1781
298 12 2 11

boni ommestellinge 1782 bij provisie
90 0 0 0

888 1 8 9

generaele lasten £
3442 19 1 7

af voordeelen
888 1 8 9

2554 17 4 10

bij om te calseijden bij provisie / voor 1784
120 2 7 2
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rest schulden
2675 0 0 0

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de schulden / ende lasten hebben ommegestelt soo wij

ommestellen bij desen / eene settinge van ses schellingen acht grooten courant / te ponde prijs waer op de

landen bosschen en meerschen weijden huijsen vijvers meulens en thienden volgens de / lantboeken staen

getauxeert alles tot laste vanden oust / jaere ende onbloot 1783 voorseijt onder protestatie wegens / de twee

schelen voor schellebelle ende vijf schelen voor die van laerne alles bij d’ommestellinge vande / voorgaende

jaeren geseijt daer toe gerefereert wordt / danof den greffier signant ingevolge deser den ommestelling / boek

sal maeken op segel competent soo haest / het doendelijck is om die te leveren in handen vanden / 

118v

gonen die er van ontfanger sal bedijden ten fine hij / ontfanger de debiteuren daer bij te bevinden tijdelijk /

saude doen betaelen van drij te drij maenden versoekende / dat bailliu schaut borgemeester ende schepenen

deser prochie soo wel dese / als de ommestellinge ten laste van de negotie bedrijf ende / gestaethede sauden

wijsen wettelijk ende executoir ons toorconden / daete als boven

liven ramen / jan baptiste vander schueren gillis matthijs / adriaen vande velde pieter fruijtenier / adriaen

francies de vuijst

wijsdomme ommestellingen 1783

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 24 decembre 1783

ten voornoemden daege zijn geexhibeert de omme- / stellinge ten laste vanden ploeg 1783 a 6 schellingen

grooten te / ponde prijs alsmede de gone ten laste vande / negotie naer examinatie van welke hebben wij /

borgemeester  ende schepenen ter  manisse vanden bailliu / ende schaut de zelve ommestellingen gewezen

wettelijk / ende executoir zoo wij die wijsen bij desen om door / den ontfanger geint te worden bij sommatie

ende / executie van drij te drij maenden naer gewoonte / twelke zal stant grijpen niet jegenstaende verjaer- /

thede verdaegthede stijl ofte uzantie ter contrarie / date ut ante als greffier signant

livinus franciscus leirens

advertentie ontfanger en ommestellinge

actum in wettelijke vergaederinge vanden 31 decembre 1783

ten voornoemden daege wierd geexhibeert missive / die gereet geschreven was om te bestellen aenden / heere

hensbroek ontfanger generael daer bij / geadverteert wierd dat pieter broeckaert filius jan / ontfanger bedegen

was van d’ommestellinge / 1783  alsmede dat zijnen stijfvader ludovicus norbertus / venneman was zijn

borge en joannes matthijs / certifiant

voorts  wierd geexhibeert  den brief  voor  het /  hooft  collegie luijdende als volgt edele  weerde ende zeer

voorsinige heeren wij hebben d’eere uedele / t’adverteren dat de pointers ende setters deser / 

119r

prochie op den 16 decembre 1783 hebben gedaen de / pointinge ende settinge tot laste vanden jaere ende /

ontbloot 1783 zijnde ten advenante van ses schellingen en / acht grooten te ponde prijs waer op onze landen

bosschen / meersschen etc zijn getauxeert uijtmaekende in total / tot 2858 ponden grooten courant om daer

uijt te voldoen / zijne majesteijts subsidie hofhaudinge ende slants / directie volgens ueerweirdige uijtsent

brief vanden 15 septembre / 1783 mitsgaders te betaelen den inhauden van onzen / staet van binnecosten

onder  ueerweirdigen  alnog berustende /  als ook  ons deel  inde 1000 ponden  grooten  gedestineert  voor  /

calsijdinge binnen dese prochie zoo ende gelijk wij / ueerweirdige hebben versocht in hope der uijtwerkinge /

van  diere  blijven  met  alle  waere  respecten  edele  /  weerde  ende  seer  voorsinige  heeren,  ueerweirdige

oodmoedige  /  ende onderdanige dienaeren bailliu schaut  borgemeester  ende /  schepenen  van  wetteren

onderteekent livinus franciscus leirens uijt onze / vergaederinge vanden 31 decembre 1783

ende hebben wij geresolveert van die brieven alzoo / te doen behandigen aen hun addres date ut ante

militaire

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 17 januarij 1784

ten voornoemden  daege wierde geexhibeert  missive  van het /  hoofd  collegie  met  exemplairen van zijne

majesteijts declaratie / vanden 29 decembre 1783 raekende de soldaten de welke / plichtig zijn van gemeijne

en geene militaire / misdaeden etc zijnde geresolveert van op den 18 dito / te doen de publicatie en affixie en

midts  dater  maer  /  twee  exemplairen  en  waeren  een  voor  het  officie  ende  /  een  voor  de  greffie  is

goetgevonden dat den greffier  / signant zaude schrijven naer het hoofd collegie en / versoeken nog twee

gelijke exemplaren om te / zenden aen die van eertbeur ende raverschot
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1000 libra tot het calsijden

actum 23 januarij 1784 in wettelijke / vergaederinge vanden bailliu schaut / borgemeester ende schepenen

ten zelven daege iser geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 15 dezer meldende dat de duijsent

ponden grooten uijtgesonden bij brief vanden 16 septembre 1783 / zullen mogen gebruijkt worden tot het

calsijden de / 

119v

quade wegen op elkx prochie ter ordonnantie / vanden heere raed ende procureur generael ende / ter directie

vanden  heere  commissaris  der  straet  /  schauwinge etc  waer  op  geresolveert  is  van  te  /  rescriberen  oft

antwoorden in dezer voegen

edele etc wij en zijn niet t’eenmael verwon- / dert te verneme dat de solicitatien van die van zele / in het

gouvernement gedaen ten pointe in questie / zijn afgeslaegen om dat wij het zelve jaer hebben / onderstaen in

onze  tentativen  ook  voor  geweest  inden  /  lesten  oorloge  alswanneer  wij  beoogden  onderstant  /  inden

overtolligen last boven alle andere prochien / van garnisoenen leverantien etc te bekommen ins- / gelijkx als

vrugteloos zijn aensien bij dien alle / unie ende propositien van d’een d’ander te ondersteunen / door de

voorsinige hand havinge van ueerweirdige die noijt voor  de unie en hebben geheerscht nemaer zoo wel  /

alsdan als in menige andere gevallen totaliter / zijn afgeslaegen ende gelijk wij uijt ueerweirdige missive /

vanden 15 deser andermael bevinden de volhardinge / bij rapport van in fine toe te staen dat elcke / prochie

op haer zelven zal mogen emploijeren / elkx deel inde uijtgezonden 1000 libra grooten tot cal- / sijdinge der

quade gaten die in elkx prochie / op desselfs dorp ende pontwegen bevonden worden / alles nogtans dat

dezelve  quade  gaeten  daer  het  /  de  utiliteijt  meest  zal  verheijsschen  zullen  /  mogen  gefixeert  ofte

geordonneert worden ook op elkx / besonder district door den heere raed ende procureur / generael onder de

directie ende toesigt van desselfs / commissarissen tot concurentie van elkx deel ’t is op / dien voet ende

forme dat men onze tegenstrevende / gemoederen tot calsijdinge best konen winnen en / alzoo en zijn wij met

geene andere prochien gemingelt / gelijk van alle eeuwen is geplogen daer over wij ueerweirdige / inden

hoogsten  graet  verplicht blijven  en op  de  /  cracht van  welke wij  aen onzen ontfanger alreede / hebben

geordonneert van zoo haest doendelijk in / gereetheijt te bringen tweemael 120 : 13 : 9 : 5 zijnde / ons quote

part inde gemelde duijsent ponden grooten  vervat  / inde uijtsenden  vanden 10 septembre 1782 ende 16

septembre / 1783 midts wij die volgens ueerweirdige consent op ons eijgen / 

120r

prochie  eerstdaegs  zullen  gebruijken  tot  het  betaelen  /  van  calsijden  etc  verhopende  hier  mede  aen

ueerweirdige / orders t’ hebben voldaen blijven met alle grootachtinge / ende submissie edele etc uijt onze

vergaederinge / vanden 29 januarij 1784

soldaeten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 31 januarij 1784

ten zelven daege is gecommunicqueert  missive  vanden heere / baron schridon  colonel  van het regiment

vierset  tot  /  brugge ordonnerende dat  wij  moesten  overgeven  eene  /  lijste  vande goederen  die  zauden

competeren aende soldaeten / geboortig van deze prochie die zijn onder den dienst van / het zelve regiment

en is geresolveert dat wij geene / dusdanige soldaeten en kenden ook alwaeren der eenige / onder den dienst

dat zijn geene goederen en hadden etc

armen laerne

actum 5 februarij 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven  daege is geresolveert  van te schrijven aende / weth  van laerne dat zij over  den armen disch

moesten  /  zorgen  voor  hunnen inboorling joannes scheere alhier  /  woonende  zijnde zeer  arm ofte  wel

gedoogen dat joannes / de meester onzen inboorling moeste blijven woonen binnen / laerne en hem naer

behooren alimenteren

voorts gelijken brief aende weth van oosterzle / raekende d’allimentatie van jan de jaeger ende adriaen / maes

hunne inboorlingen alhier woonende ende beede / seer arm

1000 libra calsijde

actum 12 februarij 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten gezeijden daege wierde gecommunicqueert missive van / het hoofdcollegie de date 11 dito waer bij aen

ons geordonneert / wierd van binnen de 14 daegen ten compoire generael / te tellen 120 : 13 : 9 : 5 zijnde ons

deel inde 1000 libra grooten / gedestineert voor caelsijdinge bij uijtsent brief vanden / septembre 1782 op
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pene van executie zijnde geresolveert / dat den heer bailliu zaude gaen spreken d’heeren / gecommitteerde

vande groote gelande om thebben hun / advijs

idem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 16 februarij 1784

ten  geseijden  daege dede den  heer  bailliu rapport dat  / overmidts verscheijde  andere prochien genegen

waeren om te / 

120v

leggen eene convocatie om dies wegens te resolveren / sij heeren gecommitteerde tot dies dag stelden op

den / 22 dito wanneer zij met nog andere prochien / zauden compareren

armen oosterzele

actum 19 februarij 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is gecommunicqueert missive / vande weth van oosterzele nopende het onderhaudt /

van  jan  de  jaeger  en  adriaen maes  daer  van  zij  hun /  scheenen  ’t  excuseren  en  is  geresolveert  van  te

schrijven / in deser voegen mijn heeren wij zijn van / gedagten dat uedele mijn heeren den inhaut van onzen /

brief niet wel en hebt gelieven t’interpreteren ’t is immers claer dat de borg brieven maer en zijn / voor de

toekomende armoede maer niet voor de gone / die alreede ingedrongen is waer in wij absolut / gefondeert

zijn dog niet min om uedele armen disch / van proces te voorkomen zullen ulieden heeren zoo voor / jan de

jaeger als adriaen maes aen onzen armen / disch besorgen tweemael 150 guldens boven  de / verschotten

alreede aen die twee persoonen om hunnen / doordringenden nood namentlijk in dese conjoncture / des tijdts

voor  uedele  armen  disch  verschoten  daer  van  /  wij  zullen  betoog  doen  hier  op  cito  de  voldoeninge /

verwachtende blijven met respect

uijtsent calsijde

actum ten schepenen huijze der / prochie ende heerelijkhede van wetteren / den 22 februarij 1784 alwaer bij

een / gekomen waeren d’heer joachim de / geijter bailliu ende schaut der selve / prochie d’heeren livinus

ignatius braeck- / man jacobus matthijs ende pieter de smet schepenen der prochie van / wetteren d’heer

joosephus van mossevelde bailliu van schellebelle / sieur  bernardus de wint schepenen der  zelve  prochie

d’heer joannes / de baere bailliu van calcken / sieur jacobus benedictus baeten / borgemeester van ’t selve

calcken sieur / livinus segers borgemeester  der  prochie / van laerne ende d’heer emanuel vander moeren

greffier van ’t selven laerne

ten voornoemden daege wiert aende zelve persoonen / 

121r

van wegens bailliu borgemeester ende schepenen der / prochie van wetteren voorgehauden dat uijt de brieven

/ van het hoofdcollegie van dezen lande van date / 16 septembre 1783 ende d’antwoorde daer op aen hun /

verleent van date 23 octobre daer  naer bij die van / wetteren midtsgaders den naerderen brief van het /

hoofdcollegie vanden 15 januarij 1784 alsmede egaele / antwoorde vanden 29 dito ende finaelijk uijt de

missive / van het zelve hoofdcollegie vanden 11 februarij lestledent / resulteerde dat de zelve edele heeren

hoofschepenen  /  sauden  verstaen  te  boulverseren  het  eewig?  ende  constant  /  gebruijk  binnen  dezen

voornoemden lande zoo solutai- /relijk ende tot maintien vande egaliteijt geobserveert / te weten van dat elke

prochie zaude draegen haere / privative overkomende lasten sonder secours van / andere boulversement ’t

gone manifestelijk zaude / gebeuren indien den voorstel bij de gemelde edele / heeren gedaen die zij willen

doen executeren op pene / van executie bij rapport vande calsijde te leggen / op de binnewegen binnen dezen

lande niet en wierde / tegen gesproeken wandt volgens de voorgeciteerde / brieven hebben zij geordonneert

om te stellen ten / laste vande respective  prochien de somme van £ 1000 libra grooten / courant tot  het

calzijden de binnewegen bij welke / ordonnantie zij blijven insisteren onder menace van / executie ende

verantwoordinge in priveen namen / met voorder ordonnantie dat elcke prochie ten comp- / toire principael

zaude hebben te tellen hun handeel / onder de zelve pene van executie ende responsabiliteijt / ten zulken

effecte  dat  de  prochien  van  dezen  lande  /  zauden  moeten  voldoen  aen  alle  de  uijtsenden  van  het  /

hoofdcollegie de gone zij geraedig zauden vinden / te doen ende zij maer en zauden te betaelen hebben /

zonder op het object ofte op de materie gekent te / zijn ende zonder dat zij zauden weten of ende / welke

utilliteijt hunne inwoonders zauden te ver- / wachten hebben uijt de uijtzendingen van die nature / ende uijt

de ommestellingen in consequentie dies te / doen alle ’t welcke contrarie zaude wezen zoo / aende goede

reden als aende goede regie vanden / lande de welke altijd gehad heeft alle succes zoo / voor den souverainen

dienst als voor het publicq / als wanneer men achtervolgt heeft de gebruijken / ende constitutien binnen den
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gemelden lande geobser- / veert die de majesteijt ten aenzien vande calsijde wegen / heeft gemaintineert ten 9

article van het placcaert vanden / 11 januarij 1766

bij dien resulteert uijt het gedrag van het hoofdcollegie / 

121v

eerst  dat zij hun willen arrogeren eene nieuwe /  authoriteijt van te disponeren vande penningen / vande

respective prochien naer hun eijgen / goedtdunken zoo zaude gebeuren indien men ten / pointe voor handen

voldede aen hunne uijtsendin- / gen ende aende betaelinge ten comptoire princi- / pael bij hunne brieven

geordonneert et secundo / dat de prochien zauden verliesen hunnen oude / authoriteijt ende vermogen van

regie zoo zij bij / rapport vande objecten vande nature als het gone / voor handen altijd hebben gehad abstract

dat dese / actuele saeke zaude konen mede slepen naedeelige / consequentien in andere materien van regie

interne / ende directie vande prochien

op  alle  welke  gelet  is tot  voordeel  van  het  publicq  /  ende op  dat  de  gebruijken  binnen  dezen  lande /

geobserveert zauden ongehindert blijven waerinne / zoo voorseijt den souverainen dienst ende den gonen /

van het publicq altijd intrest heeft gehad / aengenomen bij de gone in het hoofd deser genoemt / van alle ’t

selve part te geven aen hunne res- / pective wetten ende te vraegen hunne resolutie / of zij geraedig zauden

vinden jegens de vuen van / het hoofdcollegie aende majesteijt te doen eene res- / pectueuse representatie op

dat achtervolgens het / oud gebruijk de prochien van dezen lande zauden / blijven in hunnen voorigen staet

ende ieder prochie / zaude mogen doen de calsijdinge ende reparatien / van binnewegen met haere penningen

die zij ten / dien effecte zaude moeten ommestellen zoo ende / gelijk de prochie van wetteren sulkx heeft

gepropo- / neert bij haeren brief vanden 23 octobre 1783 / hier vooren beroepen

idem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 26 februarij 1784

ten zelven daege is de voorenstaende besoigne in / onze volle vergaederinge afgelesen  ende midts /  wij

onderhoord hebben  dat  de  wethauders  van  /  calken  schellebelle  ende laerne  alrede voor  vast  /  hebben

geresolveert van te doen de representatie / 

122r

hier vooren geproponeert soo hebben wij geresol- / veert en stellen bij dezen ook vast van vande / gemelde

representatie aende majesteijt benevens / hun te doen alles ten effecte als bij de voorenstaende / besoignie

vanden 22 deser breeder gedetailleert / daer aene gerefereert word danof sieur jacobus / matthijs schepenen

ende livinus franciscus  leirens greffier  /  signant volmagtigt  sijn  om  te  verleenen  ende /  onderteekenen

procuratie ad lites in forma op / eenen ad jent? binnen brussel actum date ut / ante 

joachim de geijter pieter frans de geijter / pieter inghels / joannes de vos livinus ignatius braeckman / joannes

de wilde filius lieven

armen jacobus de prez

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 meij 1784

ten zelven daege voor ons gecompareert zijnde jacobus de / prez geboortig van dijnse en alhier getrauwt met

joanna / benito midtsgaders veel jaeren gewoont te kennen gevende / dat hij en zijne huijsvrauwe om hunne

hooge jaeren niet meer / en conden subsisteren versoekende onderstand of wel eenen / brief om daer mede te

gaen naer tselve dijnse danof / geresolveert is te schrijven als volgt mijne heeren / den bringer deser jacobus

de prez uedele heeren inboorling / door zijnen grooten ouderdom als ook van zijne vrauwe / gekomen zijnde

tot armoede ende vervolgens dient / ondersteunt te worden versoeken wij uedele heeren vanden / zelven in

deze omstandigheden behulpsaem te wesen  /  ten  waere  uedele  liever  hadden van  hem benevens  sijne /

huijsvrauwe onder uedele heeren jurisdictie te domicilieren / want hij bij ons door geene middels habitatie en

heeft / bekomen nemaer gehauden als vreemdeling betrauwende / op uedele goede zorgvuldigheijt goetheijt

hebben d’eere te / 

122v

zijn  met  alle  respect  mijn  heeren  uedele  oodmoedige  /  ende  onderdanige  dienaeren  bailliu  schaut

borgemeester  / ende schepenen der  prochie van wetteren ter ordon- / nantie greffier signant onderteekent

livinus franciscus  leirens  adres mijn  heeren  mijn  heeren pastoor  bailliu borgemeester  /  schepenen  ende

regeerders vanden armendisch / tot dijnse

slants rekeningen 1779-80 1780-81 ende 1781-82

actum in wettelijke vergaede- / ringe vanden 19 meij 1784
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ten voornoemden daege is'er wettelijk geexhibeert / missive van het hoofdcollegie de date 12 deser ende /

maer ontfangen den 15 dito meldende dat den heere / raed massez dag hadde bestemt op den 1 junij aen- /

staende tot het hooren slants rekeningen vande / jaeren 1779-80 1780-81 1781-82 ons ordonnerende / jegens

alsdan te senden van smorgens ten seven uren / onze gedeputeerde behoorelijk geauthoriseert om de / zelve

rekeningen te zien gebeuren etc danof wij / tot dies hebben gedeputeert soo wij deputeren bij / dezen sieurs

livinus ignatius braekman ende jacques matthijs voor de twee / eerste daegen ende den heere bailliu de geijter

ende den  borgemeestre pieter  frans de geijter  voor  de volgende daeghen / de welcke in cas  van eenige

voorstellen ofte propo- / sitien te doen ’t sij door den heere raet massez ofte / door het hoofd collegie die

zauden  mogen  behelsen  / nieuwe lasten  ofte  ’t  gone de oude preeminentien /  der  minder wetten  zaude

crincken daer op met de / voordere gedeputeerde te resolveren en sig te voegen / naer de voisen die meest

strecken tot gemeen / voordeel ende wel stand vande casselrije voorts om / ons t’eijnden dies te doen rapport

in forma actum / date ut ante ons toorconden

joachim de geijter  pieter frans de geijter  / livinus ignatius braeckman / pieter inghels joannes de wilde /

joannes de wilde filius lieven

remiesen 1782

voorders is er ten voornoemden daege geresolveert ende geprevigeert / op den 27 deser ten een uren naer

middagh ten eijnde van bij den ontfanger / ludovicus norbertus venneman alsdan over te geven zijn cohier

van restatten over / den oust jaere 1782 om daer uijt de remiesen te connen reguleren en / dat men alsdan ook

den ommestellinck boek zaude uijtgelegt ofte / uijtgecijffert hebben om het import in rekeninge gebracht te

worden daete voorseijt

123r

pieter michiels

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 30 meij 1784

ten zelven daege is geexhibeert missive van het magistraet / van corterijk meldende dat aldaer gevangen was

sekeren  /  pieter  michiels  ons  vraegende  op  wat  wijse  hij  hem  /  alhier  hadde  gecomporteert  daer  op

geresolveert  is  te  /  antwoorden  dat  overmidts  hij  alhier  maer  weijnige  /  daegen  en  hadde geweest  wij

dieswegens niet en wisten / te seggen nochte hem ook niet en kenden

gearresteerden tot aelst

actum 3 junij 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten  zelven  daege  is  geexhibeert  missive  van  het  /  magistraet  van  aelst  met  portraict  van  sekeren  /

gearresteerden jode sprekende de hoogduijtsche taele / etc die zig alom presenteerde om fransche croonen te /

wisselen en midts alhier alzoo eene filo hadde geweest  / en eenige persoonen bedrogen wiert gevraegt of

sijnen / perrsoon correspondeerde op t selve portraict danof gere- / solveert is van seffens te antwoorden van

neen

dag rekeninge

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 julij 1784

ten  voornoemden  daege  wierde  geexhibeert  missive  van  /  het  hoofdcollegie  segge  vanden  heer

hooftschepenen de / lantsheer daer bij hij tot het hooren de rekeninge 1782 dag / bestemde op den 13 deser te

beginnen smorgens ten negen / uren en is geresolveert van des anderen daegs te doen kerck - / gebod en te

beschrijven d’heeren gecommitteerde vande groote / gelande met die van eertbeur en raverschot

sijnde ook geresolveert van te doen compareren de pointers / ende notable op den 8 deser ten twee uren naer

middag / om benevens bailliu en weth t’oversien den quohier van / restanten vande settingen vanden jaere

1783

quohier 1783 restanten

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen midtsgaders pointers setters ende

notable desen 8 julij 1784

ten zelven daege heeft den ontfanger pieter broeckaert / over gegeven sijn quohier van restanten der settingen

/ vanden jaere ende ontbloot 1783 en is het zelve / 

r123v

gereguleert alsmede ter marge van elcken post / gestelt d’ordonnantien waer naer den ontfanger / hem moet

reguleren
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chirurgijn herreman

sijnde  insgelijckx  geresolveert  midts  men  alhier  /  onvoorsien  waeren  van  exacte  ofte  seer  ervaerne /

geswooren vroede vrauwen  en dat aen ons / consteerde bij schriftelijke bewijsen en admissien / van het

collegie medicinen dat joosephus herre- / man chirurgien alhier ende vroed kunde seer / ervaeren was ook dat

sijn pensioen van te / bedienen als chirurgien den armen deser prochie / a vijf ponden grooten tsjaers gelijk

het was geweest / van over meer dan veertig jaeren onaengezien den / armen wel drij mael is vermeerdert en

dat de / vroed kunde is van seer groot belang hebben wij / op zijn vertoog met overleg aen hem toegest soo /

wij andermael doen bij dezen voor remuniratie van / dienst in het exerceren de vroetkunde int gesag vanden /

arme behoeftige  craemvrauwen  /  deser  prochie  eene somme van  vijf  ponden grooten  /  courant  t  sjaers

inganck met date deser  8 julij /  te betaelen uijt de ommestellinge ten laste vande / negotie bedrijf ende

gestaethede deser prochie met / conditie dat hij den armen als chirurgien moet / blijven bedienen voor den

ouden  bijleg ten waere /  wij om eenige reden in het een  ofte  ander ofte  / in derde de members tsamen

veranderinge wilden doen

calsijde 3 schepen a 24 ½ guldens de duijst en de sponden a 12 ½ guldens de 100 voeten de vragt daer onder

begrepen

voorts is geresolveert van te ontbieden van lessen / drij schepen calsijde steen ieder schip van 12 13 / 14 a

vijfthien duijsent de sponden naer proportie / om die van dit saijsoen ten eersten doendelijk te / verleggen ten

deele in het verlingen het gecalseijt / gedeelte aen d’hofstede van d’hoors cornelis lammens / en soo voorts

naer d’hofstede van laureijs blanckaert / ter lingde gelijk onvermijdelijk noodig sal / bevonden worden op

welke directie ende bestier / mijn heer pottelberge de la potterie berchem / etc wel wilt begeven het voorder

deel te besigen / aen d’hofstede vande weduwe jan baptiste lauwaers / ook tot het verlingen eenige roeden de

calsijde / ten voorleden jaere aldaer begonst danof sieur / [vacat] aldaer de bewerckinge / ende bestier sal

gelieven bij te woonen ende gelijcker / nog andere plaetsen dienen beleijt te worden

124r

met calsijde ter oorsaeke vande quaede gaeten / poelen en quaetaerdigen grond als sijnde in / practicabel ende

alzoo naedeelig aende prochie / het publick ende de commertie sal men in / cas van overschot der selve

calsijde  aldaer  / besigen  ofte  wel  nog een  schip calsijde  / laeten  komen  tsij  van  dit saijsoen  ofte  ten  /

toekomenden jaere

joachim de geijter pieter inghels janne de wilde / jacobus matthijs / pieter frans de geijter livinus ignatius

braeckman / pieter de smet / pieter fruijtenier lieven raman / adriaen vande velde gillis matthijs / jan baptiste

vander  schueren   adriaen  francies  de  vuijst  /  philippus  gerardus  braeckman  joannes  raman  /  francies

daiseleire joannies michiels / matheus vervaet

bode eet

actum in vergaederinge ter auditie / ofte passeringe vande prochie rekeninge / vanden jaere 1782 ter presentie

vande / heer  hooftschepenen de lantsheere / mijn heer  van pottelsberge de la-  / potterie ende mijn heer

corthals / pensionaris beede gecommitteerde / vande groote gelande deser prochie / midtsgaders bailliu schaut

borgemeester / ende schepenen pointers setters ende / notable der prochie van wetteren / desen 13 julij 1784

ten voornoemden daege is voor ons gecompareert jan francies / vande voorde filius jacobus insetenen alhier

dat hij bij / consent van bailliu en weth is gesurrogeert inde / plaetse van sijnen vader als geadmitteerden

bode / van wetteren op ghent et vise versa welke fonctie hij / nu t sedert 10 jaeren heeft bedient met eere ende

/ getrauwigheijt soo ons en het publick bekent is / 

124v

sonder  daer  over  oijnt  vande prochie  iets  te  hebben  /  genoten  ende gelijk  hij  bij  ons  consent  veele  /

insinuatien ten postcomptoire heeft moeten doen / ook dat hij aen ons heeft gebracht menigvuldige / brieven

raekende de prochie regie etc ver- / sogt hij ons eenige recompensie ofte bijleg alle / t welke overgemerckt

hebben wij hem toegestaen / zoo wij doen  bij dezen eene renumeratie over  dienst / van een  pond thien

schellingen grooten courant tsjaers / inganck met date deser tot laste vande / generaliteijt deser prochie met

conditie dat hij van / alle brieven raekende t bestier van t officie ende / de regie vande prochie geene porten

van op en / af te bringen en zal mogen vraegen en heeft hij / niet min bij vernieuwingen in handen vanden

heer bailliu gedaen den eet  van / qualiteijt  van getrauwen publicken bode daer  toe / wij hem andermael

committeren ende aenstellen / date ut ante

metinge aen gewassen goederen

sijnde voorders geresolveert  overmidts den  ham /  van wijlent  mijn  heer  de  sint vaest  met  nog andere /

paertijen goet soo inde kercke meersschen als de / aelrist als andere plaetsen die continuel door den vloet der
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schelde / aenwassen t sedert den jaere 1758 niet en sijn / gemeten nogte inde prochie lasten geaugmenteert /

vande zelve andermael door livinus franciscus leirens gead- / mitteerden lantmeter te doen meten ende naer

het / bevind van grootte ofte aenwas ten landboeke en / settingen t’augmenteren danof om de metinge vanden

/ ham bij te woonen ende present te zijn worden als commis- / sarissen gecommitteert sieur jacobus matthijs /

en  pieter  de  smet  schepenen  en  tot  de  andere  goederen  /  sal  hij leirens gebruijken  twee  der  ordinaire

maeijers / die de limitten inde kercke meersschen en aelrist / perfeck kennen gelijk inde metinge gedaen ten /

jaere 1758 bij octroij vande majesteijt de date 18 octobre / 1758 is geplogen van alle welke den voornoemden

/ 

125r

leirens t’eijnden dies aen ons sal overleveren ofte / exhiberen acte in forma om ter greffie bewaert te / worden

date voorseijt

joachim de geijter pieter frans de geijter / pieter inghels jacobus matthijs / joannes de wilde pieter de smet

regt issue

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 15 julij 1784

ten zelven daege wiert geexhibeert missive van het / hoofdcollegie met exemplairen van sijne majesteijts

ordon- / nantie daer bij te niet gedaen word het regt van issue / en is geresolveert van op den 18 dito te doen

de publicatie / als mede gelijke exemplairen te senden aen die van / eerteur en raverschot

verbod van inde kercken te begraven etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 17 julij 1784

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / hoofdcollegie van date 16 dito met exemplaren van /

het edict vanden keijser  ende koning van date 26 junij / 1784 daer bij verboden wort van in toekomende

alnog / te begraven inde kercken ordonnerende te moeten sorgen / binnen de drij weken voor  een ander

kerckhof alsmede / voor een huijs voorden grafmaeker waegens om de doode / daer naer toe te voeren voorts

daer van aan ’t gouver- / nement over te geven eenen getailleerden staet soo wel / hoe veel aen alle t selve

zaude dependeren etc bij welken / brief ook stond dat men daer op moesten resolveren / met den heere

pastoor tgone ’t seffens is gedaen dan / gelijk den selven heer pastoor en wij niet wel en / konden bevatten of

de prochien ten platten lande daer / onder begrepen waeren is geresolveert tot onze / gerustigheijt en om

nergens in te misdoen dat den / greffier  signant op den 19 deser  saude gaen naer / dendermonde en raed

vraegen aen d’edele heeren / hoofdschepenen

125v

idem begraven

actum in wettelijke vergae- / deringe vanden 22 julij 1784 ter / vergaederinge van d’heer joachim de geijter

bailliu ende schaut sieurs pieter  frans / de geijter borgemeester pieter  ingels livinus ignatius / braeckman

jacobus matthijs ende / pieter de smet schepenen

ten voornoemde daege dede den greffier  signant /  rapport  van sijne deputatie hier  vooren vermelt  /  dat

d’edele heeren hoofdschepenen van resolutie / waeren van dat wij tot alnog naer geen kerckhof en zauden /

vernemen geen huijs bauwen etc dat sij van / gevoelen waeren dater eer kort eene interpretatie / op t selve

edict saude hebben gevolgt daer bij / uijtdruckelijk zaude staen of de prochien van het / plaat land een? tgone

begrepen in het gemelt / edict zauden zijn begrepen ofte niet / dat wij provisioneel  aenden heer pastoor

zauden / seggen van niemand meer wie het zij inde kercke / te begraven rapporterende voorts dat hij greffier /

signant van alle dies part heeft gegeven aenden / heer pastoor van alhier date ut ante

calsijde

actum 1 augustij 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten  voornoemden  daege  gerapporteert  sijnde  dat  de  waters  /  vanden  dender  op  den  15  deser  stonden

afgetrocken te worden / en daer bij gevoegt den brief van francies de bievre vanden / 26 julij 1784 waer bij

versocht te weten hoe veel sponden / hij voor dese prochie met de drij geordoneerde schepen / calsijde moest

afsenden etc is geresolveert van / hem seffens te antwoorden vande selve calsijde / af te senden met de

sponden gereguleert op dertig / roeden lengde ten spoedigsten doendelijk om de / reden voorschreven van het

aftrecken der waeteren / ende dat het swijlens te laet zaude worden ook / dat hij wel moest doen letten op de

tellinge en / dat het moest wesen groote goede calsijde etc / 

126r

armen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 augustij 1784
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ten  voornoemden  daege  is  geresolveert  van  te  schrijven  /  aende weth  van  hauwgem  ontrent  ronse  of

oudenaerde / ten fine van onze prochie t’ontlasten van hunnen / inboorling jacobus marijn alhier getrauwt

met de / dochter van jan de maesschalk filius denijs overmidts / sij seer arm waeren en bovendien dat hij

marijn nu / siek was danof den selven brief seffens is geschreven / actum date ut ante

calsijde

actum in vergaederinge vanden 15 ougst / 1784

ten zelven daege is geexhibeert missive vanden heer hoofd- / schepenen vande vijvere vande selve date daer

bij geseijt / wierd dat wij geen calsijde en mogten leggen voor aleer / bekomen te hebben decretement vanden

heere procureur / generael danof geresolveert is dat den greffier  signant / saude soeken inde greffie ofter

alreede dieswegens geen / decreet en was etc

calsijde

actum ten vergaederinge van dheer / joachim de geijter bailliu ende schaut sieurs livinus ignatius / braeckman

ende pieter de smet schepenen / desen 18 augustij 1784

ten  zelven  daege  heeft  den  heer  hoofschepenen  vanden  /  vijvere  als  commissaris  vande  straet  ende

beekschauwinge / aen ons vooren gehauden verbael daer bij hij seijde / voor het welzijn van het publick

voordeel tot de / commertie ende andere utiliteijten dat de ontgonste / deelen calsijde aen d’hofstede vande

weduwe jan baptiste / lauwaerts aen d’hofstede van d’hoors cornelis lammens /  en aende waege brugge

wesende alle publicke straeten / sauden verlingt worden t samen circa met veertig / roeden lingde en twelf

voeten breedt en aleer / men sulkx begonst dat daer toe noodig was / decreet of aggriatie vande heren raden

fiscaelen / van haere majesteijts grooten raede faute van diere / dat het hoofd collegie de becostinge zaude

hebben / geroijeert ende terwijl den heer raed diu actuelijk / binnen dendermonde was dat hij tselve decreet /

seffens saude hebben versocht daer op wij geseijt / hebben content te wesen als sulcxk noodig was / actum

date ut ante

126v

calsijde

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 18 ougste 1784 present sieurs / pieter ingels joannes de wilde /

filius frans livinus ignatius braeckman / ende pieter de smet schepenen

ten voornoemden  daege hebben  wij  oversien  de  copie  aen  ons  heden  /  geinsinueert van het verbael  op

gisteren door den heere / hoofdschepenen vande vijvere gehauden met het / opgevolgde decretement danof

geresolveert  is t’selven  /  te  volgen  ende ten  dien  fine  den  inhaudt van  diere /  hier  naer  t’enregistreren

luijdende als volgt

den onderschreven gecommitteerden van sijne / majesteijts raeden fiscalen in des selfs grooten raede van /

over twee a drij jaeren gesien hebbende dat een gedeelte / vanden wegh leijdende vande prochie van wetteren

/ naer de stede ende lande van aelst genaemt de / massemsestraete te beginnen van aende hofstede / vande

weduwe jan baptiste lauwaert lang salvo justo / twee a drijentwintig roeden dient beslaegen te / worden met

calseijde ter oorsaeke vanden quaeden / nature vanden gronde ende wel namentlijck op de / menigvuldige

clachten soo vande respective / insetenen deser prochie als vande gone komende / vanden lande van waes soo

daenighlijck dat het / selve gedeelte wegs niet wel en kan gebracht / worden in goeden ende t’allen tijde

gebruijckbaeren / staet ten sij het selve beddens gewijse verhoogt sijnde / met magre aerde beslaegen worde

met calseijde / ter breede van twalf voeten met de sponden / daer het selve bij experte noodig sal gevonden

worden / voorts een ander deel liggende op de noordtsijde vande / schelde van aen het hof van pieter dierick

nu d’hoors / cornelis lammens sijnde eene publicke baene leijdende / van wetteren op calcken t’gone salvo

justo kan beslaen / in twelf roeden

ende voorts nogh salvo justo ses roeden op de baene / van wetteren naer de stadt gendt ontrent de steene /

ofte waegebrugge alwaer voor desen eenige calsijde / geleijd is wesende dese drij gedeeltens wegs seer utiel /

ende noodigh voor het publicq selfs bij goedkeuringe / van wethouderen deser prochie ende wel namentlijk /

ter  requisitie van alle de  negotierende persoonen  / ter  oorsaeke dat  de voorseijde  gedeelten  wegh  niet /

konnen gebruijckbaer sijn ten allen tijden door den / modderachtigen ende quaede nature vande grondt die bij

/ 

127r

winter saisoene inpracticabel is ten sij dat de selve / beddens gewijse worden opgehoogt met magre aerde

ende /  beslaegen  met  calseijde  steenen  ter  breede  alsvooren  /  ende gemerckt  dat  de  voorschreven  drij

gedeeltens wegs / van wegens dese prochie facielijck connen gemaekt / ende voltrocken worden geduerende

desen / goeden saisoene daer toe in reflectie stellende dat / dese prochie alreets voorsien is vanden noodigen /
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calseijsteen soo heeft den onderschreven inde gemelde / sijne qualiteijt van commissaris der geseijde prochie

noodig gevonden dese acte ter interest / van borgemeester ende schepenen deser prochie te formeren / ende

t’hunder presentie af te lesen tot het bekomen / der gerequireerde ordonnantie ende decretement vanden /

grooten raede tot mechelen actum in vierschaere / der prochie van wetteren desen 18 ougste 1784 ende / was

onderteekent jsh j vanden vijvere 1784

ghesien  bij  ons  raedt  ende  procureur  generael  van  /  sijne  majesteijts  en  des  selfs  grooten  raede  de

bovenstaende / acten ende geconsidereert de redenen daer bij vermelt / hebben wij dese acten gedecreteert

soo wij  die decreteren /  mits desen  actum dendermonde desen  18 ougste  1784 / onderteekent jf  diu de

blaesvelt

calsijde 

voorders wierd gerapporteert dat den calseijdesteen / die sieur frans de bivre met een schip uijt lessen / voor

onse prochie hadde gesonden niet en was vande / grootte gelijck wij geconveniert waeren is geresolveert /

van aen hem te schrijven het volgende monsieur / frans de bievre alsoo wij het schip calseijde van elf /

duijsent boven de sponden niet en bevinden van qualiteijt / ofte grootte volgens ons accordt was daer onder

bevonden / wordende veel derdelinck seggen kleijnen steen soo moet / uedele daer op eenige duijsende laeten

defalqueren en gelieft / uedele de twee voordere geordonneerde schepen calseijde niet / te verbeteren immers

te leveren volgens onze afspraeken / en sent die niet af want wij en zullen daenveerdigne / niet doen en

schrijft ons seffens u sentiment om ons / bij tijde elders te connen addresseren en ons buijten / intrest te

stellen in afwachtinge blijven monsieur / uedele dienaeren bailliu schaut borgemeester ende schepenen van

wette - / ren ter ordonnantie onderteekent livinus franciscus leirens uijt onse vergaederinge / vande 19 ougste

1784

127v

petitie

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 19 augustij 1784

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de / missive van het hoofdcollegie de date 6 dito ordon- /

nerende dat wij op den 6 september aenstaende moesten / zenden naer ’t hoofdcollige twee gecommitteerde /

om te hooren de propositien vanden uijtsent voor  / den jaeere 1784 te verschijnen 1785 danof daer  toe /

gecommitteert zijn den heer bailliu de geijter ende / pieter de smet schepenen aen wien bevolen is van / aen

d’edele heeren hoofdschepenen te versoeken van / geene uijtsendingen meer te doen tot calsijdinge / binnen

den lande van dendermonde over midts / dater voor dese casselrije geene unie en is en / diesvolgens dat elk

wien  calsijde noodig hadde /  de becostingen privativelijk moesten  doogen  niet  alleen  /  volgens het  niet

immemoriael gebruijk possessie ende / regt maer ook conform d’ordonnantie vande majesteijt vanden / 27

maerte 1765 article 7 daer bij uijtdruckelijk staet geseijt / dat in materie van calsijdinge ieder prochie sijnen

last / moet draegen etc bij dien dat onze gecommitteerde / ook sullen versoeken van ons ’t ontslaen van ten /

comptoire te moeten tellen ons part inde 1000 libra grooten / sijnde 120 : 13 : 9 : 5 …? ende op alle dies met

de voorder / minder wetten te confereren ook van maer toe te / staen voor s lants directie acht duijsent ponden

grooten voor  / de generaliteijt om dat men gehad heeft eenen soo / harten en lankdueriggen vorst dat de

graenen sijn / tot seer hoogen prijs t gone maer voordeelig en is / voor groote boeren maer seer naedeelig aen

gemeenen / menschen daer van onse prochie vol is de welke / alle hunne noriture moeten koopen etc etc

actum / date ut ante

calsijde

actum 31 augustij 1783 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geresolveert van de twee schepen / calsijde gesonden door francies de bievre niet te laeten

/ lossen als onder protestatie omdat hij niet en was / volgens onse conventien

idem op den 4 septembre 1784

128r

rapport petitie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 septembre 1784

ten geseijden daege dede den heer bailliu de geijter / ende den schepenen pieter de smet rapport van hunnen

deputatie naer het hoofdcollegie op de petitie / seggende dat’er geresolveert was van boven het / ordinair

gefixeert subsidie en hofhaudinge nog / uijt te zenden voor slants directie tot acht duijsent / ponden grooten

voor  de generaliteijt sonder meer soo dat de voordere 1000 libra grooten gedestineert voor calsijdingen /

cesseert voor den jaere 1784 en dat de 120 : 13 : 9 : 5 sijnde / ons deel inde 1000 libra grooten uijtgesonden

bij brief vanden / 16 septembre 1783 tot het calsijden binnen de wegen van- / den lande van dendermonde
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waer jegens wij en andere / prochien sijn gekomen in oppositie sullen geemploij- / eert worden tot het lossen

van renten die loopen ten / laste vande casselrije van dendermonde en dat bij slants / rekeninge daer van soo

ook van gelijke somme voor den jaere / 1782 sal bewijs gedaen worden actum date ut ante 

uijtsent en exemplairen van het verbod van schimpschriften ook van de gelt specien

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 16 septembre 1784

ten voornoemden daege wierde geexhibeert den / uijtsent brief de date 14 desen met exemplair van zijne /

majesteijts ordonnantie segge declaratie vanden 18 / augustij 1784 aditioneel aen’t edict vanden 12 februarij

1739 / raekende het verbod vanden libellen schimpige eerschendende / ende op roerige schriften voorts een

edict vande / zelve zijne majesteijt den keijser ende koning vanden 23 / augustij 1784 om cours te geven inde

nederlanden aende / ducaeten van kraunitz aende keijserlijke ducaeten vanden / slag van sijne majesteijt en

aen de geheele patacons zoo die / vanden slaege van sijne majesteijt en aen de geheele patacons zoo die /

vanden slaege van zijnen majesteijt als die van kraunitz / danof geresolveert is van sondag 19 deser te doen

de / publicatien affixien en gelijke exemplaren te zenden / aende laeten van eertbeur en raverschot en wegens

den / uijtsent brief sal men ter generaele vergaederinge / resolveren 

kraunitz ducaet f 6 : 12

patacons f 2 17 ¼ st

keijserlijk ducaton f 6 : 0 ½ 

128v

de drie jaermerckten

actum 24 septembre 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert missive van het / magistraet der stad dendermonde daer bij adver- / terende

de drij vrije jaermerckt daegen die ommequamen / den 4 11 en 18 octobre 1784 ordonnerende daer van te

doen de publicatie in forma sijnde geresolveert van op den 3 / dito sijnde sondag te doen de publicatie ter

plaetse / ende tijde gecostumeert

ontfangers der publieke penningen

actum 30 septembre 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is gecommunicqueert missive van het / hoofdcollegie de date 27 deser met exemplair van

sijne majesteijts edict raekende de ontfangers der publicke / penningen danof geresolveert is van sondag 30

octobre / te doen de publicatie en affixie en gelijke exemplairen / te zenden aende laeten van eertbeur en

raverschot

patroulle

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 14 octobre 1784

ten zelven daege wierde geopent missive van het hoofd- / collegie van date 13 dito ordonnerende van sijne

majesteijts  /  wege  dat  wij  de  wachten  moesten  verdobbelen  tot  het  /  gaen  vande  patroulle  daer  op

geresolveert is van seffens / copie vanden zelven brief te zenden aende laeten van / eertbeur ende raverschot

als mede den gepensioneerden / patroulant ontboden en hem geordonneert van stappaens te vigileren op de

pointen bij den zelven brief vermelt / en op de wijcken van overbeke quaetregt en vantegem / op te nemen de

persoonen van 17 tot 50 jaeren om daer / uijt de wagten ende corporaelschappen te reguleren

naer dies is nog geresolveert dat iederen schepenen op sijnen / wijk zaude doen gelijke opnemingen

logement

actum als vooren 15 dito

ten gemelden daege wierde geexhibeert en geopent / missive van het hoofdcollegie ordonnerende dat wij

moesten / besorgen het logement voor twee gecommitteerde van / het regiment van vierves die alhier stonden

te komen / en is geresolveert van die soldaeten te logeren bij joannes / vander bruggen inde swaene alhier

129r

hauwelijken ter kennisse vanden weerdelijken regter

in wettelijke vergaederinge / vanden 16 octobre 1784

ten voornoemden daege wierde geexhibeert ende geopent / missive van het hoofdcollegie met exemplairen /

van zijne majesteijts edict vanden 28 septembre 1784 / annopende de hauwelijken en is geresolveert van /

sondag te doen de publicatie en gelijke exemplairen / te zenden aen die van eertbeur ende raverschot

wacht
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actum in wettelijke vergaederinge / vanden 17 dito

ten voorschreven daege is oversien d’instructie gestelt / ten hoofde der rolle vande wagten en uijt de alreede /

gedaen op neminge begonst den ronde boek te formeren / en is als capitain vande wachten aengestelt sieur

jacobus / sebastiaen baeijens om te nemen het oppersicht en goet /order te doen hauden

leveringe waegens peerden en fouragie

actum 28 octobre 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten voormelden daege wierde geexhibeert en geopent / missive van het hoofdcollegie met een getranslatteert /

decreet van hunne koninglijke hoogheden ordonnerende / dat wij in gereetheijt moesten wesen tot het leveren

van / waegens karren peerden fouragie etc daer op gere-  / solveert is van seffens gelijke exemplairen te

maeken / ende te zenden aende laeten van eertbeur ende / raverschot alsmede om gelijke te doen publiceren /

en affixeren

logement

actum 1 novembre 1784 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege hun alhier representerende eenen / offecier twee corporaels en 15 soldaeten cannoniers / die

quamen van mechelen op ghent met twee schepen / geladen met canons etc de welcke versogten logement /

thoonende hun orders dog midts daer bij van gene logement / gesproeken en wieert is aen hun refus gedaen

en / sij seggende dat het onmogelijk was op de schepen te / blijven  als geen  behoorelijk vier  konnende

maecken / en daer sonder niet uijtstaendelijk ook dat de heeren / van het magistraet van dendermonde hun op

den inhaut / vande selve orders of passavant logement hadden verleent / is aen hun het selve logement op

simpel couvert / voor eenen nacht toegestaen

armen zele

ten geseijden daege des naer middaegs isser wettelijk / 

129v

geexhibeert borg brief verleent over den armen / disch van zele aan pieter govaert alhier woonende / en midts

den  zelven  govaert  alreede  bij  sententien  /  was  gecondemneert  dese  prochie  te  moeten  ruijmen  /  is

geresolveert van sulkx bij beslotenen brief aen / die van zele te kennen te geven met andere / objecten tot

afwijs vanden zelven borgbrief

logementen en leveringen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 novembre 1784

ten gezeijden daege is geresolveert van aen d’edele / heeren hoofdschepenen te vraegen of wij in het / cas als

vervat  is in  onze resolutie  vanden  1  deser  /  en  in andere diergelijke  voorvallen van  vraegen  /  door  de

passerende militaire te doen van waegens / peerden cheesen etc wat wij in diergelijke gevallen / moeten doen

of toe staen of absolut refuseren

opneminge peerden en lotterijen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 4 dito

ten zelven daege is geresolveert om achtervolgende / het decreet van sijne majesteijt ons toegesonden bij /

brief  van  het  hoofdcollegie  van  date  25 octobre  1784  /  begrepen  bij  onze resolutie  vanden  28  dito in

gereetheijt  /  te wesen  tot  het leveren van waegens karren peerden / fouragie etc als zulckx geordonneert

zaude worden / van te doen de lottinge wien eerst zaude moeten / leveren en is daer toe alsdan gedaen de

opneminge / bij behoorelijke lijste en gedaen de selve lotinge

actum als boven

(in marge: commissien vanden / officier judocus vander haegen / de welcke naer over- / stellige alhier in /

texte bij hem beede / orriginel sijn / ingetrocken / memorie

ten zelven daege heeft judocus vander haegen aen ons / andermael geexhibeert zijne commissien als sergiant

ofte / offecier deser prochie versoekende dat wij die zauden / gelieven ’t annotteren op desen onze resolutie

boek de / welke luijden in verbis

den onderschreven bailliu ende schaut der prochie / ende heerelijkhede van wetteren verclaert mits desen

uijt / crachte van mijn office tauthoriseren ende te habiliteren judocus / verhaegen inwoonder van het selve

wetteren ten effecte van in / s’onderschreven name te doen alle soorten van insinuatien afvraegen / ende

protesten tsij in processen ofte alle andere affairens alsmede / staen over wettelijke acten in cas van noode

binnen de selve / 
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130r

prochie voorvallende met voorder macht aenden selven / verhaegen van daer van te verleenen behoorlijcke

relaesen / op den selven voet  ende maniere als de officieren ofte sheeren / dienaers binnen wetteren sijn

doende ende gewone sijn te doen / dit alles met last van dieshalvens te doen den eedt over gelijcke / saecken

gerequireert  in handen van  borgemeester  ende schepenen  /  van  t’selve  wetteren  ten  effecte  dies sal  hij

verhaegen gehauden / sijn sigh aen hun te addresseren bij requeste daer toe te presente- / ren daer nevens

voegende dese s’onderschreven declaratie ende / authorisatie actum wetteren den 9 junij 1781 dit niet min

alles bij provisie ende tot wederroepens onderteekent joachim de geijter 1781

den onderschreven raed ende intendent generael van haere / excellentie de princesse d’isengien gravinne de

lauraguais vrouwe / van wetteren calcken etc etc consenteert soo hij doet mits / desen inde autorisatie bij den

heer bailliu van wetteren / verleent aen judocus verhaegen ten effecte breeder bij de / voorenstaende acte

vermelt  hem voor  soo veele  noodt  inden naem / van haere voornoemde excellentie daer  toe insgelijcks

authori- / serende ende qualificerende mits desen behaudens doende / den eedt bij de selve acte ook vermeldt

alles bij provisie / ende tot revocatie actum tot oudenaerde den 11 junij / 1781 onderteekent p p cardinael

compareeerde voor borgemeester ende schepenen der prochie ende heerelijkheide van / wetteren in persoone

judocus vander haegen filius jooseph den welken / achtervolgende de voorenstaende commissien hedent in

onse / handen heeft gedaen den eet daer bij vermelt ende tot / diergelijcke functien requirerende ter manisse

van d’heer / joachim de geijter bailliu ende schaut overstaen ende / kennisse van sieurs jan baptiste drieghe

borgemeester pieter ingels pieter frans / de geijter ende jan de wilde filius frans schepenen in vierschaere /

vanden 28 junij 1781 ten effecte  van welcke hj comparant / dese  benevens ons heeft  onderteekent ende

waeren onderteekent judocus vander / haegen joachim de geijter joannes baptiste driege pieter ingels p f de /

geijter en joannes de wilde

den  onderschreven  raed intendent  van  haere hoogheijdt  de /  princesse  d’issengien  vrouwe  van  wetteren

verclaert bij dese / inden name vande selve haere hoogheijdt mits de doodt / vanden overleden officier jan

baptiste saij te authoriseren ende / qualificeren als officier ende sergeant der selve prochie den / persoon van

judocus  verhaegen alreede voorgaendelijk  tot  /  diversche acten  ende exploiten  geautoriseert geweest  bij

commissie  /  vanden  11  junij  1781  ende  den  eedt  in  consequentie  dies  gepresteert  /  in  handen  van

borgemeester ende schepenen van t’selve wetteren met last / van te doen nieuwen eedt in handen alhier alles

nochtans / bij provisie ende tot revocatie actum wetteren den / 26 ougste 1784 onderteekent p p cardinael

acutm in wettelijke vergaederinge ten schepenhuijse / coram d’heer joachim de geijter bailliu / ende schaut

sieurs pieter ingels livinus ignatius / braeckman jacobus matthijs pieter de smet / schepenen desen 26 ougste

1784

ten voornoemden daege is voor ons gecompareert judocus vander haegen / filius jooseph den welcken aen

ons exhiberende soo wel sijne / 

130v

voorgaende commissie vanden 11 junij 1781 als de voorenstaende tot / het becleeden de functie van offecier

ende sergiant deser / prochie heeft hij achtervolgende dien tonser acceptatie ende / aggriatie gedaen den eedt

van getrauwigheijt en fedeliteijt / daer toe aen hem de verbintenissen ende plichten daer toe / dienende ende

ook conform de majesteijts placaerten ten / dien pointe geemaneert claerlijck sijn voorgehouden / sullende

dese  alsmede  sijne  geseijde  eerste  commissie  ten  /  resolutie  boecke  overgestelt  worden  date  ut  ante

toorconden  /  bailliu ende schaut  mitsgaders schepenen en  greffier  signant  over  de  /  weth  ende waeren

onderteekent joachim de geijter jacobus matthijs pieter ingels pieter de smet ende livinus ignatius braeckman

logementen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 1 novembre 1784

ten voornoemden daeghe iser  wettelijk geopent  de missive  van /  het hooftcollegie  de daete 5 deser  ons

andermael adverterende / van geen logementen te verleenen aen die de welcke geen / absolut en behoorelijck

order en hebben etc waer op naerder / geresolveert is van aen d’edele heeren hooftschepenen te / vraegen van

deze explicatie gelijck in het geval vervat / bij onse resolutie vanden derden deser breeder is geseijt / en bij

provisie het logement der vier recruteurs opgeseijt / aen jan baptiste de bruijcker ende aen hem verleent een /

logement billet voor henricus van buijten actum date / ut ante

acte seker vanden armen van zele

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 14 novembre 1784
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ten selven daege sijn voor ons gecompareert eenen schepenen / ende den armmeester der prochie van zele de

welcke / in faveur van onsen armendisch overbragten 25 libra grooten ter / ontlastinge van hunne borgtogte

verleent over pieter govaert danof / geresolveert is van die somme t’ontfangen om verscheijde / redenen ende

ook  om t’eviteren proces  jegens de weth van / zele welke somme is ontfangen door onsen armmeestere

sieur / jacques frans de wilde ende is de voorseijde orriginele acte / borgtogte aenden gemelde schepene ende

armmeestere van / zele gerestitueert sijnde aenden gemelden armmeestere de /  wilde belast vande selve

somme in rekeninge te vergoeden / ende aen den greffier signant geordonneert van ten / register van acten

borgtogten van alle dies te hauden / pertinente notitie actum date als boven

131r

commissaris generael der legers

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen desen / 18 novembre 1784

ten voornoemden daege isser wettelijk geopent ende gecomunicqueert / missive van den heere raed fiscael

haere majesteijts / grooten raede met copie van het volmagt verleent / door het gouvernement aenden heere

raed de grez als / commissaris generael tot het bestieren vande majesteijts / troupen in vlaenderen wegens

hunne nootsaekelijkheden / soo van fouragie waegens etc

casus positie armen etc

actum date ut ante

sijnde ten  selven  daege des naer  middaegs geresolveert  dat / den greffier  signant saude opstellen  casus

positive om te / vraegen advis aen den here advocaet pulinx annopende / het onderhaut van jan van goethem

filius jan ende de / weduwe van denijs de sutter beede innocente alsmede van / nog twee andere ook wegens

het doen overgeven state / van goede door de douariere charles leopoldus delvael / alhier overleden welke

douariere ons inden raede van / vlaenderen hadde gestelt  partije jegens  d’edele  heeren / schepenen  van

gedeele wanof den procureur de keghel / moeste worden aensogt om voor ons te compareren voor / den heere

commissaris uijt  den raede van vlaenderen / om bij provisie  te dienen verbael  tot  het voorkomen  / van

absolute verstekinge

aengaende de dispensatien hauwelijken siet register van authorisatien

lossen renten

actum 25 dito

ten  selven  daege  iser  wettelijck  geresolveert  van  aenden  /  gewesenen  ontfanger  ludovicus  norbertus

venneman nu woonende op / eertbrugge te schrijven dat hij de drij renten moeste / lossen aenden armen van

wetteren uijt sijn slot van / rekeninge vanden jaere 1782 gelijck aen hem door den / heere commissaris ter

auditie vande selve rekeninge / was geordonneert

dag passeren quohier

sijnde alsdan ook geresolveert van op den 7 der aenstaende / maent decembre 1784 te passeren den staet van

binnecosten / vanden selven jaere ende dat den greffier signant saude / schrijven brieven van advertentie aen

dheeren gecommitteerde / der groote gelande als ook aende laeten van eertbeur ende / raverschot ende te

doen doen het ordinair kerkgebodt

lijste waegens en peerden

actum in wettelijcke vergaederinge / van den 2 decembre 1784 coram d’heer joachim / de geijter bailliu ende

schaut sieurs pieter / frans de geijter pieter ingels joannes de / 

131v

wilde filius frans livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs ende pieter de smet schepenen

ten gemelden  daege is geexhibeert  missive  van het  /  hooftcollegie de daete 23 der  gepasseerde maendt

novembre ons / ordonnerende van binnen de veerthien daegen aen hun / toe te senden eene pertinente lijste

van alle de / weerckpeerden waegens ende karren met de namen / der propritarissen de welcke sigh binnen

onse prochie / ende jurisdictie sijn bevindende dienvolgende is geordonneert / aenden greffier signant dat hij

saude maeken de / gemelde lijste ende aen het hooftcollegie over te senden / alsmede seffens te schrijven

aende laeten van eertbeur / ende raverschot ten eijnde van aen ons binnen gelijcken / tijdt toe te senden den

nomber der peerden waegens ende karren die in hun district sig bevinden met ook / de proprietarissen van

diere om die alsdan gesaementlijk / naer het hooftcollegie te senden

geen presenten te doen aenden geemploijeerde vande staet
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recruteren

sijnde voorts gecommunicqueert  nog twee  brieven  /  van het hooftcollegie  beede de daete 27 novembre

voorseijt / met exemplairen het een wesende een edict van / sijne majesteijt den keijser ende koning raekende

de / geschencken ende presenten die verboden woorden te / geven aen eenige geemploijeerde vande staet en

aen / dese van eenige presenten ten aenveerden ten opzichte / van hunne bedieninge ende het tweede sijnde /

eene bekentmaekinge aengaende de lichtinge / van recruten om de nationale regimenten der / nederlanden

voltallig te maeken en in cas van / noode te vermeerderen en overmits die dese / exemplairen alreede waeren

gepubliceert  ende  /  geaffixeert  van  op  den  25  novembre  voorseijt  soo  is  geresolveert  /  van  gelijcke

exemplairen te senden aende laeten van / eertbeur ende raverschot

anderen dag passeringe staet binnecosten

ende gelijck d’heeren gecommitteerde vande grootte / gelande aen ons hadden doen adverteren dat sij / op

den 7 deser maendt niet en konden vacheren / ter auditie vande staet van binnecosten vanden jaere 1784 / soo

is geresolveert  van den selven dagh te erstellen ende / fixeren op den 20 dito wordende aenden greffier

signant / geordonneert van achtervolgende dien te schrijven / aende selve heere gecommitteerde der grootte /

gelande alsmede aende laeten van eertbeur ende / raverschot mitsgaeders het kerkgebodt om / jegens den

selven dagh te interpelleren de pointers setters / ende notable met alle de gone die het voorder aengaen /

mogte actum date ut ante

132r

extraordinaire petitie

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 9 decembre 1784

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van / het hoofdcollegie van date 3 dezen meldende dat zijne /

majesteijt den keijser ende koning den 3 dezer maend decembre / aende provincie van vlaenderen gevraegt

hadde een / dongratuit ofte extraordinarie subsidie van sesthien hondert / duijsent guldens vlaems courant

voor  onderstant  inden  actuelen  /  oorloog  die  zijne  majesteijt  genoodsaeckt  is  uijt  te staen  /  jegens  de

republique van hollant ons daer bij ordon- / nerende te zenden onze gedeputeerde behoerelijk geauthori- /

seert ten land huijse den 13 dezer ten thien uren voor / middag om de zelve nopende de gemelde vraege

gehoord / voorders geresolveert te worden naer behooren ten welken / fine wij bij deze deputeren den heere

bailliu de geijter / ende sieur jacobus matthijs schepenen de welcke sullen / trachten en bij d’edele heeren

hoofdschepenen  versoeken  van  /  die  vraege  te  minderen  soo  veele  het  eenigsints  onmogelijk  /  is

geconsidereert onze ordinaire oude lasten die men / schaers konnen voldoen dan met rigeur van ten laste /

van veele insetene gebruijckers bij executie te pramen / voorder zullen zij gedeputeerde hun voegen naer de /

resolutie vande voordere minder wetten actum date ut / ante 

joachim de geijter pieter inghels / livinus ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter de smet

lijste waegens peerden etc

actum ten geseijden daege

ten selven daege is er door den greffier signant geexhibeert ende afgelesen / de lijste vande peerden waegens

karren ende proprietarissen van diere die / aen d’edele heeren hooftschepenen moeste overgesonden worden

ende is er geresol- / veert van die bij beslotenen brief aen hun te senden date ut ante

leveringe en taux van hoij

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 11 dito

ten voornoemden daege is er geexhibeert missive van het hooftcollegie / de daete 10 deser met exemplair van

aencondinge vanden heere commissaris / generael de grez vanden 8 dito wegens den taux ende leveren van

hoij en is / geresolveert van morgen 12 dito te doen de publicatie ende affixie alsmede / gelijke te zenden aen

die van eertbeur en raverschot date ut ante

rapport extraordinaire petitie

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 14 decembre 1784

ten selven daege deden de gedeputeerde rapport van hunne deputatie / naer dendermonde dat de vraege door

zijne majesteijt gedaen van het / extraordinair subsidie saude worden voldaen door de proviontie date ut ante

132v

opneminge pattatters

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 16 decembre 1784
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ten voornoemden daege wierde geopent ende voorgelesen den brief / van het hooftcollegie vanden 15 deser

raekende het opnemen / der pattatters ende sijnde geresolveert van sondag daer van te doen / de publicatie en

copien te senden aen die van eertbeur en / raverschot met order van gelijcke opneminge date ut ante

ordonnantie van vallidatie logementen 1784

actum alsvooren

sijnde ook geexhibeert d’ordonnantie van vallidatie verleent / den 13 deser door het hooft collegie wegens de

logementen der / recruteurs tot den lesten novembre 1784 waerbij bevonden is aen ieder die / logementen

gehad hadde te voldoen te cort was gebracht een pondt / grooten ’t gone den greffier signant op sijnen sallaris

aldaer sal aftrecken ende / brengen bij sijne rekeninge ten laste vande prochie op dat ieder het sijne saude /

hebben

corten staet van schulden 1784

voorts is geexhibeert en  afgelesen  den corten staet van  schulden  deser  / prochie vanden jaere 1784 met

d’ordonnantie van d’edele / heeren hoofd schepenen daer bij onder andere aen ons geboden / wiert boven alle

andere lasten nog omme te stellen tot 715 libra / grooten wisselgelt tot het lossen van renten alsmede eene

somme van £ 120 : 13 : 9 : 5 / ende is geresolveert van daer aene te volcommen voor soo veele doendelijck /

is des mede wegens de leste somme ’t ordonneren aen die van eertbeur / en raverschot van hunne deele

daerinne omme te stellen ende voldoen / naer behoeren actum daete ut ante

opneminge pattatters 

actum 20 decembre 1784 ter wettelijcke vergaederinge 

ten  voornoemden  daege  wierde  andermael  geexhibeert  den  brief  van  /  het  hooft  collegie  nopende het

opnemen der pattatters en is’er geresolveert / dat iederen schepenen op sijnen wijck daer van de opneminge

saude / doen en die overleveren aenden greffier signant om daer uijt te formeren / de noodige leijste om die

over te senden aen d’edele heeren hooftschepenen / date ut ante

continuatie ontfanger 1784

item is’er voorgehauden dat er diende aengestelt te worden / eenen ontfanger vande settinge boeken vanden

oust jaere 1784 ende / dat het saude convenieren selfs nootsaekelijk is voor het publicq / dat den voorgaenden

ontfanger saude continueren reden er nog / menigvuldige persoonen ten achteren staen vanden oust 1783 de /

welke in dien er eenen nieuwe ontfanger aengestelt wierde bij / sommatien ende executien sauden moeten

gecontraigneert worden / twelke altijdt ruineus is voor  ’t publicq ende wel  besonderlijck in deze / teijts

omstandigheden men niet en can voorsien wat extraordinaire / vraegen er  connen gedaen worden ook in

aendacht genomen / dat den tantieme vanden ontfanger vanden oust 1783 maer / en bedraegt £ 11 : 8 : 8

redelijck te modicq voor het bedienen / dese prochie om alle welke en veele ander redenen wij / ontboden

hebben  den  selven  ontfanger  sieur  pieter  broeckaert  ende  /  sijn  met  hem  geconveniert  dat  hij  saude

continueren voor / den oust jaer 1784 mits genietende voor tantieme / 

133r

twintigh ponden grooten courant waer door eenigsints zal gerecom- / penseert zijn de modiciteijt vanden

voorgaenden tantieme / twelke hij alsoo heeft verclaert ’t accepteren opden voet  ende / conditien als ten

voogaenden  jaere ende mits stellende / souffisante seker ende borge onder het verbant als naer  rechte /

sullende den greffier signant opstellen de noodige requeste om / deze door d’edele negen hooftschepenen te

worden geagrieert / daete ut ante

pieter jan broeckaert

dag prefixie ommestellinge 1784

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 20 octobre 1784

ten voornoemden daege is er geresolveert te prefigeren dagh tot / het doen d’ommestellinge over den oust

jaere  1784 ende is den  selven  /  gefixeert  opden  27 deser  ten schepenenhuijse  te beginnen ten 8 uren /

smorgens waertoe den greffier signant zal doen vermaenen de pointers ende / setters daete ut ante

ten beteren effecte vande respective resolutien vanden 20 dito hebben / wij dese beneffens den ontfanger

pieter boeckaert onderteekent

joachim de geijter / pieter inghels pieter frans de geijter / livinus ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter

de smet joannes de wilde / joannes de wilde filius lieven

ommestellinge 1784
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actum in vergaederinge van pointers ende / setters den 27 decembre 1784

ten voornoemden  daege is  andermael  geexhibeert den  uijtsent  /  brief  van het hooftcollegie  de daete 14

septembre 1784 met de lijste van alle / de schulden ende voordeel deser prochie over den oust jaere ende

onbloot  1784 /  alsmede den corten  staet  van  schulden die in het  hooftcollegie  was  /  gereguleert  den  9

novembre / 1784 dannof men wegens het lossen van renten / daer aen zal volcommen soo veele doendelijck

is uijt welken uijtsent / ende lijste bevonden wert dat dese prochie belast is als volgt

eerst over de subsidie van sijne majesteijt den keijser  ende / koninck ingegaen 1

novembre 1784 ende ’t expireren lesten octobre 1785 / met het deel van eertbeur en

raverschot ’t gone hier / achter in voordeel sal worden gebracht tot £ 1429 9 9 11

133v

transport 1429 9 9 11

voor  d’hofhaudinge van  hunne konincklijcke  hoogheden  /  inte  gaen  met  prima

januarij 1785 ende ’t expireren lesten / decembre daer naer comt alsvooren £ 187 5 0 0

item  voor  s’lants  directie  inganck  genomen  den  /  1  novembre  1784  ende  ’t

expireren lesten octobre 1785 965 10 6 3

volgens d’ordonnantie op den corten staet van / schulden de daete 9 novembre 1784

sonder te zeggen / waertoe 120 13 9 5

2702 19 1 7

over den staet van binnecosten vanden jaere / 1784 bij provisie tot 
700 0 0 0

somma tottaele
3402 19 1 7

voordeelen

jegens welke schulden volgens de repartitie staende / op den gemelden uijtsent brief

ende lijste in voordeel / bevonden wort het naervolgende

eerst  soo  veele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot
58 6 11 2

over het deel van eertbeur inde hofhaudinge
15 5 9 0

als vooren het deel van raverschot
7 12 10 0

item over het deel van eertbeur in s’lants / directie
78 16 4 5

idem raverschot
39 8 2 2

het deel van eertbeur inde lest genoemde somme / is geordonneert bij staet maar

niet bij uijtsent memorie

316 3 11 1

over een jaer pacht van het veer wesende het 2e / jaer van drij te verschijnen 2 meij

1785 85 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te verschijnen / lesten april 1785 sijnde ook

het 2 jaer van drij 18 10 0 0

over het import der ommestellinge ten laste vande / negotie bedrijf ende gestaethede

vanden jare 1784 bij / provisie 70 0 0 0

slot boni rekeninge 1783 bij provisie £ 388 : 6 : 3

 blijft om / renten te lossen of andere nootsaekelijckheden memorie

489 13 11 1

generale lasten £
3402 19 1 7

af voordeelen
489 13 11 1

rest schulden
2913 5 2 6

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de schulden / 
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134r

ende lasten hebben omgestelt soo wij ommestellen bij deze eene / settinge van ses schellingen acht grooten

courant te ponde prijs / waer op de landen bosschen en meersschen weijden huijsen vijvers / meulens en

thienden  volgens  de  lantboeken  staen  getauxeert  /  alles  tot  laste  vanden  oust  jaere  ende onbloot  1784

voorseijt onder / protestatie wegens de twee schelen voor schellebelle ende vijf schelen / voor die van laerne

als bij d’ommestellinge vande voorgaende / jaeren geseijt  daer toe gerefereert wordt  dannof den greffier

signant / ingevolge deser den ommestelling boek zal maeken op zegel competent / soor haest het doendelijck

is om die te leveren in handen vanden / gonen die er van ontfanger sal bedijden ten fine hij ontfanger / de

debiteuren daer bij te bevinden teijdelijck saude doen betaelen / van drij te drij maenden versoekende dat

bailliu schaut borgemeester / ende schepenen deser prochie soo wel dese als de ommestellinge ten / laste

vande negotie bedrijf ende gestaethede sauden wijsen wettelijck / ende executoir ons toorconden daete als

boven

liven raman pieter fruijtenier / gillis matthijs adriaen francies de vuijst / jan baptiste vanderschuren adriaen

vande velde

rapport deputatie naer dendermonde

actum ter wettelijcke vergaderinge vanden / 27 dito savons

ten voornoemden daege dede den schepenen braeckman rapport / van sijne deputatie ende dat hij bij provisie

voor dese prochie gesogt / hadde ses a seven hondert hoij ook een monster van haver doen presenteren / om

gelevert te worden in het magazijn van sijne majesteijt tot dender / monde daete ut ante

allimentatie pieter marijn

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 28 dito

ten selven daege dede den armmeestere de weth vergaederen om dat / pieter marijn siek geworden was en

alhier wilde gealimenteert worden / soo is tot soulagement vande prochie goet gevonden van te schrijven /

aende weth van hauwegem bij oudenaerde ende daer mede eenen / expressen te senden om dese persoon

vande prochie te weeren of dat men / hem den selven thunnen coste zauden zenden daete voorseijt

transport pieter marijn

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 30 dito

ten geseijden daege is’er geresolveert in volle vergaederinge vanden / weth van dito pieter marijn terwijl hij

nog in staet  was  met  vrauwe en  /  kind te transporteren  naer  het  gemelde hauwegem  om datter  geen  /

voldoenige antwoorde en quam daete ut ante

leveringe van haever

voorders des naermiddaegs is’er  geexhibeert missive  van het hoofd / collegie de daete 27 decembre met

exemplaeren wegens de / leveringe van haver sijnde geresolveert van sondagh 2 januarij 1785 / 

134v

te doen publiceren kerckgebod daer bij een ieder serieuselijck wierd / vermaent van naar ’t magazijn haver en

hoij te leveren op pene / etc daete voorseijt

verbod verkoopen van stroij

vaert tusschen antwerpen en saftinge

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 30 dito

ten voornoemden daege ontfaen en present twee schepenen / geopent missive van het hoofdcollegie de dato

29 deser daer bij / verboden wiert het verkoopen van stroij alsmede exemplairen / nopende de vaert tusschen

antwerpen en saftingen ook van het generael pardon der deserteurs sijnde geresolveert sondag / te doen de

publictie  affixie naer behoeren daete voorseijt

1785

brief aen ’t hooftcollegie ommestellinge 1784 etc

actum 2 januarij 1785 ter wettelijcke / vergaederinge

ten selven daege is er geresolveert vante schrijven / aen d’edele heeren hoofdschepenen adverterende hoe wij

hadden / ommegestelt over den jaere 1784 en wien ontfanger was / bedegen ook wien sijn borge en certifiant

was daete voorseijt
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ommestellinge 1784 wettelijck ende executoir

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 5 januarij 1785

ten voornoemden daege wierde geexhibeert de ommestellinge / gedaen bij pointers ende setters soo ten laste

vanden ploeg als / de negotie 1784 en sijn die gewesen wettelijck ende executoir daete voorseijt

logement soldaeten en deserteurs

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 13 januarij 1785

ten  selven  daege  is’er  wettelijck  geexhibeert  missive  van  /  het  hooft  collegie  de  daete  10  deser  met

exemplairen raekende het / logeren van soldaeten ofte deserteurs en is geresolveert van te / doen de publicatie

etc als ordinair daete voorseijt

uijtscheit proces de weth jegens de douariere delvael

actum in ordinaire vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester ende / schepenen den 20 junij 1785

ten voornoemden  daeghe is voren gehauden  dat men / genootsaeckt  was  proces  te sustineren jegens de

douariere / van joncker charles leopoldus delval insetene alhier h...? / bij requeste ende onder correctie van

daete 8 ende 9 novembre / 1784 als mede jegens dheeren schepenen van gedeele der stadt / 

135r

gendt vinneerende? voor die vanden raede van vlaenderen op materie / van over te gheven staet van goede

ten sterfhuijse van den selven / delval daer inne soo verre van elcke canten geprocedeert is geworden / met

het hauden van verscheijde verbaelen voor den heere raet ende / commissaris massez ende gelijck het cas

voor handen is van / kleijne consideratie ende dat men onseker is van den uijtval van / diere soo verclaeren

wij bij desen te authoriseren ende volmachtegen / j b de kegel procureur van den raede in vlanderen om over /

ons ende uijt onsen naeme bij verbael te dienen voor den voornoemden / edelen heere raet massez verbael

van dissistement van uijtscheet / ende van onse conclusien met consent van decretement ende presentatie van

te betaelen / de costen tot hier toe gedegen op vrindelijcken uijtscheet haudende / voor goet vast ende van

weerden alle het gonne onsen geconstitueerden / in de voornoemde saecke tot hier toe heeft gedaen ende

noch sal / kommen te doen onder het verbant als naer rechte actum daete ut / ante

joachim de geijter  pieter frans de geijter  / livinus ignatius braeckman pieter  inghels / joannes de wilde /

jacobus matthijs / pieter de smet

stroij gereet te hauden

actum in vergaederinge vanden 21 / januarij 1785

ten zelven daege des naer middaegs is ontfangen en / geopent missive van het hoofd collegie vanden 18 deser

/ daer bij geordonneert word dat wij in gereetheijt moeten / hauden twaalf duijsent vijf hondert busselen stroij

van  /  taerwe  rogge  ofte  haver  van  derthien  ponden  gewichte  /  iederen  bussel  om  te  dienen  voor  het

campement der troupen / als voor rations der ruijterije van het leger ’t gone zijne / majesteijt binnen dese

nederlanden geresolveert  heeft  te / versamelen recommandere dat wij  alle onse sorge moeten / te werck

stellen om daer aen te voldoen en danof onder / onse insetene te maeken soo danige repartitie als onse /

kennisse sal dicteren ende dat wij vande selve repartitie / binnen de veerthien daegen naer de receptie deser

aen / ’t selve hoofdcollegie over  te senden pertinente lijste / draegende de namen vande persoonen ende

ieders quantiteijt / van stroij t gone hij geordonneert is in gereetheijt te hauden

veltcappelaenen

voorders wierden daer  bij  aen ons toegesonden  exemplairen / van het bevel  vanden keijser  raekende de

kennisse die de / pastoors moeten geven aende militaire veltcappelaenen nopen- / de de doopsels hauwelijken

ende begraefenissen vande / militaire

sijnde op  het  eerste  member  wegens  het  stroij  geresolveert  van  /  jegens  donderdag 27  deser  te  doen

vergaederen de volle weth / pointers setters ende notabele met andere principaele / 

135v

gegoede om dieswegens als wesende een cas van / swaere importantie seer serieuselijck te resolveren / tot

keus  nemen de beste  ende convenabelste  maniere / om te connen voldoen midts in geheel  de prochie /

dusdanigen nomber van stroij niet bekomelijk en / is boven t gone ieder voor sig zelven tot noriture / van

hunne beesten noodig hebben en wegens / de exemplairen is geordonneert van sondag 22 deser / te doen de

publicatie ende affixie alsmede gelijken / te senden aen de laeten van eertbeur ende raverschot / met de

repartitie van hun deel inden gemelden / nomber van stroij actum date ut ante
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12500 stroij

actum ter vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester ende / schepenen midtsgaders pointers / setters

ende notable met eenige / der principaele gegoede deser / prochie desen 27 januarij 1785

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de / missive van het hoofd collegie de date 18 deser / ons

ordonnerende van sijne majesteijts wege van in / gereetheijt te hauden den nomber van twaelf / duijsent vijf

hondert busselen stroij van / taerwe rogge ofte haver iederen bussel  van / derthien ponden gewichte ten

dienste vande troupen / die zijne majesteijt in het nederlant staet te versa- / melen in welken nomber dese

prochie voor haer / deel moet doogen thien duijsent negen hondert / negenensestig busselen de laeten van

eertbeur / een duijsent eenentwintig ende die van raver- / schot vijf hondert en thien busselen volgens de /

repartitie daer van gemaeckt ende alreede aende / gemelde laeten uijtgesonden den 21 deser / ende gelijk

dater voor de insetene veel stroij / ontbreekt tot noriture van hunne beesten / namentlijk van dit jaer om dat

het hoij en / t…? seer mislukt ende schaers heeft geweest / ook de tweede snede der claveren vanden gepas- /

seerden winter sijn vervrosen alsmede dat men / niet en weet waer men diergelijke fouragie / sauden connen

koopen midts alle prochien soo / 

136r

wel  die inden  lande van  dendermonde aelst  het waes  ende elders niet  alleen verboden  is /  van  daer  in

commertie  gewijse  te  handelen  /  maer  ook  leveringen  quote  gewijse  moeten  /  doen  inde  respective

magazijnen  veroorsaekende  /  alle  sulkx  eene  waere  bangigheijt  selfs  /  onmogelijkheijt  van  diergelijke

nomber op te / bringen daer wij nogtans met alle de insetene / seer bereet ende begeerig zijn van in alles te /

volkomen alst de mogelijkheijt toelaet ofte / in eeniger manieren vindelijk is dienvolgende / om te voldoen

soo veele het can gebueren ende / gelijk het ons voordeeligst dunckt te wesen / hebben wij geresolveert soo

wij doen bij desen / van dito nomber omme te stellen quote gewijse / volgens dat ieder op sijn quote ofte

loone ten land / boeke bekent staet te weten dat ieder pondt prijs / sal betaelen segge leveren in nature tot

eenen / bussel en een derde dog als het pont grooten niet vol / en is sal men soo haest het thien schellingen is

en  /  daer  boven  eenen  bussel  en  onder  de  thien  schellingen  /  grooten  niet  te  tauxeren  en  welke

ommestellinge /een ieder sal moeten voldoen op pene van …? / en executie wordende dese bij ons gewesen

wettelijck ende executoir / ten beteren effecte ende op dat een ider hem daer naer saude / konnen reguleren

sal elcke quote op sondagh en acht daegen / worden gepubliceert actum daete ut ante

joachim de geijter pieter frans de geijter joannes de wilde / pieter inghels / jacobus matthijs livinus ignatius

braeckman / joannes de wilde pieter de smet / gillis matthijs pieter fruijtenier / liven ramen philips gerardus

braeckman / jan baptist vander schuren joannes raman / adriaen vande velde adriaen francies de vuijst / frans

daeseleire / ijan michiels

136v

staet der grootte vande prochie etc siet nog folio 14 verso 83 verso

actum in wettelijcke vergaederinghe vanden 10 februarij 1785

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hooftcollegie / van daete 4 februarij 1785 daer bij aen

ons geordonneert is aen / hun over te geven de groote van onse prochie in bunderen / gerekent alsmede of de

ommestellinge binnen onse prochie / word gedaen volgens de hemelsche breede daer naer prijsije / ende val

in welcken laesten gevalle wij hun moeten informeren / hoe vele bunderen onse prochie groot is in prijs

omme / aldus bij calculatie te connen weten hoe veel val de / selve is hebbende etc voorts dat wie ten jaere

1782 / ontfanger van onse prochie geweest is danof geresolveert is / daer op te rescriberen inder voegen van

het project ende de / opsoekingen tot dies alreede bij den greffier signant gedaen soo volgt

edele weerde ende seer voorsienige heer / tot voldoeninge aen uedele brief vanden 4 deser hebben deere te /

seggen dat onse  prochie groot  is in hemelsche breede met  /  den geersbosch  die tsedert eenige jaeren is

gecotiseert  geworden  /  ende daugmentatie ofte  aenwasch  aen veel  partijen door  den /  vloet  der  schelde

tsaemen  sonder  de  straeten  op  de  noortsijde  /  vande  schelde  als  niet  gecotiseert  item  de  breede

geincoporeert  /  inden  steenweg  met  het  beloop  der  schelde  en  heije  tot  /  achtien  hondert  eenenvijftig

bunderen de selve breede / is getauxeert naer deugt ende weerde sonder val mits de / afsetene betaelen even

gelijck de insetene welke leste / daer  jegens alleene betalen de domicilaire lasten dus / tsaemen met de

respective  thienden en molens tot  acht  /  duijsent vijf  hondert vierentachentig ponden prijs  daer  /  op de

ommestellinge gebeuren den wijck van eertbeur / ressort deser prochie die hunne ommestellinge doen op hun

/  selven  is groot  twee hondert vierenseventig bunderen / een  dagwant 64 roeden staen ook  in prijs naer

weerde en deugt / als boven tot £ 1008 : 15 : 1 grooten idem den wijck van raverschot / groot 88 bunderen 1

dagwant staet in prijs £ 31 : 6 : 10 grooten / ten jaere 1782 heeft  van ons prochie ontfanger geweest  /

ludovicus norbertus venneman aen dit detail iet ontbrekende / gelieft tordonneren aen die blijven met alle

respect  uijt  /  onse vergaederinge vanden 10 februarij 1785 ueerweirdige oodmoedige ende onderdanige /
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dienaeren bailliu schaut borgemeester ende schepenen van wetteren ende waeren / onderteekent joachim de

geijter  pieter  frans de geijter livinus ignatius braekman / jacobus matthijs ende pieter de smet

ende geordoneert mits den tijd van acht daegen stondt / te verschijnen den orriginelen brief te behandigen aen

/ jan frans vande voorde geswoorne bode van wetteren op gent / om aldaer te behandigen aenden bode op

dendermonde danof / het  adres was  in  verbis edele  weerde ende seer  voorsienige /  heeren mijn  heeren

hooftschepenen vanden lande tot dendermonde aldus geresolveert daete ut ante

137r

jan van petegem

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 16 februarij 1785

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het / magistraet van corterijk melden dat wij moesten /

onderhauden sekeren joannes van petegem onzen inboorling / die aldaer bij geval of passagie siek geworden

was / daer op geresolveeert is van ’t antwoorden dat door de / lange afwooninge van dito petegem hij ons

onbekent / was en mogelijk elders habitatie hadde verkregen

lossen renten aenden armen

actum in wettelijkce vergaederinge / vanden 24 februarij 1785

ten gemelden daege is er  wettelijk geresolveert  van / te schrijven  naer het hoofdcollegie dat men saude

trachten / te lossen de renten aenden armen ende dat het ueerweirdige saude / gelieven te tauxeren den staet

van  binnecosten  vanden  /  jaere  1784  om  dat  de  crediteuren  den  ontfanger  gedurig  /  quelden  om  de

voldoeninge te hebben

jan van petegem

actum 28 februarij 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten gemelden daege is geexhibeert naerdere missive van / het magistraet van corterijk met een detail van

dito / joannes van petegem waer uijt genoegsaem bleke / dat hij was onsen inboorling en is geresolveert van /

te schrijven dat d’heeren van het magistraet sauden / gelieven te laeten gebeuren de noodige verschotten /

geduerende zijne siekte  dog met soo veel  menagement / alst mogelijk is en  erstelt  zijnde dat  hij naer  /

wetteren zaude komen etc

notarissen

actum 3 maerte 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten  zelven  daege  is  er  wettelijk  geexhibeert  missive  /  van  het  hoofdcollegie  de  date  23  februarij  met

exemplairen / raekende protonotarissen etc sijnde geresolveert van / sondag te doen de publicatie en affixie

alsmede / gelijke exemplairen van sijnen majesteijts ordonnatie / te zenden aende laeten van eertbeur ende

raverschot / bij beslotene brieven

vraege van 130000 guldens

sijnde ook geexhibeert andere missive van het / 

137v

hoofdcollegie de date 24 februarij daer bij geordonneert / wierd dat wij onse gedeputeerde moesten zenden /

naer het hoofd collegie om te hooren de proposi- / tien aengaende de vraege van derthienhondert / duijsent

guldens wisselgelt door den heere commissaris / uijt den name van zijne majesteijt den keijser ende / koning

gedaen aende staeten van vlaenderen / danof tot dies gedeputeert zijn sieurs livinus ignatius / braeckman ende

jacobus  matthijs  schepenen  de  /  welcke  zullen  hooren  de  genegenteijt  soo  van  d’edele  /  heeren

hoofdschepenen als de gecommitteerde vande / voordere subalterne wetten en hun voegen naer de / meeste

voijsen date ut ante

rapport vande selve vraege

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 10 maerte 1785

ten voornoemden daege deden de bovengenoemde gecommitteerde / rapport van hunne deputatie dat er bij

d’edele heeren / hoofschepenen en met gemeene voijsen de voorenstaende / vraege van derthien hondert

duijsent guldens was toe-  / gestaen te lichten door  de provincie ende dat de majesteijt  /  daer van zaude

betaelen den intrest a drij en half par / cento gelt voor gelt geduerende den tijd van acht jaeren / ende de

voordere vijf jaeren gelijken intrest dan dat er / t’elken jaere 1/5 van het cappittael moeste vermindert /

worden alle ’t selve in te hauden op de subsidie
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onderhaut joannes van petegem

actum 16 maert 1785 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege is geexhibeert missive van het / magistraet van corterijk de date 11 deser meldende / dat sij

voor  het  onderhaut  van  joannes  van petegem onsen  /  inboorlig geduerende sijne onpasselijkheijt  aldaer

hadden / gegeven wanneer hij uijt corterijk vertrocken is tsamen / 31 guldens 11 ½ stuivers daer van sij de

restitutie vraegen / danof geresolveert is vande selve somme met de eerste gelegene / tijd op te senden en aen

d’heeren van het magistraet van corterijk te schrijven brief van dancksegginge

leveringe stroij

sijnde alsdan ook geopent missive van het hoofdcollegie / die maer seffens ten thien uren smorgens en was

overge- / bracht daer bij geordonneert wiert dat wij binnen de drij / 

138r

daegen in het majesteijts magazijn binnen dendermonde / bij provisie moesten leveren 800 busselen stroij en

doen dan / de publicatie dat ieder d’helft van sijne patatters mogte / verkoopen waer op geresolveert is van

seffens eene lijste / te maken vande gone die moesten leveren ende die / persoonen door offecier  te doen

vermaenen

cesseringe van leveringe van haver hoij stroij

actum 16 maerte 1785 voorseijt ten / vier uren naer middag

ten selven daege ende ure gearriveert sijnde brief van / het hoofd college gedateert waer bij geseijd is / dat

alzoo het leveren van hoij ende haver aende magasijnen / van sijne majesteijt bij provisie was komen te

cesseren dat / het aen een ieder gepermitteert wiert haver ende hoij te / verkoopen ter plaetsen ende aen wien

het hun goet duncken / mag voorders dat wij geexcuseert wierden van het leveren / van stroij hier boven bij

d’eerste resolutie vermelt / op alle welke geresolveert is van aenstonts te schrijven / kerckgebod om op den

17 en 20 deser te publiceren dat / alle de gone die vermaent waeren tot het leveren van / stoij uijt crachte

vanden gemelden brief geen stroij / en moesten leveren ook mogten verkoopen hun haver / en hoij als hier

boven geseijt alsmede dies wegens in- / ken te doen bij beslotene brieven aende laeten van / eertbeur ende

raverschot

pacht slants gulden siet voorts folio 173 et sequens

siet hier onder d’agriatie

actum 24 maerte 1785 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege isser wettelijk geexhibeert missive van het / hoofd collegie vanden 16 deser seggende indien

de prochie / wilt continueren inden pacht van slants gulden dat wij tot / dies plaise moesten presenteren etc

danof geresolveert is / vande selve plaise te presenteren en is die vanden volgenden / inhauden

believen  mijn  edele  heeren  hoofschepenen  vanden  lande /  van  dendermonde ten  versoecke  van  bailliu

schaut / borgemeester ende schepenen van wetteren met sijne toebehoorten ten behoeve / vande selve prochie

te prolongeren voor den termijn van / ses jaeren den pachte van het regt genaemt slants gul- / den sijnde

eenen gulden par tonne bier die gesleten / worden inde herbergen bruijloften ende uijtvaerden binnen / de

gemelde prochie inganck te nemen met den eersten / meij 1785 voor de somme van negenentwintigh ponden

5 schellingen 11 grooten courant jaerelijx boven het ordinair wijngelt wesende egaele / 

138v

somme als den voorleden ses jaerriggen pacht wanof / men ten eersten maendage van april aenstaende /

sullen voldoen het wijngelt met den pagt van tjaer / te vallen lesten april 1785 boven het wijngelt van t’jaer /

als dan te beginnen volgens ueerweirdige missive vanden 16 deser / voor alle welcke te voldoen de prochie

verbonden blijft /  actum in onse ordinaire vergaederinge van 24 maerte 1785 twelck / doende uedele ter

ordonnantie greffier signant onderteekentlivinus franciscus leirens

voorts geexhibeert missive van t hooftcollegie van / daete 20 maerte 1785 ons ordonnerende te rescriberen /

of alhier particuliere rekeninge gebeurt van landboeken / binneboeken schoren polders etc en is geresolveert

van / t antwoorden dat men alhier dusdanige administratie / niet en hebben danof geresolveert is te schrijven

in / deser voegen

edele weerde ende voorsienige heeren ter voldoeninge / aen ueerweirdige geerden vanden 20 deser hebben de

gonne van  te  /  seggen  dat  binnen onse prochie ende district  geene / particuliere  administratien en  zijn

exterende tsij / onder den naem van landboeken binneboeken wateringen / broecken schoren ofte polders

gevolgentlijk dat wij de gemeen- / tenaeren nochte niemand dieswegens rekeninge en doen / tsij onderlinge

ofte  andersints  blijven  met  alle  respecten  /  edele  weerde  ende  voorsienige  heeren  ueerweirdige
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oodmoedighe /  ende onderdanige dienaeren  bailliu  schaut  borgemeester  ende schepenen  /  van  wetteren

onderteekent livinus franciscus leirens uijt onse vergaederinge vanden 24 / maerte 1785

welcke plaise ende brief geordonneet is te doen draegen naer / heet hoofdcollegie door den offecier judocus

vander haegen op den 29 deser actum date ut ante

(in marge: den onderschreven / offecier relatteert / d’orriginele plaise / ende die in texte / vermelt gedraegen /

ende bestelt te / hebben in het hoofd / collegie ende gelevert / in handen vanden / messagier velrade / die het

selve beweegt / heeft aende heeren / hooftschepenen in hemlieden vergaederinge / desen 29 maerte / 1785 /

judocus vander haegen)

(in marge: hier nevens onse / plaise wegens den / pacht van s’lants / gulde)

slants gulden pacht drij jaeren

aggriatie gevolgt op de voorenstaende plaise

hoofdschepnen vanden lande van dendermonde achter- / volgens het decreet vanden 18 decembre 1760 ende

het  /  vermogen  aen hun daer  bij  verleent accorderen andermael  /  aen  bailliu schaut  borgemeester  ende

schepenen der prochie / ende heerelijkhede van wetteren met sijne toebehoorten / den pacht van het regt op

de bieren bij voorenstaende / plaise vermelt dit voor eenen termijn van drij achter- / eenvolgende jaeren te

beginnen met prima meij 1785 / ende t’expireren ultima april 1788 voor den prijs / van eene jaerelijkxsche

somme van negenentwintig / ponden vijf schellingen elf grooten genomen sijnde bij anne / commune van

thien gelijk het voorschreven regt voor- / gaendelijk is verpacht geweest ende voorders op de /

139r

conditien ordinair ende accessoire rechten daer bij / gestatueert actum int hoofdcollegie den 4 april 1785 /

onderteekent  j  c  de  mulder  accordeet  met  zijn  orrigineel  /  toorconden  als  greffier  dezen  4  april  1785

onderteekent j c de mulder

(in marge: dit wijngelt is voor den / jaere ingank prima meij 1785)

wijngelt £ 1 : 9 : 3

depecheren acte 0 : 9 : 4

zegel 0 : 0 : 8

clercq 0 : 2 : 4

= 2 : 1 : 7

deze is betaelt par order vanden heer / bailliu ook het wijngelt van t jaer / verschenen lesten april 1785

verbod gazette courier de l’europe

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 april 1785

ten voornoemden daege is er wettelijk geopent missive van / het hoofdcollegie de date 8 dito met exemplair

nopende / het verbod van het inbringen ende de circulatie van het / nieuwsblad geintituleert courier politicque

et litteraire / ou courier de l’europe sijnde geresolveert van sondag / 17 deser te doen doen de publicatie ende

affixie  alsmede gelijke  exemplairen  te  senden  bij  beslotene  brieven  aen  /  de  laeten  van  eertbeur  ende

raverschot

actum 14 april 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert ende geopent missive / van het hoofdcollegie de date 10 dito annoncerende /

dat elk sijne patatten haver en geerste stroij mogte / verkoopen dog niet het taerwe en rogge stroij ook / dat de

schippers bij hun mogten hebben proviande van wijn bier brandewijn taback etc alsmede dat de / patroulle

exact moesten letten op de veeren ter schelde / tot het beletten alle desertie sijnde geresolveert van / sondag

17 deser den zelven brief int geheele te publi- / ceren naer de acht ure misse ende hoogmisse alsmede / daer

van copien te senden aende laeten van eertbeur ende / raverschot

onderhaut jacobus du prez

actum in vergaederinge vanden / 21 april  1785

ten zelven daege is geresolveert van andermael te schrijven / aende weth van dijnse ten fine sij moesten

onderhauden / jacobus de prez hunnen inboorling faute van dier / dat wij genoodtsaekt zauden zijn van hun

t’actioneren / inden raede van vlaenderen etc

verbod exces in het recruteren
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zijnde ook andermael geexhibeert de missive van het hoofdcollegie de date 21 / dezer met overleg wezende

maet regelen om te doen cesseren / d ixcessen in het recruteren

139v

copie informatien recruteurs

actum in vergaederinge vanden / 23 april 1785

ten voornoemden daege is voor ons gekomen d’heer / bouviez liuitenant capitain onder het regiment van /

clair faijt  thoonende eenen brief van sijnen com- / mandant uijt  brussel geschreven daer  bij  hij d’heer  /

bouviez gelast wiert informatie te nemen annopende / de desertie van n velraet die alhier als recruteur / hadde

geweest en versocht absolut copie van / d’informatie preparatoir die dieswegens alhier door / ons leenmannen

en schepenen was gehauden en is / geresolveert de selve copie te maken ende te senden / aenden heer bailliu

om door hem morgen ofte / overmorgen gesonden te worden naer dendermonde / aenden zelven bouviez vont

hij sulkx geraetsaem / 

recruteurs

actum 28 april 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geresolveert op d’insisteringe / van d’heer bouviez  voornoemt te schrijven bij

forme / van wettelijke declaratie annopende de desertie van / n velraet hier boven vermelt en van op den 4

mei / te besteden de weduwe van denijs de sutter

actum 4 meij 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten  selven  daege  gebleken  zijnde  dat  er  op  den  1  deser  /  was  gedaen  kerckgebod  dat  men  publick

minstbiedende / den naesten zaude aenbesteden het onderhaut van / marianne holstijnen weduwe van denijs

de sutter over / jaerigge furieuse innocente en is de selve naer / oproepinge verdreven op  livine de grootte

weduwe van / jan baptiste de man voor de somme van vijf ponden / grooten tsjaers ingank te nemen hedent

danof de noodige / cleederen ende lijnwaeten sullen besorgt worden door / de prochie op conditie dat de

aenveerderigge alle / het voorder moet thaeren laste hauden ende wel / sorge draegen dat de selve marianne

niemant geen / ongemack toe en bringt van quetsuren of brant op / pene etc

(in marge: bestedinge weduwe / denijs de sutter / op den 2 junij 1785 / is dese andermael / besteet aen pieter

van / santen inden boschcant / à acht ponden grooten / t sjaers ingank van / hedent en tot 2 junij / 1786

in vierschaere vanden 11 / meij 1786 is aen hem / van sante toegestaen / voor onderhaut als / boven negen

ponden grooten / te beginnen 2 junij / en is gebleven tot 16 julij 1786

en wederom gekomen / den 8 novembre 1786 bij dito van sante à 9 libra)

140r

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 25 meij 1785

ten  voornoemden  daege  is  er  geresolveert  van  jegens  den  2en  /  junij  aenstaende des  naer  middaegs  te

beginnen ten  een  /  uren te doen  vergaederen  geheel  de weth  /  pointers setters ende notable soo tot  het

oversien den quohieren / over te geven bij den ontfanger pieter broeckaert vande settingen / 1783 om daer uijt

te reguleren de remiesen der insolvente / persoonen om die te bringen in rekeninge vanden selven jaere /

1783 alsmede om uijt te leggen ofte calculeren den / ommestelling boek vanden zelven jaere sijnde tot het /

formeren van het gesijde quohier vermaent den selven / ontfanger actum date ut ante

schepen calsijden

actum in vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester schepenen pointers / setters ende notable desen 2

junij 1785

ten voornoemden daege is er geresolveert van de 120 : 13 : 9 : 5 / die bij ordonnantie van het hoofdcollegie

begrepen / bij den corten staet vanden jaere 1783 sijnde de date / 11 novembre 1783 en insgelijkx op den

corten  staet  vanden  /  jaere  1784 de  date 9 novembre 1784  sijn  geordonneert  /  omme te stellen tot  het

calsijden de plaetsen daer het / meest saude convenieren ende utils voor de commertie / en het publick soo

insetene als afsetene soo is ger- /  solveert  van tot  het selve  calsijden provisioneel  te / doen  komen  drij

schepen calsijden ende daer toe sal / den greffier signant schrijven aan sieur de bievre tot / lessen om die te

senden met de noodige sponden tot 100 voeten op den / gemeenen en ordinairen prijs ten eersten doendelijk /

date ut ante

joachim de geijter pieter frans de geijter pieter de smet / livinus ignatius braeckman joannes de wilde jacobus

matthijs / gillis matthijs adriaen francies de vuijst pieter fruijtenier / jan baptist vanderschuren / adriaen vande

velde liven ramen / frans daiseleire philippus gerardus braeckman
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idem

den brief geschreven aan sieur de biever tot lessen is na volgt / monsieur uedele sal voor rekeninge van onse

prochie ter eersten doendelijk / senden drij schepen calsijde steenen sonder sponden op den / prijs van 24 : 10

libra de duijst de vragt daer onder begrepen / gelijk ten voorleden jaere en minder ist doendelijk

140v

dog recommanderen seer hartelijk van wel  te doen / letten soo op de tellinge als dater soo veel cleijne /

calsijden niet onder gemingelt en is als voortijdts / midts wij reden hebben gehad ons daer over te / beclaegen

betrauwende op uedele goede sorge blijven / oprecht monsieur de biever uedele oodmoedige …? dienaeren

bailliu / schaut borgemeester ende schepenen van wetteren onderteekent livinus franciscus leirens / uijt onse

vergaederinge vanden 2 junij 1785

bestedinge pieter de smet innocenten

ten selven daege voor  ons gecompareert judocus broeckaert / insetenen van alhier den welken ons seijde

onmogelijk te wesen / van pieter de smet overjaeriggen innocenten voor den ouden pacht / gemaeckt den 12

julij 1767 staende inden voorgaenden resolutie / boek folio 366 sijnde 4 : 10 : 0 grooten tsjaers te konen

onderhauden / midts hij heel caduck word en ander redenen daer van de / waerhijt aen ons bekent is ende

vreesende indien hij publick / moeste aenbesteet worden dat de somme merckelijk saude / augmenteren ende

wel wetende dat dien persoon bij hem / broeckaert seer wel onderhauden word hebben wij om / beter gedaan

dan gelaeten met den selven broeckaert / gemaeckt accoord te weten dat hij vande prochie sal / genieten

jaerelijkx seven  ponden grooten  courant te  beginnen / 12 julij  1785  midts door  hem broeckaert exact  /

onderhaudende de conditien en restrictien vervat in / d’aenbestedinge van 12 julij 1767 die aen hem is /

voorengehauden ende geaccepteert desen 2 junij 1785

leveringe van 500 busselen stroij

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 11 junij 1785

ten selven  daege is geexhibeert  missive van het hoofd- / collegie van date 9 deser  en bij ons ontfangen

gisteren / naer  den middag waer  bij  aen ons geordonneert wordt van / binnen de drij daegen te moeten

leveren in het clooster  / der  gesuprimeerde theresianen te dendermonde vijf  hondert / busselen stroij van

veerthien pond gewichte iederen / bussel dienvolgende hebben wij geresolveert ende / niet min geordonneert

vande selve leveringe te vol- / trecken door de volgende persoonen sieurs jacobus matthijs 100 busselen gillis

matthijs 75  weduwe lieven / verstraeten d’oude 50 d’hoors jan van haerde 50 weduwe / jacobus lammens 25

pieter de smet schepenen 50 adriaen vande velde 50 d’hoors jan de meij 50 ende d’hoors / 

141r

cornelis lammens ook 50 maekende t samen de voorseijde / vijf hondert die alle ten daege vande leveringe /

binnen dendermonde sullen voldaen worden door de majesteijts gecommitteerden

raekt de pensioenen van bailliu ende greffier

bij welken brief ook geordonneert wierd van aen / thoofdcollegie binnen de 14 daegen toe te senden copie /

authenticq vande conventien door de prochie gemaeckt / met den heer bailliu meijer ende greffier over hunne

/ jaerelijkx binnediensten  ende vaccatien om te sien welk-/ danige objecten in de conventien sijn begrepen

ende / gelijk er niemand pensioen en heeft dan den bailliu / ende dat hij absent was is geresolveert van ter

eerste / generaele vergaederinge dieswegens te spreken / dat ut ante

ut ante

actum 16 junij 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is andermael geexhibeert de voorseijde / missive van het hoofdcollegie de date 9 deser en

is / geresolveert vande de daer bij gevraegde copie autenticq / naer het hoofdcollegie bij beslotenen biref te

senden / en te doen een naerder detail wegens de binnediensen / immers den zelven brief is als volgt edele

weerde ende / seer voorsinige heeren hier nevens conform ueerweirdige ordonnantie / vanden 9 deser copie

authenticq van het accoort wegens / het pensioen van onse bailliu ende schaut van date 17 / decembre 1770

daer bij ueerweirdige sult sien welkdanige / objecten inde selve conventie sijn begrepen dan tot / breede

eclarissement vande clausule binnediensen  hebben  / d’eere te seggen dat die bestaen  in alle wettelijke /

resolutien doen of publiceren alle placcaeten ende / ordonnantien diesgelijkx alle kerckgeboden de prochie /

raekende t verleenen relaesen van diere vaccatien / op het doen de ommestellingen het wijsen executoir /

uijtleggen of calculeren van diere het passeren prochie / rekeningen staet van binnecosten oversien quohier /

van  restanten  van  prochie settingen  helpen  reguleren /  de  remiesen  veranderen  weth  vaccatien  wanneer
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dater / gecalsijt wort item het helpen reguleren de patroulle / logementen leveringen etc als het buijten seggen

geenen / oorloge en is immers elk devoiren van interne regie / 

141v

ende raekende den greffier  den selven en heeft in / veele jaeren geen pensioen gehad met alle welke te /

kennen geven wij verhopen voldaen te hebben en / teekenen ons te wesen met diep respect edele weerde etc /

uijt onse vergaederinge vanden 16 juni 1785

sijnde ook geexhibeert missive van sieur frans de biever uijt / lessen meldende dat hij de dri schepen calsijde

volgens / onsen brief vanden 2 junij 1785 met den eersten sal / afsenden date ut ante

calsijden merckt

actum 9 julij 1785 ter  vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester  ende schepenen /  pointers setters

notable gecommitteerde vanden / groote gelande ter auditie vande / prochie rekeninge vanden jaere 1783

ten voornoemden daege wiert  er  voorgehauden dat het nootsakelijck / was van te calseijden ter plaetsen

meest  util  soo  voor  insetenen  als  /  afsetene  waertoe  alreede 120  :  13  :  9 :  5  …?  is  ommegestelt  bij

ordonnantie van / d’edele heeren hooftschepenen begrepen bij den corten staet van / schulden vanden jaere

1784 ende heeft  men  meest  nootsaekelijck  gevonden / te kalsijden de merckt  binnen dese prochie  ende

gelijck sulkx ook / de kercke regardeert is alhier versocht den eerweirdige heer pastoor en kerkmeester / ende

is er geresolverert dat de prochie zal leggen eenen calseijde wegh / van twintig voeten breede te beginnen

aende calseijde bij de croon / ofte reeel ist noot van aen sint hubert tot aenden calseijde aen het huijs / van

francies van schoonen welken wigh rechte lignie zal / loopen door de plaetse vande merckt ende zal tot

voorder van / weden kanten belegt worden ook met claseijde ten koste vande / kercke alhier gecontideceert

dat sij de revenuen vande merckt is / profiterende dannof tot het reguleren van het pl…? ofte grondt sal /

ontboden worden den calseijder

ende alsdan voors te beschrijven ordinairen calseijder deser porchie / tot het executeren en derigeren deser

resolutie gecommitteert wordt den heere / bailliu de geijter ende schepenen braekman den welken tot dies …?

desen  behoorelijk /  geauthorisseert  worden  sullende den  heere hooftschepenen  vande /  vijvere  versocht

worden hier opte versoeken het decretement vanden / heere raedt diu depost naerder geresolveert van de

calseijdinge / vooren gemelt te voltrecken ront de kercke mits blijvende ses voeten / 

142r

vande  aengelande  huijsen  dewelke  sullen  versocht  worden  van  /  d’opsluijtinge  den  selve  ses  voeten

privativelijck te supporteren ende dat / vande voorschreven calsijdinge ront de kercke ende geheel de merckt

sal bekostigt worden / d’helft door de prochie en d’helft door de kerke actum daete ut supra

l corthals joachim de geijter pieter frans de geijter / livinus ignatius braeckman / gillis matthijs joannes de

wilde / pieter fruijtenier jacobus matthijs / pieter de smet / adriaen francies de vuijst joannes de wilde filius

lieven / jan baptist vander schueren joannes van nuffel pastor soo veel het hem aengaet / adriaen vande velde

j baeijens kerckmeestere / philips gerardus braeckman / joannes raman

calsijde

actum 14 julij 1785 ter wettelijke / vergaederinge

ten  voornoemden  daege  is  voor  ons  gecompareert  n  de  /  beever  broeder  van  sieur  francies  de  beever

koopman in / calsijde steenen tot lessen aen wien geordonneert is van / soo haest het doendelijk is boven de

drij schepen alreede / geordonneert nog een te bringen voor  dese prochie / en dat daer in moesten wesen

vijfduijsent witten / calsijde steen ende nog 444 voor ende in revise dassement / vande gone die op het schip

gisteren gelost te cort sijn / bevonden t gone hij heeft geaccepteert

schoolmeesters en accoucheurs

sijnde  ook  gecommunicqueert  eene  missive  van  het  /  hoofdcollegie  de  date  5  deser  raekende  de

schoolmeesters / accouseurs en vroedvrouwen

item nog  eenen  anderen vanden  6 dito  wegens  de  thienden  /  en  molens  ons  ordonnerende daer  op  te

rescriberen sijnde / geresolveert van de selve twee brieven te beantwoorden / op de volgende manieren

edele weerde ende seer voorsinige heeren beantwoordende / ueerweirdige geeerden vanden 5 dezer bij ons

ontfangen  den  10  dito  hebben  /  de  gonne  van  te  seggen  primo  dat  binnen  onse  prochie  zijn  /  vier

schoolmeesteren boven de kleijne andere kinder / scholen

secundo dat sij op hun versoeck door pastoor en ons is toegestaen / 
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publicque schole te mogen hauden sonder daer toe eenige / andere sollemniteijten te zijn gebruijkt dan van

eenige de / publicatie ten kerkstichele mits wij oordeelden daer toe / bequaem te sijn

ende ten derde dat voortijts den principaelsten meester placht / vande prochie te genieten eenen bijleg van

twee ponden grooten courant ende / nu t’sedert eenige jaeren is t’selve gecesseert dan betaelt de / prochie

bijwijl  eenige  cleijnigheden  voor  het  leeren  der  arme /  kinderen  selfs  isser  reus  geproponeert  van  aen

iederen / schoolmeestere te geven een pont grooten dog alnog niet vastgestelt

daer zijn binnen dese prochie twee accouseurs en drij vroedvrouwen

den eenen heeft alhier gewoont en die functie geexerceeert / van over 20 a 25 jaeren sonder dat wij weeten

waer hij examen / heeft gedaen den tweeden heeft sijn examen gedaen voor  / het collegie medicum van

dendermonde hedent 5 a ses jaeren naementlijk ten pointe vande vrouwkunde bij dien soo wij onderhooren

beede seer bequaem

de vroedvrouwen sijn geexamineert door doctoors van alhier / en alsoo bij ons en pastoor toegestaen die

functie texerceren

(in marge: dese is last prochie)  den lest geseijden accouseur heeft een pensioen van vijf / ponden grooten

voor het exerceren de selve vroedkunde int gesag? / vande arme craemvrouwen en gelijcke somme voor het

bedienen / den armendisch als chirurgien t’gone betaelt wordt den / armen

de vroedvrouwen plachten te genieten t’samen vier ponden / grooten maer nu ter tijd en is’er nog dieswegens

geenen vasten wet / verhopende hier mede aen ueerweirdige orders te hebben voldaen blijven / met grootte

achting

edele weerde ende voorsienige heeren ueerweirdige oodmoedige en / onderdanige dienaeren bailliu schaut

borgemeester ende schepenen van wetteren / onderteekent livinus franciscus leirens uijt onse vergaderinge

vanden 14 julij 1785

taux thienden

edele weerde ende voorsinige heeren ter voldoeninge aen / ueerweirdige orders besloten inde missive vanden

6 deser ontfangen 10 deser / hebben wij d’eere te zeggen dat naer naukeurig rechers inde / lantboeken met de

daer opgemaekte prijsije niet bevonden / en wart tot hoe veel bunderen de generaele thienden / concurreren

maer naer proportie der hemelsche breede ende den / prijs mitsgaders calculatie der zelve boeken bevinden

wij dat de / 17 distincte thienden soo geestelijk als weerdelijk die hun binnen / dese  prochie bestrecken

sonder de gehuchten van eertbeur ende / raverschot sauden consisteren seer bij 10,3 bunderen staende / in

prijs tot £ 460 : 7 : 0 grooten welcke 460 : 7 : 0 grooten inde ommestellinge / getauxeert worden even gelijck

de landen bosschen etc in prijse / staen

de vier  wintmolens soo cooren  als stammolens staen in / prijs 90 :  10 : 0 can uijtbringen 21 bunderen

wordende daer op omme / gestelt als boven / 

143r

dienvolgende dat de gemelde thienden getauxeert sijn naer deduc- / tie der bosschen meersschen weijden

huiijsen straeten etc op een / twaelfste deel  ende de vier  meulens op ciraca een  92 deel gelijck uijt / de

calculatie hier achter staende seere claer sal consteren

indien ueerweirdige uijt dese geen genoegsaeme eclairsissement en bevinden / worden sij versocht naerder

orders te geven anden gonne die / d eere hebben hun te adscriberen te zijn met alle respect etc

d’hemelsche breede der  prochie met den geersbosch  ouden herrewegh / etc die onlangs gequotiseert  sijn

bestaende in 1851 bunderen getauxeert / in prijs 8584 libra danof de ommestellinge zijn somwijlen 10 : 8 : 7

a 6 schellingen grooten  op ieder pont prijs immers naer proportie der lasten / dus vande 1851 bunderen en

8584 libra prijs gededuceert 1/3 voor de / bosschen wijden huijsen etc

rest 640/1244 2861/5723

uijt dit restat getrocken 1/12 deel komt voor de grootte iet meer / dan hier vooren bij brief is gezeijt 

wegens de meulens

de geheele grootte vande prochie sijnde 1851 bunderen en prijs / 8584 maekt inde grootte voor de meulens

seer bij 1/21 deel / en inden prijs ied meer als 1/92 deel

quohier restanten

actum 21 julij 1785 in wettelijke vergae- / deringe

ten voornoemden daege is ontboden den ontfanger sieur broeckaert / en aen hem gevraeght of hij nog veel

restanten hadde der / prochie settingen vanden jaere 1784 in cas van jae dat / hij sijn quohier moeste gereet

maeken jegens den 25 deser / dat men alsdan saude doen convoceren de volle weth pointers / en notable
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idem

actum 25 julij 1785 ter generaele / convocatie

sijnde ten selven daege oversien den voorschreven quohiere / van restanten ende daer bij marginalijk op

iederen / post aenden ontfanger geordonneert wat hij moest doen / executeren

renten prochie

actum 26 julij 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege is geexhibeert missive van het / hoofd collegie de date 23 dito ons ordonnerende van / hun

binnen d’acht daegen te schrijven hoe veel renten / wij nog hebben op de prochie en hoe veel gelost / t’sedert

de leste rekeninge gesloten ten somer saijsoene / 1783 etc waer op geresolveert is te antwoorden als volgt

edele  weerde  ende  voorsienige  heeren  de  cappitaelen  /  vande  renten  dit  ten  laste  van  onse  prochie

crooseerden / 

143v

’t sedert de prochie rekeninge gedaen binnen het somer / saijsoen 1783 gesloten 29 septembre tot den lesten

decembre 1784 waeren als volgt boven de vier ponden grooten s’jaers / recognitie cos? croos aende vrouwe

van wetteren / 

is gelost den 29 novembre / 1784 £ 200 : 0 : 0 

gelost idem 100 : 0 : 0

gelost idem   40 : 0 : 0

somma 340 : 0 : 0

eerst aenden armen van wetteren  eene rente van £ 8 :   0 : 0 grooten croos  cappitael £200 :   0 : 0 wsslglt

2. aenden selven armen 4 :   0 : 0  croos cappitael 100 :   0 : 0 

3. idem croos 1 : 12 : 0 cappitael   40 :   0 : 0

4. idem croos 4 :   0 : 0 cappitael 100 :   0 : 0

5. idem 4 :   0 : 0 cappitael 100 :   0 : 0

6. ende lesten croos 11 : 9 : 3 cappitael 286 : 11 : 6

somma 826 : 11 : 6

renten idem

bij dien dat de prochie nog belast blijft met de drij leste / genoemde sommen te saemen bedraegende £ 486 :

11 :  6 daer  van / onthier  en circa twee a  drij maenden gelost  zal worden tot  / hondert ponden  grooten

wisselgelt soo veele den heere commissaris ter/ auditie rekeninge vanden jaere 1783 gesloten den 9 dezer bij

provisie heeft / geordonneert om ter autidite rekeninge vanden jaere 1784 voorders / geordonneert te worden

naer  het  bevind ook  in  bemerckinge genomen  /  dat  de  prochie  van  dit  zaijzoen  geerne eene  redelijke

quantiteijt / sauden calseijden ter plaetsen meest utiel en proffijtigh soo / voor de generael vande prochie als

het publicq verhopende aen ueerweirdige / orders bij brief vanden 23 dezer hier mede voldoen te hebben

blijven / met alle respect edele weerde ende voorsienige heeren ueerweirdige / oodmoedige ende onderdanige

dienaeren de weth van wetteren onderteekent livinus franciscus leirens / uijt onse vergaederinge vanden 28

julij 1785 ps wij d’eere ook neffens te / senden onse staet van logementen t’sedert prima meij tot ultima / julij

1785

calsijde experten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 8 augustij 1785

ten voornoemden  daege sijn  geexhibeert  twee  missiven  van  sieur /  frans de bievre  koopman in calsijde

steenen tot lessen en is / geresolveert van nog twee schepen calsijde door dito de / biever te laeten leveren

ende gelijk de merckt seer difficiel en ongelijk was om / die in goet order met calsijde te beleggen ende de /

wateren wel te doen afleijden soo iser bij bailliu / wethauders pointers ende notable geresolveert van tot / het

bestier van diere te ontbieden sieur colders woonende / 

144r

tot waellem bij mechelen als gereputeert voor seer / expert en is jacobus bulthe geordonneert van hem / te

gaen soeken des te meer om dat dien experten / ook was gerecommandeert door eenige heeren van het /

hoofdcollegie

petitie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 25 augustij 1785
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ten voornoemenden daege is geexhibeert missive van het hoofd- / collegie ordonnerende dat wi jop den 5

septembre moesten senden / onse gecommitteerde om thooren de resolutie wegens den / uijtsent brief voor

den jaere ende ougst 1785 danof daer / toe gedeputeert sijn de schepenen joannes de wilde ende / pieter de

smet de welke hun sullen voegen naer de meeste / voisen der minder wetten ende daer van t’eijnden dies /

rapport doen naer behooren

schoolmeesters

actum 7 septembre 1785

ten  selven  daege  wiert  geexhibeert  eene  schriftelijke  /  memorie  aen  ons  doen  behandigen  door  het

hoofdcollegie / behelsende het volgende memorie omme al de minder / wetten ende prochien vanden lande

van dendermonde 

alle  wethauderen  der  prochien  worden  gelast  binnen  /  de  veerthien  daegen  naer  date  deser  in  het

hoofdcollegie / over te bringen primo hoe veel  schoolmeesters sij /  rekenen noodig te sijn binnen hunne

respective  prochien / tot het onderwijsen ende leeren de kinderen der prochie / ende waer ofte op welke

cantons behooren geplasseert / te sijn

secundo van welkdanig pensioen sij oordeelen dat elken / schoolmeester behoord te jouisseren naer reden

ende / volgens de devoiren

tertio hoeveel  vroetvrauwen  ofte  accoucheurs sij  oordeelen /  noodig  te hebben  binnen hunne respective

prochien / tot het bedienen der craemvrouwen

quarto van welk danige pensioenen dat de selve vroetvrauwen / bij jaere behooren te jouisseren voor hunnen

diensten ende / devoiren ita est onderteekent j c d e mulder

dan gelijker maer twee schepenen waeren vergaedert / is om te resolveren uijtgestelt tot den 15 septembre

1785 / ten schepenen huijse ten thien uren voor middag

144v

rapport petitie 9000 libra grooten

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 10 septembre 1785

ten zelven daege deden de schepenen joannes de wilde / en pieter de smet rapport van hunne deputatie naer

het /  hoofdcollegie  op de regulative vanden uijtsent voor  /  den ougst  1785 seggende dat d’edele heeren

hoofd-  /  schepenen  hadden geproponeert  voor  slants directie / uijt  te senden  tot  negen duijsent  ponden

grooten in total / sonder van calsijdinge te spreken en dat sulkx door / de minder wetten was toegestaen

schoolmeesters en vroedvrouwen

actum coram d’heer joachim de geijter bailliu ende schaut pieter / francies de geijter borgemeester livinus /

ignatius braeckman jacobus / matthijs pieter de smet en joannes de / wilde filius lieven schepenen desen / 15

septembre 1785

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert de / memorie vermelt bij onse resolutie vanden 7 deser /

hier vooren staende en is geresolveert van aen het / hoofdcollegie te rescriberen op de volgende wijs 

edele  weerde  ende  voorsinige  heeren  voldoende  /  aen  ueerweirdige  schriftelijke  memorie  ons  doen

behandigen den / 5 deser hebben d’eere te seggen boven het gone vervat in / onsen brief vanden 14 julij lest

dat wij aenden schoolmeestere frans stautemas / om de jonckheijt te leeren lesen en schrijven goet vlaems

frans  /  ende de  beginselen  van  het  lateijn  alsmede  goede  roomsche  christelijke  onderwijsinge  hebben

bijgeleijt een pensioen van ses ponden grooten ts’jaers sijne / wooninge is dicht aende kerke int midden van

het dorp den / tweeden schoolmeestere jan remis woont in het dorp den derden / charles vanden broecke

woont op de noortsijde vande schelde bij het / veer ende den vierden gillis braekman woont op den wijck den

/ eede ontrent de capelle boven datter nogh zijn distincte spinscholen / alwaer geleert word het geprente ende

christelijke leeringe

den eenen geadmitteerden vroetmeester heeft een pensioen van / vijf ponden grooten hij ende den andere

woonen beede op het dorp een der / twee vroedvrauwen woont ook in het dorp en sal bij genomen / resolutie

hebben twee ponden grooten s’jaers de tweede op opde / noortsijde vande schelde inde voorde digt aende

rede sijnde het / middenpoint aldaer die sal genieten een pont grooten s’jaers / uijt alle welcke wij oordeelen

genoegsaem voorsien te sijn van / 

145r

schoolmeesters acchoucheurs en vroedvrauwen en dat die bij wooninge / behoorelijk verdeelt zijn als ook

redelijk gepensioneert sonder dat wij / diesvoegens eenige clagten hooren dog niet min in soo verre wij

ueerweirdige / voorders moesten melden of andere mesures nemen gelieft t’ordonne- / ren aen die waerelijk

sijn met alle respect etc uijt ons vergaederinge / vanden 15 septembre 1785
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competenten regter militairen

uijtsent 1785

actum ter wettelijke vergaederinge van / den 22 septembre 1785

ten voornoemden daege is er  wettelijk geexhibeert misive /  van d edele heeren hooftschepenen met drij

difrente / exemplairen rakende den competenten regter der / militairen etc etc en iser geresolveert van sondag

toeko- / mende 25 dito te doen de publicquatien en affixien / alsmede gelijck exemplairen te senden aen de

laeten / van eertbeur en raverschot ten eijnde van daer van ook / ook te doen gerequireerde publicatie date ut

ante

voorders iser ten selven daege ook beweegt den uijt- /sent brief van het hooftcollegie de date 17 septembre

1785 / en is geordonneert vanden eerst commenden sondag / daer van te doen de publicatie ook dat den

greffier signant / saude maeken de repartitie tusschen dese prochie ter / eendere ende de laeten van eertbeur

ende raverschot / ter andere ook in gereetheijt te maeken den corten / staedt van schulden deser prochie om

conform den / voorseijden brief den selven over te senden aen het / hooftcollegie date ut ante

gereet te hauden stroij

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 24 septembre 1785

ten  voornoemenden  daege  wiert  geexhibeert  missive  van  /  het  hooftcollegie  ordonnerende  dat  wij  de

prochieaenen / moesten doen in gereetheijt hauden het vijfde van 9000 / busselen stroij ende iser geresolveert

van daer  van / te formeren eene lijste ende de persoonen daer bij vermelt / te doen vermaenen door  den

offecier judocus vander haegen / date ut ante

staet van schulden 1785

accort reparatie orlogie

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 29 septembre 1785

ten  voornoemden  daege  is  den  corten  staet  van  schulden  /  deser  prochie  over  den  jaer  1785  wettelijk

afgelesen  en  gere-  /  solveert  vanden  selven  bij  beslotenen  brief  aen  het  /  hooftcollegie  sijnde  heden

gecompareert den orlogiemaeker / bellon te kennen gevende dater onvermeijdelijck aen / d’orlogie op de

kerke deser prochie te restaureren waeren / verscheijde raeders tanden van wielen etc soodaenigch / dat het

groot  en cleijn  slag teenemael  gederangeert / was t welke naer  examinatie van  eenen schepenen /  waer

bevonden is waer over men tot erstellinge van alle / dies met den selven orlogimaker is geaccordeert voor /

de somme van twaelf ponden grooten courant mits / alles doende in het gerequireert order bij gebreck van /

welke naer examinatien van experte t selve t sijnen cos- / te door de weth te doen redresseren actum date ut

ante / ten oversten vanden heere bailliu ende schaut ende de volle weth

145v

drij jaermerckt daegen

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 30 septembre 1785

ten voornoemden daege iser wettelijk geexhibeert ende / geopent brief van het magistraet van dendermonde /

raekende de ordinaire drij jaeremerckt daegen en gere- / solveert van deen sondag te doen publiceren naer /

behooren date ut ante

forme rekeninge 1784 om te verschijnen lesten octobre t’elken jaere

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 6 octobre 1785

ten zelven daege is geexhibeert missive van het hoofd- / collegie vanden 4 dito oms voorschrijvende de

forme van / rekeninge te doen in octobre 1785 over den jaere 1784 en ook / te moeten voldoen inde maend

novembre den uijtsent van / t selve jaer 1784 ende gelijk sulkx onmogelijk was / is geresolveert van sondag 9

dito daer  van  de  publicatie / te doen  ende d’insetene ernstlijk  te vermaenen tot  /  betaelinge van  hunne

settingen en voorts van op den / 14 deser naerder te resolveren date ut ante

idem

actum in vergaederinge van geheel / de weth desen 14 ocotbre 1785

ten zelven daege is den gemelden brief wederom / geexhibeert overlesen ende rijpelijk overwogen en/ midts

het onmogelijk was van op soo corten tijd te voldoen is geresolveert dat den heer bailliu saude / trachten te

onderhooren de sentimenten vande andere / minder wetten ende daer van doen rapport op sondag / 16 dito

ende dat niet min den greffier  signant saude / gaen spreken den ontfanger deser prochie om hem vanden /

selven brief nerder explicatie te geven om hem voor / soo veel emogelijk was daer naar te reguleren

idem
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actum 16 ocotobre 1785 ter / vergederinge van bailliu en weth

ten selven daege dede den heer bailliu rapport dat hij / eenige minder wetten hadde gesprocken die ook

seijden / in staet niet te wesen aenden inhauden vanden selven / brief te connen voldoen soo is geresolveert

van  dat  hij  /  heer  bailliu  op  morgen  saude  vacheren  naer  het  /  hoofdcollegie  om  d’edele  heeren

hoofdschepenen dies - / aengaende part te geven de onmogelijkheijt te verthoonen / ende hun te vraegen de

noodige middelen etc etc / 

146r

actum 20 octobre 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege dede den heer bailliu rapport / van sijne deputatie naer dendermonde seggende dat sij

/ ons ordonneerden den staet van binnecosten hereguleert tot den lesten ocotbre / 1785 sauden doen passeren

soo haest het mogelijk is / en die seffens aen hun oversenden voorts dat wij om / rekeninge te doen van t jaer

1784 nog twee à drij / maenden tijd hadden en dat men daer in saude bringen / niet meer dan tgone wij reelijk

ten comptoire generael / ter rekeninge zauden hebben betaelt en dat het restat / naer dies saude worden betaelt

uijt den uijtsent van / septembre 1785 dog dat alles soo danig moeste becort / worden als het mogelijk is

alle placcaeten inde kercke te publiceren

sijnde ook geexhibeert missive van het hoofdcollegie de / date 12 deser met exemplarien van sijne majesteijts

ordonnantie / dat alle placcaeten edicten en ordonnantien van sijne majesteijts / wege moesten gepubliceert

ende geaffixeert worden inde / kercken etc sijnde geresolveert van gelijke exemplairen / te senden aende

laeten van eertbeur ende raverschot / met detail vanden brief vanden 4 octobre wegens de te doen / rekeninge

hier vooren vermelt date ut ante

dagh passeren staet

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 27 octobre 1785

ten voornoemden daeghe is geresolveert van op den 7 der aenstaende / maent novembre te passeren den staet

van binnecosten geexpireert /lesten octobre 1785 ende daer toe te beschrijven de gecommitteerde / vande

grootte gelande met die van eertbeur ende raverschot / alsmede te doen het gerequireert kerkgebodt actum

daete / ut ante

idem

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 29 octobre voorseijt

ten zelven  daeghe wierde gecommunicqueert  missive  /  van joncker  de pottelsberghe heere de  lapotterie

adverterende / dat hij op de 7 novembre tot het hooren aflesen den staet / van binnecosten niet en conde

vacheren versoekende / dat wij anderen dag sauden bestemmen dan gelijck / het kerkgebodt  alreede was

gedaen en ook beschreven / de laeten van eertbeur en raverschot soo is geresolveert / vanden bestemden dagh

niet te veranderen ende alsoo / aen hem d'advertentie te doen actum date als boven

dag ommestellinge

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 30 octobre 1785

ten zelven daege is geresolveert van te doen vermaenen / de pointers ende setters deser prochie om op den /

14 novembre aenstaende te doen de ommestellinghe / tot laste vanden ougst jaere ende onbloot 1786 ende /

dat den greffier signant jegens alsdan saude gereet / maeken de lijste van alle de voordeelen ende / schulden

die dese prochie is hebbende verschenen / tot daete deser immers conform den uijtsentbrief den / staet van

binnecosten de quoten van eertbeur ende / raverschot t’gone sij te doogen hebben inde subsidie / hofhaudinge

ende s’lants directie ende voorts al wat / bij de zelve lijste dient en moet ghebracht / worden naer advenante

van welcke de zelve / pointers hunnen sullen hebben te reguleren / ende naer dies de zelve ommestellinge aen

ons / gecomminiqueert te worden ten fine van die te wijsen / wettelijck ende executoir dannof den greffier /

signant alsdan daer van bij beslotenen brief / aen het hooftcollegie inken sal doen actum daete / als boven 

147r

ommestellinge 1785

actum in vergaederinge van / pointers ende setters den 14en novembre 1785

ten  voornoemden  daege is  andermael  geexhibeert  den  uijtsentbrief  van  /  het  hooftcollegie  de  daete  17

septembre 1785 met de lijste van alle de schulden / ende voordeelen deser prochie over den oust jaere ende

onbloot 1785 / alsmede den corten staet van schulden die in het hooftcollegie staet / gereguleert te worden

dannof men wegens het lossen van renten daer aene / zal volcommen soo veele doendelijk is uijt welken

uijtsent ende lijste brevonden / wordt dat dese prochie belast is als volgt

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 153



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

eerst  over  de subsidie  van sijne majesteijt  den keijzer  en  koninck /  ingegaen 1

novembre 1785 ende ’t expireren lesten octobre 1786 met het deel / van eertbeur

ende raverschot ’t gone hier achter in voordeel zal worden gebracht tot £ 1429 9 9 11

voor  d’hofhaudinge van  hunne konincklijke  hoogheden  /  in te  gaen met  prima

januarij 1785 ende ’t  expireren  lesten  octobre  /  over  naer  comt alsvooren  ende

volgens de naerden regulative / van het hooftcollegie vervat  bij  hunnen missive

vanden 4 octobre / 1785 tot 187 5 0 0

item  voor  s’lants  directie  inganck  genomen  den  1  novembre  /  1785  ende  ’t

expireren lesten ocotbre 1786 tot 1086 4 2 11

2702 19 0 10

over den inhauden vanden staet van binnecosten / vanden jaere 1785 met d’helft

van het calseijden de / merckt bij provisie /

(in marge: nog ’t augmenteren met £ 20 : 0 : 0) 843 0 8 6

somma tottaele
3545 19 9 4

voordeelen

jegens welke schulden  volgens de  repartitie staende / staende op  den  gemelden

uijtsenbrief ende lijste in voordeel / bevonden wort het naervolgende

eerst  soo  vele  de  laeten  van  eertbeur  moeten  doogen  /  over  hun  deel  inde

voorenstaende subsidie tot £ 116 13 10 4

over het deel van die van raverschot tot 
58 6 11 2

over het deel van eertbeur inde hofhaudinge
15 5 9 0

alsvooren het deel van raverschot
7 12 10 0

item over het deel van eertbeur in s’lants / directie
88 13 4 11

idem raverschot
44 6 8 5

330 19 5 10

over een jaer pacht van het veer wesende het 3e / jaer van drij te verschijnen 2 meij

1786 80 0 0 0

een jaer pacht van het schepenhuijs te verschijnen / lesten april 1786 sijnde oock

het 3 jaer van drij 18 10 0 0

429 9 5 10

147v

transport £ 429 9 5 10

over  het  import  der  ommestellinge  ten  laste  vande  /  negotie  bedrijf  ende

gestaethede vanden jaere 1785 bij / provisie 85 0 0 0

slot rekeninge 1783 boven de rente van 100 libra wisselgelt / dar uijt te lossen tot 
271 10 6 0

785 19 11 10

boni ommestellinge 1784 mits onverlet laetende / de 120 libra die bij corten staet

geordonneert sijn omme te stellen / dus bij provisie 200 0 0 0

985 19 11 10

generaele lasten £
3545 19 9 4

generael voordeel
985 19 11 10

rest schult
2559 19 9 6

consequentelijck dat wij tot voldoeninge van alle de schulden / ende lasten hebben ommegestelt soo wij

ommestellen bij desen / eene settinge van ses schellingen acht grooten courant / te ponde prijs waerop de

landen bosschen en meersschen weijden / huijsen vijvers meulens en thienden volgens de lantboeken / staen

getauxeert alles tot laste vanden oust jaere ende onbloot 1785 / voorseijt onder protestatie wegens de twee

schelen voor / schellebelle ende vijf schelen voor die van laerne als bij d’omme / stellinge vande voorgaende
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jaeren geseijt daertoe gerefereert / wordt dannof den greffier  signant ingevolge deser  den ommestelling /

boek zal maeken op zegel competent soo haest het doendelijk is / om die te leverren in handen vanden gonen

die er van / ontfanger zal bedijden ten fine hij ontfanger de debiteuren / daerbij te bevinden tijdelijck zaude

doen betaelen van drij / te drij maenden versoekende dat bailliu schaut borgemeester ende schepenen / deser

prochie soo wel dese als de ommestellinge ten laste vande / negotie bedrijf ende gestaethede sauden wijsen

wettelijk ende / executoir ons toorconden daete als boven

pieter fruijtenier liven raman / gillis matthijs jan baptist vanderschuren / adriaen vande velde adriaen francies

de vuijst / jan michiels livinus franciscus leirens 

148r

wijdom ommestellingen

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 17 novembre 1785 coram d’heer joachim de / geijter bailliu ende

schaut sieurs pieter  francies /  de  geijter  borgemeester  joannes de wilde  filius francies /  livinus ignatius

braeckman jacobus matthijs en andere / schepenen

ten voornoemden daege is geexhibeert en afgelesen de voorenstaende / ommestellinge a ses schellingen acht

grooten te ponde alsmede de gone / ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede / en hebben wij de selve

gewesen soo wij die wijsen wettelijk en / executoir om door den gonen die daer van ontfanger sal / bedijden

geint ende gecolleteert te worden  bij sommatie ende / executie ten laste vande defaillanten de welke des te /

vooren  soo  door  kerckgeboden  als  door  d’offecier  moeten  /  vermaend  worden  actum  date  ut  ante  ter

ordonnantie als greffier / signant livinus franciscus leirens

leveringe waegens etc

actum in vergaederinge vande weth / den 22 novembre 1785

ten voornoemden daege ontfangen geexhibeert ende geopent / missive van het hoofdcollegie vanden 21 dito

daer  bij  geordonneert  /  wierd  dat  dese  prochie  den  23  deser  van  smorgens  ten  seven  uren  /  binnen

dendermonde moeste leveren twee waegens bespannen met / twee peerden en overdeckt met goede wijte

idem drij karren bespannen / met een peert ses gearnasseerde peerden en vier zadel peerden om / van aldaer

te transporteren naer de stad ghent de bagagie van / het tweede bataillon van ’t regiment clair faijt danof soo

seffens / de opneminge is gedaen wie dat rijden moest en geordonneert aenden / greffier signant daer van te

maeken de lijste om achtervolgende dies / de selve persoonen te vermaenen actum date als boven

onderhaut jan van goethem innocenten

actum 24 novembre 1785 ter wettelijke / vergaederinge

ten selven dage is voor ons gecompareert d’huijsvrouwe van gilles / augustijn te kennen gevende dat het jaer

onderhaut  vanden  overjae-  /  riggen  innocenten  jan  van  goethem  die  wij  aen  hem  augustijn  /  hadden

aenbesteet geexpireert was den 18 novembre 1785 / en is met haer niew accoort gemaekt van te continueren

voor nog / een jaer op den selven bijleg van seven ponden grooten courant / par jaer midts hem suver en net

te onderhauden in haet / dranck vuur en slaepinge siek en gesont en dat de prochie daer / en boven saude

leveren cleederen lijnwaet coussens socken etc / volgens noodsaekelijkheijt dan dat hij inde bosschen geen

schade en mag doen nog niet gaen bedelen date ut ante

148v

dag tot verpachtinge ommestelling boek

actum in wettelijke vergaederinge / vanden eersten decembre 1785

ten zelven daege is er wettelijk geexhibeert den / corten staet van schulden die in het hoofd collegie / was

gereguleert voorts geresolveert van op den 7 dito / publik minstbiedende den naesten te verpachten den /

ommestelling boek ten laste vanden jaere en ontbloot / 1785  midts die ten voorleden jaar was aengenomen

bij / continuatie en dat men tot dese verpachtinge saude doen / en kerckgebod actum date ut ante

aarde vande calsijde en verkoopen carre waegens

actum 7 december 1785 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege iser wettelijk geexhibeert de conditien / tot het aenbesteden het weg voeren der aerde die

naer  de  /  calsijdinge der  merckt  aldaer  nog  was  gebleven  ook  dat  /  men  publick  saude  verkoopen  de

cortewaegen gedient heb- / bende tot de selve calsijdinge en dat men tot alle dies / sauden doen kerckgebod

actu date ut ante sijnde den / greffier signant geordonneert te vacheren naer dendermonde / tot het afhaelen

den staet van binnecosten vanden jaere / geeijndigt lesten octobre 1785 met d’ordonnantie van / vallidatie der

logementen vande recruteurs

acte vallidatie logementen
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actum in wettelijke vergaederinge / vanden 18 decembre 1785

ten  gezeijden  daege  is  wettelijk  geexhibeert  den  staet  van  /  binnecosten  die  in  het  hoofdcollegie  was

gereguleert  /  en  is geordonneert  vande copie  van diere  te  leveren  in /  handen  vanden  ontfanger  pieter

broeckaert met d’acte / van vallidatie der logementen ende eene lijste van / alle de gone die daer in iet te

pretenderen hebben om hun te betaelen

geemploijeerde mogen calagnie doen al ist sij geen 25 jaeren en hebben

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 29 decembre 1785

ten  gezijden  daege  is  gecommuniqueert  missive  van  het  /hoofdcollegie  met  exemplairen  nopende  de

geemploij- / eerde van sijne majesteijts thollen en licenten der  inkomende / en uijtgaende rechten dat sij

mogen calagnie doen en / acten geven al ist dat sij geen 25 jaeren out en sijn / en is geresolveert van sondag

daer  van  de  publicatie  /  en  affixie  te  doen  ook  gelijcke  exemplairen  te  zenden  aenden  heer  pastoor

onderpastoor op den eede / en aende laeten van eertbeur en raverschot

149r

cordon hooren vee

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 31 decembre 1785

ten  voornoemden  daege  wierde  geopent  missive  vanden  heer  /  procureur  generael  van  vlaenderen

ordonnerende dat wij  /  stappaens wagten moesten  stellen om den toegang naer / het  hof van  ludovicus

norbertus venneman brandewijn stoeker op eertbrugge / alwaer de plaege onder het hoorenvee versch was

geweest / en is geresolveert van d’offecieren pieter bracke en judocus / vander haegen daer naer toe te senden

om aldaer alter- / nativelijk de wagt te hauden tot naerder order  om hier / van seffens inken te doen bij

beslotenen brief aen den zelven / heere procureur generael

gecommitteerden en experten voor het hooren vee

actum 5 januarij 1786 in wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege vooren gehauden wesende dat / volgens d’ordonnantie vande joncte aengestelt door

de / majesteijt binnen ghend raekende de besmettelijke sieckte / onder het hooren vee voor gecommitteerden

binnen dese / prochie heeft aengestelt geweest den schepenen judocus / van haerde ende voor experten den

borgemeestrer jan baptiste / drieghe en midts hunne aflijfvigheijt is alsnu aengestelt / voor gecommitteerden

sieur pieter francies de geijter borgemeester woonende / inde holstraete binnen het dorp alhier ende voor /

experten ambroius versporten woonende op den wijk den / eede binnen dese prochie aen wien de gemelde

ordonnantie / van date 19 decemberr 1777 duijdelijk is vooren gelesen om / hun daer naer te conformeren

ende sal  dese  onze /  resolutie morgen  6 deser  ook  den  8 dito ter  plaetse  /  ende tijde  gecostumeert  de

publicatie  ende  affixie  /  gebeuren  alsmede  daer  van  seffens  inken  doen  aenden  /  heere  schautheet

hoofdschepenen vanden lande van / dendermonde als aengestelden commissaris voor  den  / zelven  lande

actum date ut ante als greffier signant 

livinus franciscus leirens

(in marge : den experten heeft  / hedent in handen vanden / heer  bailliu gedaen  den / eed  van getrauwe

exami- / natie en raport ofte / declaratie te doen  / voor  ieder  visitte vraegt  hij 21 libra en de wet  heeft

toegestaen 20 libra memorie)

sijnde voorts geresolverert van aende vier doctoors alhier / te laeten weten dat men donderdag aenstaende

wesende  den  /  12  januarij  1786  ten  thien  uren  voor  middag  ten  schepenen  /  huijse  sal  aenbesteden

minstbiedende den naesten het / bedienen der armme menschen deser prochie in hunne / siekten soo van

medicijnen als visitten

ook dat men alsdan sal verpachten het regt van het / stellen der  stoelen inde kercke meestbiedende den /

naesten ten behoeve vanden armen alhier

149v

doctoor bedienen armen

actum ter wettelijke vergaede- / ringe vanden 12 janaurii 1786

ten voornoemden daege relatteerde den greffier  signant / bij ons order  schriftelijk te hebben geadverteert

aende / vier  heeren doctoors  alhier  dat  men  hedent minstbiedende / den naesten zaude aenbesteden  het

bedienen in die qualiteijt / de armme menschen alhier danof de conditien sijn 

dat den gonen die dese  aenveerdinge doet  sig als licentiaet  / inde medicijnen alle armme menschen die

vanden aermen / disch onderhauden worden ook de gone die door den armmeester / ende de dekens daer toe

gekozen in hunnen noodt gese- / ceureert ende geholpen worden en alzoo sonder dies- / wegens voorderen
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aenwijs te moeten doen als thoonen / de notitien van carritate getrauwelijk sullen moeten / bedienen soo ter

causen van medicijnen als visitten / alle welke hij sal moeten doen voor de somme van / aenveerdinge sonder

voordere pretentien ten lase vanden / armen te mogen vraegen uijt wat hoofde ofte op pretext / het zaude

mogen wesen ende sal dese ingank nemen / den 17 deser maend januarij 1786 blijvende d’heeren / proviseurs

gerecht dese alle jaeren te vernieuwen / indien sij zulkx van raede vinden sijnde t gone / voorschreven naer

verscheijde ofters ofte geboden / van minstbiedende aenveert door d’heer l f de / cock a vier pondern grooten

per jaer ten welken fine hij dese benevens den greffier / signant heeft onderteekent date ut ante

livinus franciscus leirens l f de cock

stoelen inde kercke den pacht begint eersten januarij 1786

conditien van t setten der stoelen inde kercke

den aenveerder sal gehauden wesen  alle sondaegen  en /  heijlig daegen inde kercke alhier een ieder te /

bedienen van eenen stoel aende gone die vraegende / of hun selven daer van bedienende en des genietende /

’t elkent een oord dat is ieder reijse dat iemant eenen / stoel gebruijkt en naer den goddelijke dienst der /

vesper en lof of de cathechismus als die naer het lof gebeurt sal den pachter alle de selve stoelen moeten /

weg haelen en arrangeren in het portael op de / 

150r

wijse ende forme gelijk die nu eenigen tijd geplaets ende / gestapelt zijn geweest

den pachter mag nogtans thien à twaelf stoelen laeten / staen om des werckens daegs de menschen die het

versoeken / ofte willen besigen inde missen ofte lof te bedienen die / ook ’t elcken moeten geven een oord

alles ten behoeve / vanden aermen deser prochie

wordende aenden pachter wel ersentlijk bevolen van / de menschen te bedienen van stoelen het omhaelen van

/ sijn gelt ende weg setten midtsgaders stapelen der selve / te maeken immers op de beste ende stilste maniere

het / doendelijk is

den pachter moet ter greffie overbringen het just getal / der stoelen (in marge : het getal is 173) om die ten

afscheiden allen wederom aenden / aenkomer over te leveren en waert daer ontbraeken / segge minder in

getal bevonden wierden moet hij pachter / daer vooren instant doen gelijk die gekost hebben of / nieuwe van

gelijke forme inde plaetse leveren

moetende den pachter alle twee maenden sijn ontfangen / gelt te weten tot concurentie van het sesde deel

der  / pachtsomme tellen in handen vanden armeester  / ende daer  en  boven  stellen souffisante borge die

verbonden / sal blijven tot de reele voldoeninge met costen 

d’heeren proviseurs vanden armen reserveren aen hun / van voor pachter te mogen nemen den instelder ofte /

iemand vande verhoogers indistinctelijk sonder  redenen  / te moeten  declareren  en  dat  den  pachter  dese

functie onbehoorlijk bediende mogen de proviseurs desen pacht / alle twee maenden doen eijndigen en op

een nieuw / verpachten ten laste ende coste van den gonne die / desen pacht als nu sal aenveerden

naer verscheijde geboden van meestbiedende den naesten / is de fonctie boven vermelt aenveert bij pieter

livinus / michem voor de somme van negenthien ponden grooten / courant sijnde alle twee maenden drij

ponden drij schellingen / en vier grooten courant die hij alle twee maenden voor op / belooft te betaelen ofte

wel stellen souffisante borge / date ut ante pieter livinus michem / livinus franciscus leirens greffier signant

actum 1 januarij 1787 ten huise vanden heere / pastoor present de weth

is geresolveert vanden pacht der stoelen boven vermelt te laeten aenden / ouden pachter michem en jaspaert

gruloos  voor  twee jaeren  à  eenen  /  twintig ponden  grooten  courant t  sjaers  midts  volkomende aende /

bovenstaende conditien daer vooren den heere pastoor verantword / en alzoo geaccepteert

jaspaert gruloos

150v

staet logementen peerden etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 januarij 1786

ten voornoemden daege ontfangen en geopent missive / van het hoofdcollegie de date 12 dito ordonnerende

aen / hun binnen derden daege over te senden eenen staet vande / logementen die dese prochie heeft gehad

tsedert octobre / 1785 tot den lesten decembre daer naer ook van alle de / geleverde peerden waegens kerren

etc waer van wij nog / geen vallidatie en hadden gehad en is geresolveert van / seffens daer aen te voldoen

siekte hooren vee en stellen experten tgone alreede gedaen was siet resolutie 5en deser

actum 14 januarij 1786 in wettelijke vergaederinge
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ten zelven daege ontfangen en geopent missive van het / hoofdcollege de date 13 dito ordonnerende dat midts

de / siekte onder het hooren vee sig begonst te manifesteren / gestelt moesten worden eenen gecommitteerden

en  experten  /  alsmede  erpubliceren  d’ordonnantie  vande  joncte  vanden  /  19  decembre  1777  sijnde

geresolveert van morgen 15 dito / de selve publicatie en affixien te doen danof den / gecommitteerden en

experten van op den 5 deser alreede waeren aengestelt

denombrement hooren vee 

actum 19 januarij 1786 in wettelijke vergaederinge

ten selven daege ontfangen en geopent missive vanden / heere hoofdschepenen schautheet als commissaris

bij de / majesteijt benoemt voor  den lande van dendermonde raekende / de directie die resulteert uijt de

epidemte siekte onder het / hooren vee daer bij ordonnerende van seffens op te nemen / alle de hoore beesten

met eclairssissement vanden nomber / het hair couleur etc en te onderhauden het denombrement / even gelijk

voor den jaere 1777 en is geresolveert dat / de schepenen elk op sijnen wijk sauden op nemen het hooren /

vee ter adjunctie vanden greffier en dat hij greffier / naer dies daer uijt saude formeren het denombrement

ook / schrijven aende laeten van eertbeur en raverschot tot het / opnemen de beesten aldaer te bevinden actum

date ut ante

pacht veer en schepenen huijs

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 januarij 1786

ten geseijden daege is er geresolveert van op den 26 dito te / verpachten het veer voor drij jaeren en daer toe

te doen / het kerckgebod ook geresolveert vanden pacht van het / schepenen huijs te laeten continueren voor

drij jaeren / en daer van part te geven aende laeten van eertbeur en raverschot

151r

armen loocristij

actum 26 januarij 1786 in volle / wettelijke vergaederinge

ten  zelven  daege is er  geresolveert  van te  schrijven  aende /  weth  van  loochristij ten  eijnde van  onzen

armendisch  /  te besorgen  vijfentwintig ponden  grooten  ter  voldoeninge van  /  hun acte  borgtochte  over

judocus celi hunnen inboor- / ling die alhier was komen woonen oftewel vanden / zelven celi met vrauw en

kinderen op hunne prochie / te aenveerden

denombrement hoorenvee

ten selven daege is andermael gecommuniqueert en / afgelesen den brief aen ons gesonden den 18 deser door

/  mijn  heer  schautheet  hoofdschepenen  en  als  commissaris  /  vande majesteijt  gestelt  ten  opsichte  der

epidimique siekte / onder het  hooren vee  ordonnerende onder  andere om  de / reden daer  bij  vervat  het

opnemen van het hooren vee / het formeren nieuw denombrement ende te doen erpubliceren / de ordonnatie

die alle verplaetsinge van hooren vee / interdiceren item den stal te doen zuijveren van pieter / roelandt inden

boschcant  alhier,  alwaer  twee  koijen  waeren  /  gestorfven  het  meste  en  haele  te  delfven  etc  sijnde  /

geresolveert van aen alles exact te voldoen selfs al eenige / daegen begonst de hoore beesten op te nemen

midts den / zelven brief op den 19 deser alreede voor ons was voor- / gelesen

vrij metselaers en waegspelen

actum 5 februarij 1786 in wettelijke / vergaederinge

ten  voornoemden  daege  is  gecommuniqueert  missive  van  het  /  hoofdcollegie  de  date  30  januarij  met

exemplairen van sijne / majesteijts edict vanden 9 dito nopende de vrij metselaers en / het ander wegens

tverbod vande waegspelen en is gere- / solveert van seffens de publicatien te doen en gelijke te / zenden heer

pastoor ende proost aende cappelle op den / eede ook aende laeten van eertbeur ende raverschot / die ten dien

eijnde sijn gegeven aenden offecier pieter / bracke met order van naer publicatie affixe ende / behandigen der

exemplairen bij beslotene brieven / ter greffie te verleenen relaes in forma

joosepha van meesche

actum 2 maerte 1786 in wettelijk vergaederinge

ten zelven daege is op de groote clachten wegens het gedrag van / joosephe vander meesch geresolveert van

aen jooseph bombeke toe te staen 3 stuivers / daegs voor haer te bewaeren en t'onderhauden tot naerder order

151v

kermissen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 maerte 1786
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ten gemelden daege ontfangen en geopent missive / van het hoofd collegie met exemplairen van zijne /

majesteijts edict vanden 11 februarij 1786 nopende de / regulative vande kermissen en vieren vande kerck- /

wijdingen die generael gehauden moeten worden / des sondaegs naer beloken paesschen danof geresolveert /

is van gelijke exemplairen te zenden en doen / publiceren even gelijk bij de voorenstaende resolutie / is

gezeijd daer toe om corthede geresolveert word

vergelt aende polders wegens d'overstroominge der waters

ten geseijden daege ontfangen en geopent missive van / het hoofdcollegie met exemplairen nopende den

quijtschelt  /  segge  vergoedinge  der  schaede  die  d'hoogmogende  heeren  /  staeten  van  hollandt  hadden

veroorsaekt aende persoonen / inde polders woonende op s'keijsers s'koninkx bodem / door d'overstroominge

der waters maeken van dijcken / etc sijnde insgelijkx geresolveert als boven

accoord van sijne majesteijt jegens ruslant

actum 25 maerte 1786 in wettelijke / vergaederinge

ten gezeijden daege ontfangen en geopent brief van het / hoofdcollegie met exemplairen het een rakende de /

regulatie der  commertie tusschen sijne majesteijt  den keijser  ende de keijserinne van ruslant de date 12

novembre / 1785 en  het  ander wegens d'augmentatie van  prijs  op  de /  ducaeten  en  souverainen zijnde

geresolveert als boven

rekeninge colders

actum 28 maert 1786

ten selven daege ontfangen en geopent missive van sieur jan / baptiste colders meester baes calsijders tot

waelhem versoekende / voldoeninge van sijne pretentien danof geresolveert is van sijnen / rekeninge op te

maken ende te schrijven dat wij het / restat van zijne pretentien alnog en conden voldoen midts / de prochie

en kercke onvoorsien is van penningen / 

152r

prijs met holland

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 20 april 1786

ten voornoemden daege is er  wettelijk  afgelesen  den  brief  / van het  hoofdcollegie  de  date 11 dito met

exemplairen  / nopende den prijs tusschen zijne majesteijt den keijser ende d'hoogmogende heeren staeten

van holland en is geresol- / veert van een gelijk exemplair te senden aenden heer / pastoor een aenden heer

onderpastoor aende cappelle / ten eede een aende laeten van eertbeur ende een aende / laeten van raverschot

alsmede een te publiceren ende / affixeren sondag 23 deser naer translatteringe van het / frans in het vlaems

te weten vande principaele artikelen / en daer van te nemen behoorelijk ralaes acut date / ut ante

afschaffinge broederschappen

actum 5 meij 1786 in wettelijke / vergaederinge

ten selven daege ontfangen en geopent missive van / het hoofdcollegie de date 4 deser met exemplairen / van

sijne majesteijts edict vanden 8 april 1786 nopende / de afschaffinge van alle broederschappen in plaetse /

van  diere  stelt  zijne  majesteijt  een  ander  nieuw te  weten  /  t  broederschap  onder  de  benaminge vande

werckende /  liefde  vanden  evenaesten  hebbende den  saligmaecker  /  jesus  christus  voor  beschermenden

patroon sijnde daer op geresolveert gelijke exemplairen te senden / en sondag 7 deser te doen de publicatie

even gelijk bij de voorenstaende resolutie is geseijt actum date / ut ante

processen en jubilien

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 24 meij 1786

ten  voornoemden  daege  is  er  wettelijk  geopent  missive  van  /  het  hoofdcollegie  de  date  22  dito  met

exemplairen raekende / de processien en jubilen gestatueert bij het edict van sijne / majesteijt den keijser

ende koninck van date 10 meij 1786 / sijnde geresolveert van gelijke exemplairen te zenden aenden heer /

pastoor onderpastoor op den eede aende laeten van eertbeur / en raverschot alsmede sondag 28 dito te doen

de publicatie ende affixie ter plaetse ende tijde geconstumeert ende van / alle dies te nemen behoorelijke

relaesen om die ter / greffie te enfilasseren ende bewaeren om naer dies ook / gelijke relaesen door den heer

bailliu te konen zenden / naer dendermonde date ut ante

152v

slant rekeningen 1782/83 1783/84 1784/1785

actum 25 meij 1786 in wettelijke / vergaederinge
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ten voornoemden daege is geopent en afgelesen missive / van het hoofdcollegie de date 19 dito meldende dat

den / edelen heere commissaris genaemt van hunne koninglijke / hoogheden de gouverneurs generael tot het

hooren der open- / staende rekeningen van desen lande te weten voor de jaeren / 1782/83 1783/84 en 1784/85

tot aldies dag gestelt hadde op den 6 7 en / 8 junij 1786 te beginnen telkent ten 7 uren voor middag / ons

ordonnerende jegens alsdan naer t hoofdcollege te zenden / onse gecommitteerde, danof gedenomeert zijn

sieurs livinus ignatius braeckman en  jacobus  matthijs  voor  d'eerste  twee  /  daegen  en  joannes  de  wilde

benevens pieter de smet voor den / derden dag om als schepenen deser prochie de selve rekeningen / bij te

woonen en t eijnden dies te doen behoorelijk rapport / date ut ante

1 dispensatien van der trauwen

2 de onderdaenen die gaen trauwen buijten slants

3 raekende de vrij metselaers

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 1 junij 1786

ten zelven daege is er wettelijk geexhibeert en afgelesen / missive van het hoofdcollegie met drij exemplairen

/ van sijne majesteijt declaratien het eerste van date 10 meij 1786 / raekende het dispenseren der bannen ofte

trauw geboden het / 2e vande selve date nopende de onderdaenen die gaan trauwen / buijten 't  land om

t'eluderen de weth gestatueert voor de trauwenden / en het derde van date 15 dito verbiedende aende vrij

metselaers  /  geene vergaederinge te  hauden  als binnen brussel  sijnde /  geresolveert  van  op  den  5 dito

wesende den tweeden sinxen / dag te doen de publicatien en affixen midtsgaders gelijke / te zenden aan

d'heeren pastoor en onderpastoor aende / cappelle ten eede ook aende laeten van eertbeur ende / raverschot en

van alle dies te nemen behoorelijke realaesen / die binnen de 15 daegen moesten gezonden worden naer het /

hoofdcollegie

de geestelijke en kercken staet generael over te geven van voordeel en nadeel

ten selven daege des naer middaegs is geopent en afgelesen / missive van het hoofdcollegie de date eersten

junij 1786 / met exemplairen van zijne majesteijts edict  van date 22 meij te / voorent  waer bij  aen alle

artsbisschoppen, biscoppen, de / capiters der cathedraele kercken de overstre der conventien soo / van mans

als vrouwe cloosters pastoors en alle andere gebenefi- / ceerde belast met de ziel bestieringe etc geordonneert

word / binnen de twee maenden over  te geven  generaelen staet van / alle de  geestelijke  en kerckelijke

inkomsten ende de lasten / sijnde geresolveert ende verrigt alle tgone gelijk bij de vooren- / staende resolutie

is geseijt date als boven

153r

rapport slants rekeningen

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 8 junij 1786

ten gemelden  daege deden de  schepenen  braeckman  en matthijs  rapport  /  van  hunne deputatie naer  het

hooftcollegie volgens resolutie / vanden 25 meij te kennen gevende dat bij rekeninge 1782/83 gebracht / was

circa  5  duijsent  pond  voor  geloste  renten  en  dat  den  ontfanger  /  bij  slote  van  rekeninge was  blijven

goetvinden behaudens het slot rekeninge / 1781/82 met welke te bringen hij debet was voorts dat inde /

rekeninge 1783/84 was gebracht circa 14 duijsent pond van geloste / renten en dat den ontfanger bij slote

debet bleef tusschen de 14 en / 15 duijsent pond grooten

des  naer middaegs inden avond deden de schepenen joannes / de wilde en pieter  de smet  raport dat bij

rekeninge 1784/85 ook / merckelijke sommen waeren gebracht van geloste renten en dat / den ontfanger

generael bij sloote debet bleef tusschen de 15 à / 16 duijzend ponden grooten die te kennen gaf dat hij op de /

respective  prochien  ten  minsten  tot  gelijke  somme  was  goetvindende  /  der  settingen  1785  actum  date

voorseijt

overgeven te doen door de enckelijke geestelijke

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 10 junij 1786

ten voornoemden daege wierde wettelijk geexhibeert en / afgesen brief van het hoofdcollegie de date 7 dito

met / exemplairen van zijne majesteijt den keijser ende koninck van date / 27 meij 1786 voorschrijvende eene

overdragt van alle de enckele / geestelijke beneficien ende officien de welke niet en sijn belast / met de

zielezorg en geene personele residentie en verheijsschen / zijnde geresolveert van een gelijk exemplair te

zenden par officier / judocus vander haegen aen den heere pastoor een aenden heer / onderpastoor op den

eede een aende laeten van eertbeur een aende / laeten van raverschot ende een gelijk te doen publiceren

ende / affixeren op den 11 dito en daer van in te trecken relaesen / actum date als boven

remiesen 1784

actum 22 junij 1786 in wettelijke / vergaederinge
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ten zelven daege iser wettelijk geresolveert van op den / 28 dito te doen convoceren geheel de weth pointers

setters / ende notable ten fine van t'overzien de restanten der / prochie settingen vanden jaere ende ougst 1784

om daer / uijt  te konnen formeren den staet der  insolvente segge / de remiesen vanden zelven  jaere ten

welken eijnde aenden / ontfanger pieter broeckaert is geordonneert zijn quohier gereet te / maeken en  te

lossen van hondert ponden grooten / wisselgelt cappitaels loopende ten profijte vanden armen

153v

lochtbal en generaelen staet van verdeelinge der prochien

actum in wettelijke vergaede- / ringe vanden 24 junij 1786

ten zelven daege is er wettelijk geopent missive / van het hoofdcollegie de date 21 junij met exem- / plairen

van sijne majesteijts ordonnantien het een vanden / 26 meij daer bij verboden wort van eenige lochtballen / te

laeten opgaen met vuer werck etc het ander / vanden 29 dito nopende van over te geven binnen de / twee

maenden naer de publicatie eenen generaelen / staet vande verdeelinge der prochien etc sijnde / geresolveert

van seffens een gelijk exemplair met  overleg te / zenden aenden heer  pastoor een  aenden heer  onder- /

pastoor aende cappelle ten eede een aende laeten / van eertbeur en een aende laeten van raverschot / alsmede

een op den 25 dito te doen publiceren / en affixeren ter plaetse ende tijde gecostumeert / en daer van in te

trecken relaes ter forma om ter / greffie bewaert te worden actum date ut ante

restanten remiesen

actum 28 dito

ten zelven daege is overzien door bailliu schaut / borgemeester schepenen pointers setters ende notable / het

quohier van restanten der prochie settingen vanden / jaere ende ougst 1784 overgegeven bij den ontfanger /

pieter  broeckaert  daer  uijt  de  remiesen  zijn opgenomen  /  der  insolvente persoonen  om  te  bringen  voor

vallidatie / aenden ontfanger

sijnde alsdan  ook  overzien  en  gereguleert  den  quohier  /  der  resteanten  vanden  ougst  1785  en  daerbij

geordonneert / aenden ontfanger van sommige persoonen te doen / sommeren en presentatie van executie dag

voor abso- / lute uijtwerkinge der executie aen ons daer van / part te geven

incompabilitijt der geestelijke beneficien concourssen etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden eersten julij 1786

ten zelven daege is ontfangen en t onser vergaederinge / geopent missive van het hoofdcollegie de date 30en /

junij met exemplairen van zijne majesteijts edicten / 

154r

het een vanden 14 junij raekende de incompabilitijt / der geestelijke beneficien en het ander vanden 16 dito /

nopende de forme van het hauden concourssen etc en is / geresolveert van alles te verrichten soo ende gelijk /

gezeijt is bij resolutie vanden 24 junij 1786 staende / hier vooren folio 153 verso daertoe om corthede gere- /

fereeert word date ut ante

sijnde ook geresolveert van op den 4 deser beginnen op te / nemen het getal der persoonen die binnen dese

prochie / woonen om provisioneel te voldoen aen sijne majesteijts / edict vanden 29 meij last ledent

staet vanden number der inwoonders

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 20 julij 1786

ten voornoemden daege heeft  den greffier  signant wettelijk / geexhibeert den staet van d'opneminge der

zielen ofte inwoonders / deser prochie die naer calculatie bevonden zijn in total / te bestaen in 5223 daer van

3751 communicanten / op het gehuchte van eertbeur 395 daer van 292 communicanten / en op het gehuchte

van  raverschot  45 daervan 20 communicanten / zijnde geresolveert  van  dese  te bringen onder de derde

rubricque / vande tabelle gevoegt aen sijne majesteijts ordonnantie vanden / 29 meij 1786 alhier van wegens

het hoofdcollegie toe / gezonden bij brief vanden 21 junij 1786 en gepubliceert den 25 / dito

tabellen van 13 rubricquen

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 3 augustij 1786

ten  zelven  daege iser  voor  ons geexhibeert  het  project  vande /  provisionele  opvullinge ende annotatien

gedaen inde tabelle / bij de voorenstaende resolutie vermelt en is naer verbeteringe / en voordere opvullinge

geresolveert van saterdag aenstaende / wesende den 5 dezer daer op naerder te resolveren present den / heer

pastoor

commssie van francies de grauwe als officier ofte sergiant
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den  onderschreven  joachim de geijter  bailliu ende schaut / der  prochie ende heerelijkhede van wetteren

verclaert met het / onderteekenen deser op aggriatie van d'heer ende meester pierre / philippe cardinael raed

intendent  ende ontfanger  generael  /  van  haer  excellentie  de  vrouwe  princesse  van  isegem  ende  /  van

massemen vrouwe der voorschreven prochie van wetteren /

154v

etc etc etc aen te stellen als sergiant der voorschreven / prochie van wetteren den persoon van francies de

grauwe / filius ferdinant ende dat op de proffijten ende emolumenten / als zijn predecesseurs daer van hebben

genoten ende / geprofitteert midts bij hem doende den eed daer toe / staende ende observerende alle het gone

bij  zijne /  majesteijts placcaerten gepreschribeert  dit alles  ter  provisie  / ende tot  wederroepens actum 3

augustij 1786 onderteekent joachim de geijter actum 3 augustij 1786 ter vergaederinge / van d'heer joachim

de geijter bailliu ende schaut sieurs / pieter francies de geijter borgemeester livinus ignatius braeckman / ende

jacobus  matthijs schepenen ten voornoemden daege is voor  ons gecompareert francies de grauwe filius /

ferdinandt insetenen alhier den welken (naer hem / voorengehauden te zijn de plichten van een sergiant / ofte

offecier  soo in materie van over  eenige acten te staen / het observeren  vande placcaerten het respect  te

draegen / aen bailliu weth en greffier  van secreet en getrauw te / wezen voorts al watter tot deze functie

behoort het / beletten van hout en velt diverijen vechters etc etc) heeft / gedaen den eed daer toe staende met

belofte in forma / date ut ante toorconden greffier signant onderteekent livinus ffranciscus / leirens

dag rekeninge 1784

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 10 augustij 1786

ten  voornoemden  daege  aen  ons  gerapporteert  zijnde /  dat  den  heere  hoofdschepenen  de  lantsheere  als

commis- / saris met den messagier velraet hadde doen adverteren / dat hij tot het hooren en sluijten van onze

prochie / rekeningen 1784 hadde dag gefixeert op den 22e / deser is er geresolveert van hem te schrijven dat

den / zelven dag ons conde dienen en dat men sondag 13 / dito dieswegens zauden doen kerckgebod ook

schrijven / brieven van advertentie aen jonker de lapotterie als / gecommitteerden vande groote gelande ook

aende / laeten van eertbeur ende raverschot midtsgaders / advertentie aenden ontfanger pieter  broeckaert

filius jan / met order van hem jegens alsdan gereet te hauden / ende sijn alnog ten onder hebbende quitanties

in order / te leggen

155r

calsijden 20 roeden op drij plaetsen

actum ter auditie rekeninge vanden jaere / 1784 den +22 ougste 1786 present den heere / hooftschepenen de

lantsheere  als  commissaris  /  ter  auditie  vande  zelve  rekeninge  alsmede  /  bailliu  schaut  borgemeester

schepenen pointers / setters ende notable deser prochie

ten voornoemden daege is geresolveert en vastgestelt van geduerende dit / saisoen de straete leedende voorbij

het huijs van d'hoirs sieur / jacobus van uijtfanghe aen het dorp leedende naer het lant van / aelst te slaegen

met circa twintigh roeden lingde calsijde / ende twaelf voeten breede item gelijcke lingde en breede inde /

wetterstraete ende gelijcke lengde en breede op de straete / commende vande marckt alhier en leedende naer

dendermonde / alle drij prochie wegen de welcke oock meest dienen tot voordeel / vande commertie ende het

publicq dit nogtans ter plaetse meest / noodigh ende daer de quaedtste poelen en putten des winters / meest

sijnde de welcke bij wijl soo quaed sijn dat nauwelijckx / de voijturen daer door en connen geraeken ende

alsoo ten sij / de zelve calseijdinge voor het publicq seer schaedelijk ende bij dien / dat absolut geoordeelt

wordt  seer  voodeelig voor  een  ieder / te  sullen wesen  dat de  gemelde plaetsen bij provisie  alsoo met  /

calseijde beslaegen worden woordende genommineert tot het nemen / van de sorge van de selve calsijde den

bailliu deser prochie

joachim de geijter  pieter frans de geijter  / livinus ignatius braeckman / jacobus  matthijs pieter de smet /

joannes de wilde filius lieven joannes de wilde / jan baptist vanderschuren pieter fruytenier / gillis matthijs

adriaen  francies  de  vuijst  adriaen  vande  velde  /  matheus  vervaet  francies  daeseleire  philips  gerardus

braeckman

accoord calsijde a 23 1/2 guldens de duijsent

memorie  ten  selven  momente  door  de  bovenstaende  present  en  /  tusschen  spreken  vanden  heer

hoofdschepenen voornoemt met / de weduwe de biever  coopvrouwe in calsijde steenen tot lessen / over

haeren zoon sieur francies de biever van ten dienste / deser prochie binnen den tijd van drij weken boven de /

twee schepen calsijde die alreede alhier waeren nog te / leveren drij schepen goede leverbaere calsijde alle

ten / adventante van drijentwintig guldens thien stuivers courant de / duijsent alhier uijt te tellen de vragt daer

onder begrepen / dan moet de prochie het lossen betaelen en daer moet bij een / der drij te senden schepen

sijn sponden voor 40 roeden lingde memorie
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155v - 156r

tabelle  de  welcke word  overgegeven  aen het gouvernement  generael  door  wethauderen  / regeerders der

prochie van wetteren zoo voor hunne prochie als over de vrouwe van / wetteren ter voldoeninge aen sijne

majesteijts ordonnantie vanden 29 meij 1786 binnen /  wetteren gepubliceert den 25 junij daer naer 

1. nummero vande tabelle

2. naem vande plaets ... onder de ... heerelijckheijt

prochie van / wetteren heerelijckheijt /  onder dien naem / sorteert onder / de casselrije van / tland van /

dendermonde / en is een heere- / lijckheijt compe- / terende haere / excellenite vrou- / we elisabeth / pauline

de gand / de montmorency / etc wiens / jurisdictie / streckt geheel / de prochie door / ook op de / gehuchten

van / eertbeur  en / raverschot /  ressort der  / zelve prochie / voor  tweerdelijk / zijnde int / geheel  een /

hooftleen / releverende vande majesteijts huijs en leen- / hove van den- / dermonde

3. deze plaets behelst inwoonders

daer zijn op / wetteren 5223 / zielen ofte in- / woonders daer / van 3751 com- / municanten / op het gehug- /

te van eertbeur / 695 daer van / 292 communicanten zijn / geestelijk onder / die van / heusden / op t'gehugte /

van raver- / schot 45 daer onder / 35 communi- / canten sijn / geestelijck / onder de prochie van calcken

4. behooren tot de prochie van ... van tbisdom van / decanaet van ... en moeten daer naer toegaen langst eenen

/ gelijcken weg langst bergen langst waeter ter distantien van

prochie van wetteren sorteert onder het bisdom van gent decanaat van / dendermonde

de zelve prochie heeft ontrent het midden eene prochie kerke de voorste huijsen / bestaende in circa 25 zijn

afgelegen 3/4 urs daer van eenige een ure alle de reste / niet boven eene alf ure

door  de  zelve  prochie  ligt  de  rivier  de  schelde  ontrent de  kerke is  voorzien  soo  /  eene  souffisante en

gemackelijke ponte danof de passanten soo de vremde als d'inwoonders / op de noortsijde vande schelde

t'sedert eenige jaeren errewaerts geen incommoditeijt / nog beletsel en hebben gehad selfs niet des winters

want als bij puer geval de / zelve toevriest tot het over en wedergaen souffisante plancken gebesigt worden

waer / over is eene geduerigge passagie van wegens kerren en andere voijturen tot / communicatie vanden

lande van aelst en waes

alle d'inwoonders dezer prochie gaen langs gelicke wegen sonder beletsel / tot hunne kercke alhoewel die

vande noortsijde moeten passeren de gemelde / schelde op den voet hier boven geseijt

zijnde alle d'insetene die een ure en andere 3/4 van hunne prochie kerke woonen / van alle andere vremde

kercken afgelegen een alf ure weijnige huijsen / 1/4 en half

het  gehugte  van  eertbeur  deel  maekende  voor  het  weerdelijke  der  prochie  van  /  wetteren  en  voor  het

geestelijke staen sij onder de prochie van heusden hebben / 395 inwoonders daer van 292 communicanten

zijn afgelegen van / wetteren kerck vijf quart urs (danof tusschen beede ligt de prochie van / laerne) en vande

kerck van heusden een ure sommige huijsen een ure en / alf langs waer des winters bij over...aet van waeter

men tot / heusden niet en can gaen dan met door  laerne te passeren welck / laerne ligt van t corps van

eertbeur 1/2 ure d'insetene van eertbeur / gaen ten meerderen deele naer de kercke van laerne sommigge dog /

weijnig naer beervelde cappelle wesende een distantie van een quart / en alf urs

den wijck van raverschot is van calcken kerck een ure ten meerderen / deele gelegen van beervelde cappelle

1/2 ure hebbende effen wegen

deze twee wijcken eertbeur en raverschot liggen van elckanderen / een alf ure

5. sij worden / belet daer / naer toe te / gaen door / inondatien / door te / hooghe / bergen / ofte door / de

quanti- / teijt vande / sneeuw

6. den past- / toor moet / sig daer / naer toe / begeven / door / vreemde / prochien

7. daer is eenen / geestelijcken / belast met / de zielezorg / of tis eene / doormangelde / prochie

wetteren heeft eenen pastoor en drij onderpas- / toors waer / van eenen / vaste woont / bij de cappelle / ten

eede alle / belast met / zielzorge

8. den godsdienst / word er gedaen / alle sondaegen / en heijligdae- / gen ofte / niet en / wanneer

ja

9. sij moeten / gaen naer / eene vremde / kerk ge- / naemt ... / ende welke / is afgele- / gen
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10. sij versoe- / ken eenen / eijgen pas- / toor ofte / wel eenen / onderpastoor / vasten / cappellaen / vande /

plaets

11. zij hebben eene kerk / ofte cappelle

de gemelde insetene / vanden eede hebben eene / cappelle de welcke / groot genoeg is

zij en heeft / geen inkom- /sten dan / 13 : 0 over / pagt van / twee plecskens / lant tsamen / groot 166 roeden /

en nog 5 : 4 / over eene / fundatie / voorts tgone / met de / schaele wordt / ommeghaelt / en bij de goede /

lieden gejont / waer jegens / sij heeft soo / veel lasten / dat zij nau- / welijkx bij / jaere toe en / komt ten / sij

door / almoessen

zij heeft / eenen kelck / een cleijn / siboreken / en eenige / sobere orna- / menten / nootsaekelijk / tot den

gods- / dienst die / aldaer wordt / verrigt

12. daer is inde / gesbuerte een / clooster van / t'order van / ... eene / plaets van / bedevaert / een miracu- /

leuis beeld

13. den heer ende / gemeijnte / willen contri- / bueren tot / het onder- / haud van / eenen eijgen / pastoor of /

cappellaen / ... ?

aldus geformeert inder manieren voorschreven in wettelijke vergaederinghe ten schepen / huijse dezen 10

ougste  1786  toorconden  greffier  signant  onderteekent  livinus  franciscus  leirens  /  d'orriginele  der

bovenstaende tabelle is gesonden aen het gouvernement den 13 augustij 1786 / volgens den brief luijdende

als volgt

zijne majesteijt den keijser ende koning inclose de tabelle deser prochie / soo voor haer zelven als de vrouwe

der gezeijde prochie ook de volgende aen ons ter handt / gedaen over de abdije van sinte nicolaes ten bossche

ter  causen  van  haer  thiende op  /  wetteren  ende laerne de  gonne vanden  heere  baron  jaerens en  jonker

odemaere ende de gonne van / adriaen frans tolliers alle welcke volgens best oordeel zijn opgestelt dog in soo

/ verre daer aen iets onbreekt zullen uwedele majesteijts dienaeren de zelve corrigeren ende / beteren conform

de naedere instructie die zij zauden mogen ontfangen ende hebben d'eere te / sijn met alle groot achtinge

ende respecten  uwedele  majesteijts  onderdaenigste  / dienaeren bailliu borgemeester  ende schepenen van

wetteren onderteekent livinus franciscus leirens  uijt onse vergaederinge vanden / 10 ougste 1786

d'orriginele der bovenstaende tabelle alsmede den orriginelen brief heeft den / bode jan francies vande voorde

op den 13 dezer maent augustij behandigt / aenden controleur van het post comptoir tot gendt daer op stond

het / adres in verbis aen sijne keijserlijcke ende konincklijcke / majesteijts gouvernement generael tot brussel

volgens het / relaes soo vanden voornoemden bode als controleur van het gemelde post comptoir

beede van daten 13 ougste 1786 memorie

156v

petitie uijtsent

actum in wettelijk vergaederinge / vanden 25 augustij 1786

ten voornoemden daege is gecommuniqueert missive van / het hoofdcollegie de date 17 deser ordonnerende

onze / gecommitteerde opden 4 septembre 1786 te senden naer het / hoofdcollegie om thooren de propositie

vanden / uijtsent 1786/87 danof gecommitteert zijn joannes de wilde / filius frans ende pieter de smet mede

confreers in wette de / sullen betrachten met  de  voordere gecommitteerde der  / minder wetten afslag of

verminderinge van slants directie / ter oorsake de tarwe van desen geschoren ougst 1785/86 / seer dunne valt

het vlasch seer medioker en het hoij / gars extra dun of weijnig en boven dien extra slegt / met voordere

redenen aen d'edele heeren hoofschepenen / voor te wenden actum date ut ante

rapport petitie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 7 septembre 1786

ten voornoemden daege hebben de gecommitteerde joannes / de wilde en pieter de smet schepenen rapport

gedaen  van  /  hunne voorenstaende deputatie  dat  onaengesien  alle  de  redenen  /  door  de  minder  wetten

voorgehauden d'edele heeren hoofd-  /  schepenen  hebben  goet  gevonden  van de s  lants directie /  niet  te

verminderen nemaer vast te stellen gelijk ten / voorleden jaere op 9000 ponden grooten voor geheel de /

casselrije met aenseg van d'excressentie te zullen / emploijeren tot het lossen van renten actum date / ut ante

calsijde
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actum ter vergaederinge van sieurs pieter frans / de geijter borgemeester livinus ignatius braeckman / ende

jacobus matthijs schepenen den 16 septembre 1786

ten zelven daege is geexhibeert missive van sieur francies de / bievre coopman in calsijde steenen tot lessen

de date 11 / deser meldende dat hij stond af te senden calsijde met / sponden voor 60 roeden lingde en gelijk

wij  maer sponden  /  noodig en  hadden voor  40  roeden  is geresolveert  van  hem /  hedent dieswegens te

schrijven en dat hij ons binnen de 14 / daegen moest zenden vier schepen calsijde vande beste / soorte faute

van diere dat wij geen rekeninge en conden / maeken van de selve van dito saijsoen noodig te hebben

157r

exhibitie uijtsent brief 1786

actum in volle wettelijke vergaederinge / vanden 21 septembre 1786

ten voornoemden daege is er wettelijk geexhibeert den / uijtsent brief van het hoofdcollegie die wij op den 15

deser / hebben ontfangen par messagier velraet en is geresolveert / van sondag 24 deser den zelven brief te

publiceren en / dat den greffier signant zaude maecken de repartitie / tusschen dese prochie ende de gone van

eertbeur ende / raverschot ook den corten staet van schulden alles voor den / jaere ougst en ontbloot 1786 en

naer dies de zelve  / repartien zenden aende gemelde laeten en  den corten /  staet  van schulden naer het

hoofdcollegie

memorie dat de rearptien uijtsent aende laeten zijn beweegt / door den offecier francies de grauwe en den

corten staet bij / beslotenen brief door livinus huijge den 24 deser maent / en bestelt in handen vanden heere

hoofdschepenen lantsheere

spcificatien ter greffie te bringen

actum 5 octobre 1786 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geresolveert van te doen kerckgebod dat / alle de gone die pretentien hadden ten

laste vande prochie de / selve schriftelijk moesten overbringen ter greffie om den / staet van binnecosten te

formeren daer toe den greffier / signant conde sitdag gebieden

prefixie dag passeren staet van binnecosten

actum 12 octobre in wettelijke vergae- / deringe

ten zelven daege dede den greffier signant rapport vande / de specificatien die ter greffie waeren ingebracht

en is / geresolveert van op den 8 der aenstaende maent november / te passeren den staet van binnecosten en

dat men daer toe / zaude doen het noodig kerckgebod ook bij beslotene / brieven daer van part geven aen

jonker de lapotterie / als gecommitteerden der groote gelande ook aende / laeten van eertbeur ende raverschot

voorts te doen advertentie aende pointers setters ende notable / naer oude gewoonte en bij het kerckgebod

andermael / t'interpelleren in te bringen de alnog ontbrekende / pretentien ofte specificatien date als boven

157v

onderhaut joosephe vander meesch

actum in wettelike vergaederinge / vanden 19 octobre 1786

ten voornoemden daege voor ons gecompareert zijnde d'huijsvrouwe / van jooseph bombeke ende te kennen

gevende  dat  haere  /  zuster  joosephe  vander  meesche  alnog  bleef  continueren  /  in  haere  boosaerdige

innocentien tot soo verre dat sij haer / van tijt tot tijt moeten opsluijten met de boijen aen soo is / andermael

geresolveert gelijk gedaen is van op den 2en maerte / 1786 van te continueren inde betaelinge aen jooseph

bombeke / à drij stuijvers daegs voor onderhaut haet dranck siek en / gezont cleeden en reeden op conditie

dat sij de selve joosephe / vander meersch niet meer en mogen laeten uijtgaen bij wie / of waer het wezen

mogt op pene dat men haer sal besteden / tot sinte nicolaes int kleijn geel bij de ander sotte volgens / den raet

aen ons gegeven door doctoor en chirurgien / zijnde hedent verleent ordonnantie op den ontfanger pieter /

broeckaert van aen hem bombeke te betaelen vier  ponden / thien schellingen grooten  over  ses  maenden

onderhaut verschenen lesten augustij 1786

seminarien

actum 28 octobre 1786 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is ontfangen en geopent missive van het / hoofdcollegie van date 26 dito met exemplairen

van  zijne  /  majesteijts  edict  vanden  16  dito raekende de  stichtinge /  van  het  seminarie generael  inde

universiteijt van loven / en van het seminarie filial tot luxembourg voor de / théologie etc zijnde geresolveert

van morgen wesende / zondag daer van de publicatie ende affixie te doen ook / een exemplair te zenden

aenden heere pastoor een anden / heer onderpastoor op den eede een aende laeten van raverschot / en een

ande laeten van raverschot date ut ante
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onderhaut weduwe denijs de sutter

actum ter generaele vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester schepenen / pointers ende setters present

jonker de / lapotterie als gecommitteerden der / groote gelande den 8 novembre 1786

ten voornoemden daege wierde gerapporteert dat de / surieuse innocente marie anne hobbijne weduwe van /

158r

denijs de sutter was wederom komen binnen dese prochie / ten huijse van pieter van sante aen wien die was

aenbesteedt / volgens resolitie vanden 2 meij 1785 en 11 meij 1786 staende hier / vooren folio 139 verso bij

de leste à  negen ponden grooten  tsjaers / voor  onderhaut van eten drincken vuur en  licht waschen / en

repareren lijnwaet en cleederen de welke door de prochie / sullen besorgt worden ende was sij weduwe van

daer / vertrocken den 16 julij 1786 sonder dat iemant wist waer / naer toe dus is andermael geresolveert om

alle ongelukken / van brand en andersints te vermijden van haer te besteden  / in het kleijn geel tot sint

nicolaes bij de weduwe joannes de / backer en dat dito pieter van santen haer dan naer toe saude / leeden des

te meer hij haer niet langer en sustineerde te / onderhauden dan nog eenige daegen tot als haer hemdens /

lijfrock rock etc zaude waren gemaeckt dewijl al hier / lijwaet en cleederen temael waeren gescheur en in /

stucken hangen

patroullanten

voorts is geresolveert  vande patroulle binnen dese prochie / te doen en laeten gaen door judocus vander

haegen en / francies de grauwe beede offecieren ieder à thien ponden / grooten courant tsjaers t samen twintig

ponden  grooten  /  ingank  genomen  den  eersten  deser  maent  midts  in  alles  /  wel  oppassende  en  alle

vermaenigen  binnen  de  prochie  /  soo  vande  pointers  notalbe  crawijer  immers  generae-  /  lijk  alle

vermaeningen geen uijtgenomen dog tot / wederoepens

dag ommestellingen

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 16 novembre 1786

ten voornoemden daege heeft  den greffier  signant aen ons / geexhibeert  den staet  ofte lijste van alle de

schulden ende lasten / deser  prochie ook daer jegens de generaele voordeelen wiert / geresolveert van te

vermaenen pointers en setters op den 18 / deser ten fine van achtervolgende dies te doen de / ommestellinge

ten laste vanden ougst jaere ende ontbloot 1786 / te verschijnen lesten octobre 1786 immers breeder te / zien

bij de zelve lijste

ommestelling 1786

actum ter vergaederinge van / pointers ende setters desen 18 novembre / 1786

ten voornoemden  daege is  andermael  geexhibeert den  /  uijtsend brief van  het hoofdcollegie  de  date 17

septembre / 1786 met de lijste van alle de schulden en voordeelen deser / prochie over den ougst jaere ende

ontblood 1786 alsmede den / corten staet van schulden die in het hoofdcollegie gere-  / guleert is den 3

octobre 1786 uijt alle welke bevonden / word dat dese prochie belast is met de volgende schulden

eerst over de subsidie van zijne majesteijt den keijser ende / koninck ingegaen den

eersten novembre 1786 ende te / expireren lesten ocotbre 1787 met het deel van

eertbeur / ende raverschot 't gone hier achter in voordeel zal worden / gebracht tot £ 1429 9 9 11

voor  d'hofhaudinge  van  hunne  koninglijke  /  hoogheden  ingegaen  ende  te

verschijnen alsvooren 187 5 0 0

ende voor slans directie ook ingegaen / ende te verschijnen alsboven 1086 4 2 11

2702 19 0 10

over den inhauden vanden staet van / binnecosten met de 60 a 80 roeden geleijde /

calsijden op differente straeten en quaede / wegen inde maenden augustij septembre

en octobre / 1786 t samen bij provisie

(in  marge:  hier  op  mag  corten  tgone  sal  komen  vande  logementen  dog  alhier

onverlet memorie) 900 9 4 0

bij  den  corten  staet  van  schulden  hebben  d'heeren  /  van  het  hoofdcollegie

geordonneert te lossen  in / renten aenden armen van  wetteren tot  drij /  hondert

ponden grooten wisselgelt dan gelijk het slot / vande te doen rekeninge over den

jaere 1785 tot dies / insouffisant zal wesen wort hier tot supplement / genomen 150

ponden grooten wisselgelt maeckt in / courant 175 0 0 0
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somma tottal 3778 8 4 10

voordeelen

jegens welke schulden volgens de repartie staende op / den gemelden uijtsent brief

ende lijste in voordeel /

159r

bevonden word het naervolgende

eerst soo veel de laeten van eertbeur moeten doogen over / hun deel inde voorzeijde

zijne majesteijts subsidie £ 116 13 10 4

disgelijkx over het deel van die van / raverschot 58 6 11 2

het deel van eertbeur in d'hofhaudinge 15 5 9 0

het deel van raverschot idem 7 12 10 6

eertbeur in slants directie 88 13 4 11

het deel van raverschot idem 44 6 8 5

330 19 6 4

over een jaer pacht van het veer te / verschijnen 2 meij 1787 wesende het eerste jaer

/ van drij (in marge: dies vanden lesten octobre tot eersten meij / 1786 à 85 libra is

42 : 10 : 0 / van meij tot octobre 1786 / a 89 libra 44 : 10 : 0 = 87 : 0 : 0) 89 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te / verschijnen lesten april 1787 ook het

eerste / van drij (in marge: idem eerste half jaer à / 18 : 10 : 0 is 9 : 5 : 0 / 2e half

jaer à 19 libra / 9 : 10 : 0 = 18 : 15 : 0) 19 0 0 0

over d'ommestellinge ten laste vande negotie / bedrijf ende gestaethede verschenen

lesten octobre / 1786 bij provisie 85 0 0 0

slot rekeninge 1784 452 16 8 0

bonie ommestellinge 1785 bij provisie en sal / bij de toekomende rekeninge naerder

bevonden worden 260 0 0 0

somma tottal 1236 16 2 4

generaele schult £ 3778 8 4 10

generael voordeel 1236 16 2 4

rest schult 2541 12 2 6

consequentelijk tot  voldoeninge vande resterende schulden  / van  twee duijsent vijf  hondert eenenveertig

ponden twaalf schellingen / twee grooten ses deniers hebben wij ommegestelt ten laste vanden / plog soo wij

ommestellen bij desen eene settinge van ses / schellingen en acht grooten te ponde prijs waer op de landen /

bosschen meersschen weeden huijsen vijvers meulens en thienden / staen getauxeert ofte gequotiseert op de

landeboeken  deser  /  prochie  alles  ten  laste  vanden  ougst  jaere  ende  ontbloot  /  1786  voorzeijd  onder

protestatie wegens de twee schelen / voor schellebelle en vijf voor laerne als bij d'ommestellingen / vande

voorgaende  jaeren  geseijt  daer  toe  gerefereert  word  danof  /  den  greffier  signant  ingevolge  deser  den

ommestelling boek / zal maken op zegel competent soo haest het doendelijk is / 

159v

om die te leveren in handen vanden gonen die ontfanger / sal bedijden ten fine hij ontfanger de debiteuren

daer / bij te bevinden tijdelijk zaude doen betaelen van drij / te drij maenden om daer mede te quijten alle de

schulden / deser prochie versoekende ten effecte dies aen bailliu schaut / borgemeester ende schepenen van

dese ommestellinge als / ook de gone ten laste vande negotie bedrijf ende / gestaethede te wijzen wettelijk

ende executoir ons / toorconden date als boven gillis matthijs

pieter fruijtenier jan baptist vanderschuren / adriaen francies de vuijst adriaen vande velde
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wijsdom ommestellinge

actum in vierschaere vanden 23 novembre / 1786

ten voornoemden daege iser wettelijk geexhibeert de omme- / stellinge ten laste vanden ploeg als mede de

gone ten / laste vande negotie bedrijf ende gestaethede en hebben / wij bailliu schaut borgemeester  ende

schepenen die gewesen / wettelijk ende executoir om bij den ontfanger naer het / formeren vanden boek geint

te worden  naer  behooren / en  sal  des stant grijpen  niet  jegenstaende verjaerthede / stijl  ofte  usantie ter

contrarie date ut ante

sijnde ook  geresolveert  van  aenstonts den  ontfanger  /  pieter  broeckaert te  ontbieden  om  te  zien of  wij

gevoegelijk / zauden konen convenieren om te continueren als ontfanger / der voorschreven ommestellingen

danof hij gecompareert / zijnde en is alsdan geen accoort getroffen is uijtgestelt / tot de naeste vergaederinge

desertie soldaeten patroulie etc

actum 25 novembre 1786 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is er  wettelijk geopent de missive / van het hoofdcollegie de date 22 deser  met

exemplairen / van sijne majesteijts edicten vanden 26 julij 1749 en 14 septembre / 1782 raekende de desertie

van soldaeten het gaen vande / patroulie vremde te logeren etc welcke exemplairen / moesten behandigt

worden van elkx een aenden heere / pastoor en ook gelijke aenden heer onderpastoor op den / 

160r

eede aende cappelle en d'ander te soeken inde greffie om ten / kerckstichele ofte plaetse ordinair gepubliceert

ende geaffixeert / te worden zijnde geresolveert van op morgen wesende sondag / daer aen te voldoen date ut

ante

continuatie ontfanger 1786

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 30 novembre 1786

ten voornoemden daege is vooren gehauden dat het noodsaeke- / lijk was van eenen ontfanger te stellen soo

voor de / ommestellingen ten laste vanden ougst jaere ende otnblood / 1786 sijnde a ses schellingen en acht

grooten courant te ponde prijs / als de gone ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede / verschenen

kerst  segge lesten  octobre  1786  met  de quoten  /  van  eertbeur  en  raverschot  pachten  van  het  veer  en  /

schepenen huijs ook slot rekening met alle andere / voordeelen om daer uijt te voldoen alle de prochie lasten /

zoo ten comptoire principael als andersints ende / gelijk sieur pieter broeckaert filius jan ten voorleden jaere /

ontfanger  bedegen  is  bij  publieke verpachtinge van date /  7 decembre 1785 ten advenante vanden  220

pennink t gone / al te modiek is om soo eene prochie daervooren te bedienen / t gone hij broeckaert niet en

zaude aenveert hebben tenzij / soo wel de regeerders deser prochie als meest alle de gebruijkers / hem daer

toe waeren radende ten respecte van zijne voorgaende? vroegeren? / goede ende exacte bedieninge om alle

welke en andere / redenen ook gehoord het sentiment vande pointers ende / setters hebben wij met den zelven

sieur broeckaert op /  aggriatie van het hoofdcollegie hedent gemaekt  accoort  / te weten  dat hij voor  de

gemelde bedieninge sal  profiteren / tot  de somme van negenthien ponden grooten  courant / eens sonder

eenige bijleg vacatien ofte andersints / directelijk nogte indirectelijk en te mogen vraegen  midts stellende /

souffisante borge ende certifiant en observerende den / inhauden vande conditien ten dien fine aen hem

ontfanger / vooren  gelesen aende welcke hij hem verclaert te / gedraegen date ut ante joannes de wilde

jacobus matthijs / pieter jan broeckaert joannes de wilde filius lieven / pieter de smet pieter frans de geijter /

livinus ignatius braeckman

160v

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 7 decembre 1786

brief aen de biever raekende de calsijde

ten voornoemden daege overzien zijnde de lijste vanden / nomber der  calsijde getelt uijt  de ses schepen

calsijden / gelevert door sieur francies de biever tot lessen inde maenden / augustij septembre en octobre

1786 ende de zelve niet conform / vindende aende vragt brieven is geresolveert van hem / te schrijven om

ons over te zenden eene juste lijste / en specificatie ook dat hij de 1600 voeten sponden in / prijs moest

verminderen faute van geen betaelinge op / zijnen heijsch dieswegens te doen

borge ontfanger

ook geexhibeert zijnde het octroij of aggriatie / van d'edele heeren hoofdschepenen verleent tot conti- / nuatie

vanden ontfanger pieter broeckaert is er geresolveert / van hem seffens te ontbieden tot het stellen van borge /
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en  certifiant  t  gone hij gedaen  heeft  met  de  persoonen  /  van  sieurs  ludovicus  norbertus venneman  en

bernardus broeckaert

armen adriaen maes

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 decembre 1786

ten zelven daege is'er geexhibeert missive van sint ivo / nopende het onderhauden van adriaen maes en naer /

examinatie vande land boecken en ommestellingen / alwaer hij niet bevonden en wiert is geresolveert van /

t'antwoorden dat hij maes alhier geen abitatie en / hadde bekomen en bij dien moest onderhauden worden /

door den armen disch van oosterzele zijnde zijne geboorte plaetse

nieuwen stijl van procederen

actum 16 decembre 1786 in / wettelijke veergaederinge

ten zelven daege is geexhibeert missive van het / hoofdcollegie de date 15 dito met twee exemplairen / van

sijne majesteijts gedecreteerden nieuwen stijl der / beleedinge van civile processen zijnde geresolveert / van

morgen daer  van een deel  te publiceren en op / sondag 24 dito het restat midts het t 'eender rijse niet /

doendelijk en was danof een vande selve exemplairen / is gebleven inde greffie en het ander aenden heer

161r

bailliu om te publiceren dies om gelijk door den messagier / van thoofdcollegie ende de een is gedraegen

aenden heere pastoor / en een aenden heer onderpastoor aende cappelle ten eede / ieder met eenen beslotenen

brief van 't selve hoofdcollegie

1787

ordonnantie vallidatie logementen 1785

actum in wettelijcke vergaederinghe / van d'ondergeteekende bailliu schaut / borgemeester ende schepenen

dezer prochie / van wetteren dezen 11 januarij / 1787

ten voornoemden daege is'er aen ons geexhibeert missive van / het hooft collegie de daete 9 dezer daer bij sij

ons oversen- / den primo eene ordonnantie van vallidatie over leveringe / van peerden waegens ende karren

mitsgaders logementen / die deze prochie geduerende den jaere 1785 heeft gesup- / porteert ten dienste van

sijne majesteijt den keijser / ende koning sijnde de daete 8 dezer maent importerende / 295 : 15 stuivers die

den ontfanger pieter broeckaert zal mogen / afrekenen met den heere ontfanger generael van dezen / lande

ende zal hij tot concurentie van gelijcke somme / moeten betaelen aenden gonne die het selve gespan / ende

logementen hebben gehad daer van hem ontfanger / eenen staet ofte lijste zal worden ter hand gedaen

permissie uijtvoer en inkomen granen

verbod uitvoer vlas hennip werk en rauwe gaerens

ende secundo twee exemplairen van sijne majesteijts edicten het een van date 29 novembre 1786 raekende

het verbodt / vanden uijtvoer van vlas kennick werck drauw / ongetwijnt gaeren ende het ander van daete 11

decembre daer / naer nopende de permissie van het inkomen ende uit- / voeren van graenen

universiteijten

voorts wort daer bij te kennen gegeven dat de / majesteijt bij depeche vanden 19 decembre 1786 voorseijt aen

t'eerweirdige / hooftcollegie heeft  gelast ons t'informeren dat het aen / een ieder sijnen graet van licentie

bekomen hebbende / in eene andere universiteijt dan de gonne van loven / nogtans onder de gehoorsaemheijt

van sijne majesteijt geoorloft / is sijne professie te excerceren binnen deze landen 

op alle welcke is geresolveert van seffens gelijcke / exemplairen par offecier  te senden een aenden heere

pastoor / een aenden heer onderpastoor aende cappelle ten eede een aende / laeten van eertbeur ende een

aende laeten van raverschot / alsmede op sondag aenstaende wesende den 14 dezer een / gelijck te doen

publiceren ende affixeren ter plaetse ende / tijde gecostumeert

commissie opden heer advocaet lammens als schepenen rechtsgeleerden

actum ter vergaederinge alsboven des naer / middaegs

ten zelven daege is geexhibeert missive vanden heer advocaet / 

161v

jacques clement philippe lammens tot gent de daete / 10 dezer maent januarij daer bij hij ons oversond eene /

commissie op hem verleent door mijnheer cardinael / over de princesse d'isengien daer van hij versogt wij
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de / annotatie daer van provisionelijk zauden gelieven te doen danof / de zelve hier naer is volgende van

woorde te woorde

den onderschreven raed intendent ontfanger / generael van haere excellentie de princesse van isengien /

masseme vrouwe van calcken wetteren massemen ende / westrem oordegem ende smetlede baronne van

rassenghien / ende borsbeke declareert soo hij doet bij dezen aen te stellen / voor advocaet rechtsgeleerden

inden raede van vlaenderen den / persoon van d'heer ende meester jacques clement philippe lammens / tot de

bedienelijkheijt  van  de  plaetse  van  schepenen  /  rechtsgeleerden  vande  prochien  van  calcken  wetteren

masseme / ende westrem oordegem ende smetlede ressenghien ende borsbeke / voorseijt dit ingevolge het

reglement van sijne majesteijt / den keijser ende koninck t'gene ingank doet nemen den / eersten meij van

dezen jaere 1787 met last van te doen den / ordinairen eed van schepenen voor de respective wetten onder /

d'handen vanden heere bailliu ende wel naementlijk den grooten / eedt geprescribeert bij haere majesteijts

placaerten dat hij niet en / heeft gegeven  belooft  nog te geven  en zal directelijk nogte indirectelijk / tot

bekomen  het  zelve  emploij  in  teeken  der  waerheijt  hebben  /  deze  onderteekent  met  mijn  gewoonelijk

hantteeken ende gecachetteert met / het cachet van waepenen van haere voornoemde excellentie ipre / dezen

3 januarij 1787 toorconden onderteekent p p cardinael met paraphe / ende gezegelt

naer  collatie  gedaen  jegens  sijn  orrigineel  is  de  voorenstaende  /  copie  daer  aene  bevonden  conforme

toorconden notaris in gend / residerende dezen 8 januarij onderteekent f minne notaris

aldus gedaen de voorenstaende annotatie ende bij provisie als ook geaccepteert / daete ut ante

joachim de geijter pieter frans de geijter joannes de wilde / jacobus matthijs pieter de semt / livinus ignatius

braeckman

162r

doctoor bedienen armen

actum in wettelijke  vergaederinge / van judocus  vander haegen offecier  loco bailliu /  ende schaut pieter

francies de geijter  borgemeester joannes de / wilde filius frans livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs

en pieter de smet schepenen / desen 18 januarij 1787

ten  voorseijden  daege  relatteerde  den  greffier  signant  leirens  dat  hij  bij  ons  order  schriftelijk  heeft

gedaverteert d'heeren / wauters michiels en braeckman alle drij licentiaten / inde medicijnen en insetene van

alhier dat men hedent / minstbiedende den naesten zauden aanbesteden het bedienen / in die qualiteijt de

arme menschen alhier danof de / conditien zijn soo volgt

dat den gonen die dese aenveerdinge doet sig als licentiaet / inde medicijnen alle arme menschen soo die

vanden armen- / disch publick onderhauden worden als de gone die door den / armeester ende de dekens daer

toe gekoren in hunnen / nood geholpen worden ende alzoo zonder dieswegens / voorderen aenwijs te moeten

doen als thoonen de notitien / van gegeven caritate getrauwelijk zullen moeten / bedienen soo ter causen van

medicijnen met het gone / tot inneminge daer toe noodig zaude mogen wesen als remedie? / en andersints

ook doen de noodige visitten alle welke / hij zal moeten doen voor de somme van aenveerdinge / sonder

voordere pretentien ten laste van de armen te / mogen vraegen uijt wat hoofde het zaude mogen wesen / en

bij geval eenige van onse insetene woonden op andere / prochien paelende jegens wetteren en dat sij bij

ordonnantie / vande heeren pastoors of onderpastoors visitten en medicijen / noodig hadden en zal daer over

geen vergelt gedaen worden / ten waere wij des te voorent daer over waeren gekent / gehoord ende naer 't

bevind ordonnantie gegeven

wordende dese aenbestedinge gedaen voor een jaer / ingank nemende date deser sijnde t selve aenveert naer /

publieke voorlesinge oproepinge en gedaene verscheijde / offers bij dheer pepinus benedictus braeckman /

licentiatus  medicinae  voor  de  somme  van  vier  pond tien  schellinge courant  ten  welccen  fine  hij  deze

beneffens mij greffier / signant heeft onderteekent pepinus benedictus braeckman /livinus franciscus leirens

ten zelven daege is voor ons ook gecompareert den notaris / 

162v

engelbertus ignatius leirens den welken voor  / ons exhibeerde sijne commissie van procureur / costumier

ende prijser verleent voor dese en andere / prochien bij d'heer philippe cardinael over haere excellentie de

princesse d'isgenien etc vrouwe / van wetteren etc etc danof inhauden van diere hier / naer volgt
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a son excellence madame la / princesse d'isengien et mamines / comtesse de lauraguis dame des / terres et

seigneuries de wetteren / calcken oordegem smetlede / massemen westrem etc etc

vue la requette et prennant egard / aux qualites du suppliant à nous / connoiées? le sousigne conceller / et

receveur general de son altesse / la princesse d'isenghien et de mamines / dame de wetteren calken et autres /

terres comme oordegem smetlede etc / etablis comme il fait par cette pour et au nom de sa dite excellence /

et  en  consequence de la  commission generalles le suppliant engelbert /  ignace leirens pour procureur et

costumier  dans  touttes  les  terres  situe  /  dans  le  pais  de  terremonde  et  alost  appartenentes  à  sa  ditte

excellence / à charge de faire le cerment requis pour ces sortes d'emploijs donne / à ypre le 11 julet 1786

signe p p cardinael met paraphe en gesegelt

commissie van engelbertus ignatius leirens als procureur costumier etc

remontre tres respectueusement engelbert ignace / leirens notaire et practisien à wetteren que s'etant / exercé

dans la praticque de puis sa jeunesse tant / au comptoire et sous la direction de son pere votre / pro greffier et

recheveur au dit wetteren que de puis / quelques années separement il ose croire à l'agé de / trent anné d'etre

capable pour occuper avec honneur / la function de procureur et coutumier dans vos dittes / terres pour la

quelle aijant besoin de l'approbation / de votre excellence il as prendere son recours vers / elle le suppliant

tres humblement de vouloir / admettre et créer le remontrant comme procureur / et coutumier dans vos dittes

terres et seigneuries de wetteren, calcken oordegem smetlede massemen et / westerem avec leur depandances

en pretant le / serment requis cest sa grace signe engelbertus ignatius leirens

achtervolgende welken hij leirens in onze handen  / heeft gedaen den eet als costumier prijser ende / 

163r

procureur op de forme als geannotteert staet op sijne orriginele / commissie luijdende als volgt

actum 18 januarij 1787 in vierschaere ordinair van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen der prochie

van wetteren / lande van dendermonde midtsgaders leenmannen der voorseijde / prochie heerelijkhede ende

leenhove eertbeur  raverschot  /  met  zijne  toebehoorten  ten  voornoemden  daege compareerde /  voor  ons

engelbertus ignatius leirens exhiberende zijne / voorenstaende commissie vanden 11 julij 1780 als procureur /

ende costumier deser vierschaere ende leenhove in welke / qualiteijt hij hedent heeft gedaen in onze handen

den eed / daer toe staende bij reiteringe midts hij die als procureur / reets heeft gedaen volgens commissie

vanden 3 decembre / 1767 actum date ut ante ende heeft hij comparant dese / benvens ons ondeerteekent

ende waeren onderteekent engelbertus ignatius leirens judocus / vander haegen offecier  loco bailliu pieter

frans de geijter  jacobus / matthijs livinus ignatius braeckman joannes de wilde pieter / de smet ende livinus

franciscus leirens 

sic  est  toorconden  greffier  signant danof  hij engelbertus  ignatius  leirens /  comparant  d'orriginele  heeft

ingetrocken /livinus franciscus leirens

admissie voor jacques leirens als procureur costumier etc

actum in wettelijke vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester / ende schepenen deser  prochie van /

wetteren dezen 22 februarij 1787

ten voornoemden daege compareerde voor ons jacques / leirens den welken ons exhibeerde de commissie of

admissie die wij hem hebben verleent als procureur ende costumier deser  vierschere / met d'aggriatie van

mijn heer cardinael over de princesse / d'isengien vrouwe deser prochie etc etc daer opgevolgt versoekende /

d'enregistrature van diere tgone wij hebben geaccordeert ende / dies volgens luijt de zelve in verbis

aen mijn heeren bailliu schaut borgemeester / ende schepenen der prochie ende / heerelijkhede van wetteren

met zijne / toebehoorten

supplierende verthoont  reverentelijk  jacques  leirens zoon  /  van  livinus francies  insetenen  deser  prochie

notaris publicq / geadmitteert bij hooge ende mogende heeren mijn heeren vanden / raede in vlaenderen

volgens  commissie  vanden  21  januarij  /  1785  alhier  orriginelijk  ter?  hand?  alsmede  ontfanger  /  der

provinciale regten op het comptoir deser prochie / 

163v

dat hij bij consente van uedele heeren meer dan ses / jaeren alhier heeft gedient ende gepatrotineert als /

procureur costumier prijser ende deelsman dezer vierschaere / soo ten appaijsemente van uedelde heeren als

geheel het publicq / waer door zijne capasiteijt voor de selve functien goet ge- / drag ende integriteijt aen /
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uedele heeren genoegsaem bekent is / ende waer van zij hebben gelieven te verleenen hunne / declaratie ten

dezen gevoegt in date  22 decembre  1784 / in welke functien den suppliant desireert te mogen continueren /

waer toe hij geerne bij reitereringe voor uedele heren zaude worden / aengestelt oorsaeke van zijn recours tot

dezelve

die oodmoedelijk gedient te wesen geconsidereert de redenen / voorschreven den suppliant bij appointement

op deze te ver- / leenen te committeren en aen te stellen als procureur costumier / prijser ende deelsman dezer

vierschaere der prochie ende heerelijkhede / van wetteren met magt vande zelve functie t'exerceren / midts

doende den eed daer toe staende ende op aggriatie / van mijn heer cardinael raet intendent ende ontfanger /

generael van haere hoogheijt de princesse d'isengien vrouwe / dezer prochie etc etc tis de gratie onderteekent

jacobus leirens

appointementen

bailliu schaut  borgemeester  ende schepenen der  prochie ende heerelijkhede /  van  wetteren  gelet  op den

inhauden dezer ten vollen versekert / zijnde van het goet gedrag vanden suppliant jacques leirens en / zijne

capasiteijt  tot  het  becleden  de  functien  hier  bij  vermelt  /  't  welk  ons  in  verscheijde  omstandigheden

genoegsaem is /  gebleken admitteren hem zoo wij doen midts dezen als / procureur costumier prijser ende

deelsman voor de vierschaere / dezer prochie heerelijkhede van wetteren ende zijne toeberhoor- / ten met

macht vande zelve functien te mogen exerceren / ende becleden waer toe hij hedent in onze handen heeft /

gedaen den eed daer toe staende op aggriatie van den heere / raet intendent ende ontfanger generael van haere

hoogheijt de / vrouwe dezer prochie etc actum in ordinaire vierschaere vanden / 7 septembre 1786 waeren

ontderteekent judocus vander haegen offecier / loco bailliu pieter frans de geijter livinus ignatius braeckman

jacobus / matthijs joannes de wilde pieter de smet en delivinus franciscus leirens 

den onderschreven raed intendent ende ontfanger generael / van haere excellentie de vrouwe gravinne van

lauraguais / princesse van isegem ende mamines etc vrouwe van wetteren / gezien het certificat van d'heeren

schaut borgemeester  ende / schepenen der prochie van wetteren van het goet  gedrag / van sieur jacques

leirens zoon van livinus francois ende de / dispositie favorabele hier vooren bij ende van wegens bailliu /

schaut  borgemeester  ende  schepenen  voorzeijt  declareert  zoo  hij  /  doet  bij  dezen  in  zijn  voornoemde

qualiteijt t'admitteren / 

164r

voor procureur ende costumier der voorzeijde prochie ende / heerelijkhede den voornoemden sieur jacques

leirens op de / condititen ende lasten daer toe staende gegeven tot ipre / dezen 19 februarij 1787 toorconden

onderteekent p p cardinael met paraphe 

sic  est  toorconden  greffier  danof  hij  jacques  leirens  /  comparant  d'orriginele  heeft  ingetrocken  date

voorseijt /livinus franciscus leirens 

commissie vande greffie van wetteren op livinus franciscus leirens 

de dispensatie vanden grooten eed staet inden voorgaenden resolutie boek folio 319

actum  in  vergaderinge  inde vierschaere  /  ordinair  van  bailliu  schaut  leenmannen  borgemeester  ende  /

schepenen der prochie ende heerelijkhede / van wetteren dezen 22 februarij 1787

ten zelven daege is voor ons gecompareert livinus franciscus / leirens den welken verclaert ende niet min aen

ons bewijst dat / hij van op den 20 decembre 1752 heeft gedaen den eed als clerq / ofte greffier signant van

jonker petrus raellen de ten bulken / greffier deser prochie staende ten resolutie boecke vanden / zelven jaere

1752 folio 218 en gelijk den zelven heer greffier / den 17 deser is overleden en dat de commissie der selve

greffie / den 19 dito is verleent op den zelven leirens de welke luijd / als volgt

den onderschreven raet intendent ende ontfanger generael / van haere excellentie elisabeth pauline de gaerd

comtesse / de lauraguais princesse van isegem ende massemen vrouwe / van wetteren en andere plaetsen

declareert soo hij doet bij desen / te committeren d'heer livinyus franciscus leirens tot de bediene- / lijckheijt

provisioneel vande greffie van wetteren zoo en op den voet als hij de zelve bedient heeft over en uijter name

van d'heer / ende d'heer ende meester [vacat] raellen de ten bulken overleden / greffier vande voornoemde

prochie  van  wetteren  dit  tot  alderstont  /   dat  er  vande  zelve  plaetse  van  wegens  haere  voornoemde

excellentie / zal gedisponeert worden met last van te doen voor bailliu borgemeester / ende schepenen  van

wetteren den eed daer toe staende in teeken der / waerheijt hebbe dese onderteekent met mijn gewoenlijk

hanteeken / en gecachetteert met het cachet der waepenen van haere voornoem- / de excellentie ipre desen

negenthienden februarij 1787 toocronden / was onderteekent p p cardinael met paraphe en cachet

achtervolgende welken heeft hij livinus franciscus leirens hedent in onze / handen gedaen den eed dat hij die

functie ofte  ampt  van  greffier  /  deser  prochie heerelijkhede leenhove  ende toebehoorten  van wetteren  /
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getrauwelijk sal bedienen de placcaeten edicten en ordonnantien / vande majesteijt voor zoo veel die funtie

aengaet observeren / de preeminentien vande princesse voorenstaende ook de  / 

164v

gerechtigheden van kerck armen en het gemeene best  / vande prochianen immers gelijk daer toe quireert

danof / den grooten eed is gedispendeert bij decreet vande majesteijt / vanden 28 junij 1760 date ut ante 

joachim de geijter pieter frans de geijter / jacobus matthijs pieter de smet livinus franciscus leirens

nieuwen stijl van procederen in het vlaems

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 1en maerte 1787

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert en vooren / gelezen d'exemplairen in het vlaems wegens

den nieuwen stijl / van het beleeden den civile processen daer vande publicatie / en affixie was gedaen van op

den  28  januarij  1787  en  een  /  gelijk  exemplair  behandigt  aenden  heer  pastoor  en  een  aenden  /  heer

onderpastoor op den eede van op de 25 dito

geestelijke beneficien

alsmede andermael de missive van het hoofdcollegie de date / 29 januarij 1787 met exemplairen van zijne

majesteijts edict / vanden 4 dito nopende het overgeven der geestelijk beneficien / revenuen etc ook vande

kercke etc zijnde geresolveert van / daer over te spreken den heer  pastoor en t'samen te / confereren die

gelijke exemplairen hadde aen hem behandigt / door den messagier velraet met exemplair van het decreet /

van zijne majesteijts grooten raede raekende de supprimeringe / der bulle vanden 28 novembre 1786 actum

date ut ante

weerdelijke fundatien

actum in wettelijke vergaederinge / vanden  3 maerte 1787

ten zelven daege is wettelijk geopent de missive van het / hoofdcollegie vanden 27 januarij 1787 gisteren

ontfangen / met exemplair van zijne majesteijts ordonnantie voor- / schrijvende op wat manieren de pastoors

ende  administateurs  binnen  de  twee  /  maenden  naer  de  publicatie  van  diere  moeten  overgeven  /

denombrement der godvruchtige weirdelijke fondatien / van hosptiaelen weeshuijsen taeffel vanden heiligen

geest / etc etc op pene van 1000 guldens amende etc zijnde / geresolveert van hedent gelijke exemplairen te

zenden / aenden heer pastoor alhier aenden heer onderpastoor op / den eede aende laeten van eertbeur ende

raverschot / alsmede sondag sijnde morgen 4 deser te doen publi- / ceren en affixeren als naer oude gewoonte

dat ut / ante

165r

versoek van relaxeringe van geeraert van loo

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 10 maerte 1787

ten zelven daege is gecommuniqueert missive van d'edele heeren / staeten van vlaenderen de date 7 deser

ordonnerende dat wij cito / moesten rescriberen of verleenen advis wegens de relaxeringe van / geeraert van

loo uijt het tugt huijs tot ghend met den aenstaenden / goeden vrijdag sijnde geresolveert den zelven brief te

zenden aenden / heer bailliu op wiens vervolg cause officij hij van loo aldaer was / gestelt en te versoeken dat

hij directelijk zaude hebben geschreven / aen de zelve heeren gedeputeerde dan midts den heer bailliu sulkx /

liet aen ons sentiment hebben wij voorts geresolveert op den 11 dito te rescribe- / ren als volgt edele weerde

ende seer voorzine heeren / ter voldoeninge aen ueerweirdige geeerden vanden 7 deser daer bij zien / dat

geeraert van loo filius geeraert onsen inboorling bevonden wordt onder / de lijste den gonnen die met den

aenstaenden goeden vrijdag in / het provinciael correctie huijs zauden gratie en relaxatie konen / bekomen

hebben deere te seggen dat wij geensints en twijfelen / of het is aen dheeren administateurs der tuchtelingen

bekent / of hij van loo door zijn goed gedrag en beloofte van sigh voor- / entaen heerelijck en loffelijk te

comporteren zulckx verdient / zoo sijnde consenteren wij naer gehoord het officier dat aen / hem van loo die

gratie en relaxatie gegunt worde ueerweirdige versekerende / van onse respecten durfven ons noemen te zijn

edele weerde / ende seer  voorsienige heeren ueerweirdige oodmoedigste ende onderdaenigste / dienaeren

leenmannen borgemeester ende schepenen van wetteren onderteekent pieter frans de geijter / livinus ignatius

braeckman pieter de smet ende livinus franciscus leirens

raekt den over te geven staet vande voordeelen en lasten van desen armen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 maerte / 1787

ten  zelven  daege  is  gecommunicqueert  de  opsoekingen  vanden  /  donnatien  gedaen  in  faveur  vanden

gemeenen armen deser prochie met / de lasten daer op uijtgaende tsedert 1679 tot 1787 met den gepro- /

jecteerden staet wegens de revenuen ende lasten vanden zelven armen / disch en is geresolveert van uijt alle
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de gevonden donnatien / waer te maeken twee copien en om die benevens den gemelden / staet naer dien hij

in nette zal gestelt wezen te voegen / ende alsoo te senden naer het gouvernement generael benevens / eene

copie autenticq uijt de lest gedaen armrekeninge bij de / welcke te zien is alle de goederen renten obligatien

ende andere / revenuen als ook de lasten bij dien dat daer uijt te zien is / geheel d'administratie ofte regie

vanden geseijden armen daete / ut ante

taffereel vande loopende processen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 23 maerte / 1787

ten  geseijden  daege  ontfangen  ende  geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  vanden  20  dito (met  een

advertissement nopende de / loopende processen) ordonnerende dat wij binnen de 10 daegen aen / t'zelve

hooftcollegie moesten oversenden eene lijste van alle de / loopende saecken op processen en mits sulckx door

den greffier / alleen niet en conde volbragt worden mits aen ons ende aen hem / 

165v

onbekent was de naemen van alle de heijsschers ende verweerders ook de / datems van d'instellingen ende de

gonne vande leste gediende / proceduren alsmede het point principael waerop de processen / waeren ingestelt

is geresolveert van te schrijven aende respective / procureurs ende andere practisijnen alhier occuperende

ten /  eijnde van bij  ieder  over  te geven  ende ter  greffie  te brengen  /  elck sijnen  staet  ofte  lijste  vande

processen daer in sij occuperen / met detail van t'gone voorseijt date ut ante

etablissement van d'intendentien

actum 1 april 1787 in extraordinaire wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geopent missive van het hooftcollegie / de daete 28 maerte met exemplairen van

sijne majesteijts editct vanden / 12 dito draegende het etablissement der  intendentien binnen / vlaenderen

daer op geresolveert is van aenstonts gelijcke / exemplairen te senden per officier aen d'heeren pastoor, en

onderpastoor / ook aende laeten van ertbeur ende raverschot en te doen de / publicatie ende affixie ter plaetse

ende tijde gecostumeert daete / voorseijt

staet vande revenuen vanden armen

actum in ordinaire wettelijke vergaederinge vanden 5 / april 1787

ten voornoemden daege heeft den greffier deser prochie aen ons geexhibeert /  den voltrocken staet met den

overlegh raekende de regie vanden / armen van alhier en is geresolveert van dito staet soo ende gelijk die /

was opgestelt met den overlegh bij beslotenen brief te senden aen / het gouvernement generael tot brussel

behandigende den zelven / aen onsen geswoornen bode om te bestellen in het brief post / comptoir tot gendt

ende aldaer te nemen relaes daer van hij bode / ook moet verleenen relaes in forma date voorseijt

actum in wettelijke vergaederinge ten schepenen huijs / den 7 april 1787

ten zelven daege heeft den greffier livinus franciscus leirens voor ons geexhibeert / d'acte van eede in onse

handen gepresteerd door sijnen clercq pieter francies / baeijens luijdende als volgt actum ten schepenen /

huijse in wettelijke vergaederinge vanden 7 april 1787 ten voornoemden daege / sijnen clercq pieter francies

baeijens saude in eede stellen om te / mogen voeren de penne soo int beleiden van oorconden als / andere

acten t'gone wij hebben geaccordeert ende heeft hij / baeijens dienvolgende in onse handen gedaen den eed

van / getrauwigheijt  en van  alles te sullen secreteren naer  behooren /  actum date ut ante ende heeft  hij

baeijens deze benevens ons officier / ende schepenen onderteekent ende waeren ondertekent pieter francies

baeijens francis de grauwe joannes / de wilde ende pieter de smet

166r

neeringen en ambachten niet te procederen

actum ter wettelijke vergaederinge vanden  7 april / 1787

ten gemelden daege heeft den greffier aen ons geexhibeert den / brief van het hooftcollegie de daete 6 deser

met  exemplairen van  /  sijne majesteijts  edict  vanden 17  maerte  te voorent  raekende de  neeringe /  van

d'ambagten gildens ende andere borgerlijke corporatien alsook / de gonne vanden lastdraegers wegers meters

ende andere arbeijders / ende daer op geresolveert is van seffens gelijcke exemplairen te / senden par officier

pieter bracke aenden heere pastoor ende onderpastoor aende cappelle ten eede alsmede den 9 deser  een te

doen publiceren / ende affixeren ter plaetse ende tijde gecostumeert mitsgaders op den / 10 dito gelijcke te

senden bij belsotene brieven aende laeten van / eertbeur raverschot

bij welcken brief ook was een exemplair van d'ordonnantie vanden / heere raedt ende intendent vanden cirkel

van gendt de daete 4 april / voorseijt geschreven aen het gemelde hooftcollegie daer bij / geordonneert wierdt

aenden zelven heere intendent over te senden een / project ofte reglement generael voor de beste conservatie /
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ofte  queekinge der  peerden van goed ras etc ende gelijck om dies-  / wegens behoorlijk te resolveren de

presentie vanden heere bailliu ende / volle weth vereijst wordt hebben wij anderen dag van comparitie /

gestelt op den 12 deser date ut ante

raekt de vraege welk den bestel middel is om goet ras van peerden te hebben

actum in volle vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester ende schepenen desen 12 april 1787

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den brief van het / hooftcollegie vanden 6 deser met het

exemplair van d'ordonnantie vanden /  heere raedt der d'intendentie vanden cirkel van gendt daer bij gelast

wordt / aende zelve intendentie over te geven een project van reglement / voor de beste conservatien van

peerden van goed ras in vlaenderen / t'gonne saude connen remplasseren aende reglementen particulierelijk /

bekomen  door  eenige  administrateurs  der  gemelde  provincie  op  t'selve  /  object  danof  d'edele  heeren

hooftschepenen bij hunnen geseijden / brief ordonneerden dat wij den inhauden van diere seer  rijpelijk /

moesten  overwegen  ende hun daer  ontrent te  dienen  van  pertinent /  advijs  ten  welcken  einde wij  onse

gedeputeerde voor  hun moesten / senden den  16 deser  ten 10 uren voor  middagh alle welcke bij  /  ons

serieuselijk overdagt hebben goetgevonden om t'advijseren t'gonne / naerschreven

te weten dat d'oorsaeke vande slegte peerden binnen dese  landen / is vande ...? vervolt  geweest  met  de

menigvuldige vremde ensten / soo uijt de landen van denemarken olstijn hongersche ende /  meer andere uijt

verre afgelegen landen welcke enste peerden met / onse inlantsche merrie peerden niet en corresponderen

dat men alhier geene goede inlantsche enste peerden en vint is ook oor- / saeke dat alhier binnen dese landen

geene genoegsaeme / queekinge en is geweest

staende dat men binnen desen landen van geene goede enste / peerden en sijn voorsien waer het goet voor de

weijnighe /  

166v

queekerije  die binnen desen  lande van dendermonde gebeuren / datter  ten laste van desen  saude gekogt

gebracht en gebruijckt worden / vier vande beste hollantsche enste peerden die waerschijnelijck met / onse

inlantsche peerden sullen corresponderen welcke vier peerden / genoegsaem bij verdeelinge sauden sijn om

geheel het lant van / dendermonde te bedienen

het waer ook goet dat de zelve vier enste peerden wierden vercogt / ten proffijte vanden lande aen insetenen

van  het zelve  lant metter   / dat  de  zelve  enste  peerden  die vanden lande moeten  bedienen  met  eene /

interdictie van hunne merrie peerden van geen ander ensten binnen / desen lande te mogen laeten bedienen

nogtans dat den loon comende / vande zelve bedieninge zal sijn in proffijte vanden enste hauders op eenen /

ordinairen loon omme alsoo de inutiele costen van onderhaut vande / zelve ensten te eviteren

sijnde tot het gaen naer dendermonde op den 16 deser maendt / gecommitteert de schepenen sieurs livinus

ignatius braeckman en smet de welcke / copie autenticq der voorenstaende resolutie sullen mededragen ende

met / hun voorders resolveren met de andere gecommitteerde vande voordere / mindere wetten die alsdan

aldaer zullen compareren date ut / ante

joannes de wilde / joachim de geijter joannes de wilde filius lieven / livinus ignatius braeckman / jacobus

matthijs pieter de smet

rapport van 't voorgaende

actum in wettelijke vergaderinge / vanden 19 april 1787

ten voornoemden daege deden de voornoemde gecommitteerden / rapport van hunne voorenstaende deputatie

dat sij en alle de / voordere minder wetten hem lieden soo schriftelijk als mondelinge / resolutien aen d'edele

heeren hoofdschepenen  hadden voorgehauden / en dat  de zelve  heeren hebben  gezeijd  uijt  alle dies het

voor- / deeligste te zullen opstellen en aen d'intendentie te zullen rescriberen

vermaen om te betaelen ten comptoire generael

actum 20 april 1787 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geopent missive van het hoofdcollegie / de date 16 deser daer bij wij vermaend wierden

van onzen / ontfanger ten comptoire generael te gaen doen betaelen niet / alleen het restat debet vanden jaere

1785 nemaer ook het / gone verschenen voor 1786 waer op geresolveert is vanden selven / brief te doen

publiceren en te communicqueren aenden ontfanger pieter / broeckaert met order van absoluttelijk daer in te

voorsien

beleit processen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 21 april 1787

ten  zelven  daege  ontfaen  overzien  en  afgelesen  d'edicten  /  en  ordonnantien  ons  toegesonden  door

d'intendentie van / 
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167r

ghent een vanden 3 deser  maent een vanden 10en en een vanden / 20 dito nopende de ervorminge van

t'vervolg en beleeden van / processen denominatien van commissarissen der cerkels etc sijnde / geresolveert

van hedent als wesende zondag gelijke exemplairen / te zenden een aenden heer pastoor een aen den heer

onderpastoor / op den eede een naer eertbeur en een aende laeten van raverschot / alsmede een te publiceren

en affixeren naer behooren te weten / van ieder specie een

idem

ten  gemelden  daege  des  avonts  ten  acht  uren  ontfangen  par  /  bode  van  d'intendentie exemplair  vande

majesteijts ordonnantie / vanden 9 april 1787 onderteekent le vicomte de muilant nopende / het andosseren

van alle requesten advisen etc zijnde geresolveert / op den 22 dito van op den 29 deser daer van te doen de

publicatie / en hedent gelijke te zenden aende gone als hier boven geseijt

cleeders soldaten niet te koopen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 30 april 1787

ten voorseijden daege is ontfangen geopent ende gelesen den brief van / het hoofdcollegie vande zelve date

met exemplairen van sijne / majesteijts declaratie vanden 24 maerte 1787 raekende de cleedsels / deelen van

cleedsels  monteringen  en  waepens  vande  welke  d'onder-  /  offeciers  en  soldaeten  sig  zauden  willen

ontmaeken en is geresolveert / van morgen par offecier judocus vander haegen een gelijk te / zenden aenden

heer pastoor een aende laeten van eertbeur en een aende / laeten van raverschot en zondag 6 deser  een te

publiceren ende affixeren ter plaetsen ende tijde gecostumeert

50 waegens of 100 karren te leveren binnen dendermonde tot het vervoeren calsijde

voorts wierde bij dezelve missive geordonneert dat wij onthier / en vijf daegen naer dendermonde moesten

zenden 50 waegens / ofte 100 kerren respectivelijk bespannen met twee of een peert / om bij aenwijs vanden

messagier velraet gelaeden te worden met / calsijde steenen ende die te vervoeren naer de prochie lebbeke /

op een plaetse aldaer te assigneren dit op den loon daer naer te / reguleren ende dat elken waegen ofte kerre

gehauden  zal  zijn  /  tweemael  par  dag  te  rijden  dit  alles  om  te  maeken  den  publicken  /  rijweg  van

dendermonde door lebbeke en alzoo voorts naer assche / geoctroijeert bij de majesteijt dienvolgende hebben

wij gemaekt de / lijste van alle de gone die rijden moesten bestaende in 26 waegens / en 53 karren voor

wetteren  item  voor  eertbeur  5  waegens  of  10  kerren  en  voor  raverschot  twee  waegens  of  vier  kerren

wesende /  t  samen  iets meer dan den geordonneerden nomber om reden dat er  / ondertusschen eenige

geordonneerde in gebreke blijven bij manke- / ment van sieke wettelijke segge absolute onmogelijkheijt / etc

't gone par naesten can gerecontreert worden sullende / den greffier copie maeken uijt de gemelde lijste eene

voorde / geenrolleerde vande zuijd zijde  en een  voor  de gone op  de noordzijde vande schelde om door

d'offecieren morgen voor / middag vermaend te worden date ut ante

167v

15 tribunaelen of cirkels

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 5 meij 1787

ten voornoemden daege is wettelijk geexhibeert een exem- / plair van zijne majesteijts ordonnantie vanden

20  april 1787  /  raekende het  stuck  van  d'aenstellinge der  15 tribu-  /  naelen  ofte  cirkels  van  civiele  en

criminaele justitie / in d'eerste instantie welk exemplair morgen sijnde / sondag zal worden gepubliceert en

midts wij maer / een ontfangen en hebben door den heer bailliu sal hij / voor de distributie vande voordere

sorgen te weten aenden / heer pastoor aen die van raverschot en die van eertbeur

lijste over te geven water geheijst word voor t stellen passeren etc van staeten van goede

actum 10 meij 1787 ter wettelijke / vergaderinge

ten voornoemden daege wierde geopent missive van het tribu- / nael van aelst de date 9 dito ordonnerende

dat wij aen hun / moesten overgeven eene lijste wat rechten dat er geheijst / worden voor het stellen passeren

etc  van staeten  van /  goede cavelingen etc  waer  op  geresolveert  is van  alnog / niet  te voldoen  nemaer

dieswegens adivs te vragen / aen d'edele heeren hoofdschepenen

restat calsijde

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 31 meij 1787

ten voornoemden daege is voor ons geexhibeert missive / van sieur frans de bievre tot lessen versoekende

voldoeninge / van het gone hij nog goetvond over de ses schepen calsijde / en 1600 voeten sponden bij hem
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aen dese prochie gelevert / ten somer saijsoene 1786 daer op nog te betaelen stont / gulden 734 19 stuivers is

geresolveert van op den ontfanger pieter / broeckaert te verleenen ordonnantie tot betaelinge

onderhaut weduwe denijs de sutter

voorts is gecompareert pieter van santen die zeijde / midts het jaer onderhaut van marie anne van holstijne /

weduwe van denijs de sutter verschenen was hij de selve / absolut niet meer en wilde onderhauden gelijk hij /

hedent  veerthien  daegen  andermael  aen  ons hadde te  /  kennen gegeven  en  gelijk wij  reets  dieswegens

hadden / gesproken met den zoon vande weduwe joannes de backer / tot sint nicolaes int kleijn geel en dat sij

ons geschreven / hadde het onderhaut van dito marie anna niet minder te / konen doen als tot derthien ponden

grooten courant boven / de cleederen en lijwaeten ook een pondt groote courant / 

168r

voor haer alhier te haelen hebben wij geresolveert / van hedent aende gemelde weduwe de backer te schrijven

/ dat sij op t gemelde accoort alle daegen mogt zenden / om dito marie anne van holstijne alhier te komen

haelen / date ut ante

(in marge op 167v : sij is van hier / vertrocken naer het / kleijn geel tot sint / nicolaes den 6 junij / 1787)

verbod uijtvoer vlas kemp etc en gaeren

surciantie vande nieuwe rechts bancken

declaratie dat het onwaer is dater conscriptie militair en 40en penninck zaude gevraegt worden

actum 2 junij 1787 ter vergaederinge / van offecier en wethauderen

ten  zelven  daege is  wettelijk  geopent  missive  van  het  /  hoofdcollegie  de  date 30  meij  1787  met  drij

exemplairen / van zijne majesteijts regulative van daten 12 14 en 24 meij / 1787 het eerste medebringende

verbot vanden uijtvoer / van vlas groen rauw ofte gekamt van het werck ofte / snuijt van vlasch ende kennip

en van het rauw onge- / twijnt gaeren van vlasch ofte kennip zal verboden / blijven op pene van confiscatie

ende  van  eene  amende  etc  het  tweede  medebringende  surciantie  van  d'aen-  /  stellinge  vande  nieuwe

rechtsbanken voor de provincie van / vlaenderen etc ende het derde sijnde een declaratie dat het / onwaer is

dat'er conscriptie militair en den 40en penninck / zaude gevraegt worden etc waer op geresolveert van op /

morgen 3 deser wesende zondag gelijk exemplair te doen / publiceren ende affixeren ter plaetse ende tijde

gecostu- / meert een gelijke van elk te zenden aenden heer pastoor een aenden / laeten van eertbeur en een

aende laeten van raverschot / te weten van ieder der drij exemplairen een date als boven

surceancie nieuw reglement

vernietinge der intendentien

ambachten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 9 junij 1787

ten voornoemden daege is geopent missive van het hoofdcollegie / van date 6 deser daer bij ons toegesonden

wierd drij distinte / exemplairen van sijne majesteijts regulativen een vanden / 28 meij 1787 mede bringende

surciancie van het nieuw / reglement der civile proceduren item declaratie vande zelve / date mede bringende

de vernietinge der intendentien ende / het derde raekende de ambachten daer bij erroepen wierd / het edict

vanden 17 maerte 1787 wegens de ambachten / geemaneert zijnde geresolveert alles te verrichten gelijk / bij

de voorenstaende resolutie is geseijt

remisen

den 11 dito is er wettelijk geresolveert van op den 16 desen te doen / vergaederen pointers notable ende den

ontfanger tot het reguleren / de remiesen en uijtleggen ommestelling boek 1785 etc

168v

25 waegens

actum 12 junij 1787 in wettelijke / vergaederinge

ten  voornoemden  daege is wettelijk  geopent  missive  van  het  /  hoofdcollegie  van  date  10 dito daer  bij

geordonneert wierd / dat wij op den 15 dito binnen dendermonde moesten leveren / 25 waegens bespannen

met twee peerden of wel 50 karren / ieder bespannen met een peert tot het vertransporteren / van calsijde

steenen door  het dorp van  lebbeke waer /  op geresolveert  is van seffens  de opneminge te doen  en / de

persoonen bij de lijste vermelt stiptelijk te vermaenen / actum date ut ante

calzijde wetterstraete

actum 14 junij 1787 ter wettelijke / veraederinge
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ten voornoemden daege is geresolveert overmidts ten voorleden / jaere de calsijdinge inde wetterstraete alhier

niet en is konnen / voltrocken worden ter oorsaeke het saijsoen verloopen was / en gelijk daer toe te weijnig

calsijde  steenen waeren overgebleven  / soo is geresolveert  van nog een  schip met  14 a 15000 calseijde

steenen / van lessen te doen commen waer toe den greffier sonder uijtstel / sal schijven aen sieur frans de

bievre date ut ante

remiesen 1785

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 junij / 1787

ten gemelden daege is door de weth pointers setters ende notable / oversien het quohier van restanten der

prochie settingen / vanden jaere 1785 aen hun daer toe overgegeven bij sieur pieter broeckaert / hemlieden

ontfanger waer uijt gereguleert sijn de remiesen om te / bringen in rekeninge vanden zelven jaere ook is

alsdan oversien ende / gereguleert den staet der debiteuren vande settingen vanden ougst / ende onbloot 1786

op welcken staet ofte quohier is geordonneert wien / gesommeert ende andere geexecuteert moesten worden

de voordere / daer men voorsag geen verlies te connen hebben sijn gehauden / in staet tot octobre 1787 naer

alle welcke geordonneert is aenden zelven / ontfanger van hem daer naer te reguleren date voorseijt

armen

actum ter wettelijke vergaederinge vanden 28 junij / 1787

ten gemelden daege wierde geexhibeert missive vande weth / van wichelen daer bij sij schreven dat dese

prochie moest  komen / haelen ofte wel  allimenteren sekere catherine maes geboortigh / deser  prochie de

welcke binnen wichelen siek lagh waer op / geresolveert is van seffens tantwoorden dat wij daer toe bereet /

waeren mits door hun alvooren aenveerdende twee huijs- / haudens die alhier woonen danof de vaders ook

sijn inboorlin- / gen van wichelen ende de welcke reets door onsen armen verscheijde / 

169r

allimentatien ende hulpmiddelen hadden genoten

calsijde

voorts is'er gecommunicqueert missive van sieur frans de bievre / den welcken schreef dat hij geen calseijde

steenen meer en conde / leverern minder tot prijs als 25 guldens de duijsent ende dat nog / maer een schip

vermits hij te veel op andere plaetsen moeste / leveren ende van wien hij selfs meer hadde danof geresolveert

is / van te schrijven dat hij een schip saude afsenden dat men hem / tot 25 guldens sauden hebben betaelt par

duijsent als het goede / leverbaeren calsijde steenen sauden sijn waer naer hij hem / moest reguleren date

voorseijt

dag prochie rekening uijtgestelt

actum 2 julij 1787 in wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege wierde geexhibeert missive vanden heere hooftsche- / penen vanden vijvere daer bij

hij vraegde wat dag best saude / hebben geconveniert tot het hooren onse prochie rekeninge vanden jaere

1785 / waer op geresolveert is van te senden eenen onser offecieren bijden / gemelden heere met brief daer

bij te vraegen of den dag aen hem / heer hooftschepenen conde dienen den 9 of 10 dito

naer welcke den offecier heeft gedaen rapport dat den geseijden / heer hooftschepenen middelertijt beletsel

hadde gekregen met / affairens van t'collegie die meer presseerden ende van grooten / belang waeren bij dien

is tpasseren der zelve rekeninge uijtgestelt

quatwillige geschrifte van iemant te belsele

actum 8 julij 1787 in wettelijcke vergaderinge

ten geseijden daege is geexhibeert missive van het hooftcollegie / vanden zelve daete met exemplair van de

dispositie  gegeven bij / d'heeren raeden van vlaenderen op het vertoog aen hun gedaen /  bij de staeten van

vlaenderen nopende eenige quatwillige / geschirften geinventeert door eenige boosaerdige geesten op den /

wijck van belsele de welcke strijdig waeren aende dispositien / van hunne konglijke hoogheden voorgevende

dat de nieuwe / gecesseerde tribunaelen nuttiger sauden sijn als de raeden / ende rechtsbancken volgens de

constitutien  in  desen  lande /  geetablisseert  etc  sijnde geresolveert  van  seffens  mits het  sondag is  de  /

publicatie ende affixie te doen gelijk ook effectivelijk is gebeurt / ter plaetse ende tijde gecostumeert date

voorseijt

brugge over de schelde prefixie dagh

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 26 julij 1787
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ten voornoemden daege is geresolveert van op den 28 dito te doen / vergaederen niet alleene de volle weth

maer ook de pointers setters / notable en alle de meeste gegoede deser prochie om aen hun / voren te hauden

de propositien die gedaen worden van over de / schelde ter ardre veer  aerden te leggen ende maeken eene

brugge /  om  bij  middel  van  dien  de  commertie  negotie  ende debith  te  doen  approuveren  mitsgaders /

faciliteijt ende utiliteijt voor alle vremdelingen ende insetene toe te / bringen ook om door dien middel te

voorkomen de geduerige / dangereuse prijckelen van smenschen leven inden tijdt als de / 

169v

schelde bevrosen ligt mits sij alsdan daer over  te voet  moeten / passeren ende repasseren sonder dat de

waegens kerren ende / peerden alsdan aldaer eenig acces ende alsoo de commertie / gekrenckt wordt ende

menige van het publicq daer door / remarquable intresten leijden met meer andere redenen / alsdan vooren te

hauden date ut ante /livinus franciscus leirens

constructie brugghe over de schelde generaele resolutie

actum 28 julij 1787 ter vergae- / deringe van bailliu schaut borgemeester / schepenen pointers setters ende

notable mits / gaders meeste gegoede der prochie ende heeren / van wetteren

ten  voornoemden  daege is voorengehauden  dat  inde /  jaeren  1580 door  wijlent  den heere prince  van  /

isgehem heere deser prochie op versoek soo van / d'insetene als andere is vervolght en vande / majesteijt

bekomen gehoort die het behoordt / octroij om over de schelde alhier te maecken / ende leggen eene brugghe

om door  dien middel / weg te nemen menigvuldighe prijckels voor-  / vallende door  de passagie met de

veerschuijt /  ende ponte mitsgaders om te faciliteren ende geven  / gemackelijck acces aende commercie

negotie / ende de passagie over de geseijde schelde waer toe / alsnu veel meer …? occureren als inde jaere /

1580  soo  door  de  meer  menighte  der  inwoonders  /  als  d'augmentatie der  passagie  ende waer  /  omme

geresolveert is van te construeren / de voorseijde brugge over de schelde ende / tot dies te versoeken de

vernieuwinge van het voorseijde / octroij als mede om tot dies mogen op te nemen / de noodige penningen

ende tselve loffelijck werck / ten eijnde te bringen 't gone boven de particuliere / proffijten die daer door

staen te comen bij middel / van augmentatie vande paght der passagiegelden / merkelijcke voordeelen staen

te comen voor / 

170r

het publicq int generaele ende meer andere / redenen bij representatie aen het gouvernement t'alligueren / tot

het doen van welcke ende het vervolgen den / vernieuwinge van het voorseijde octroij doen / formeren het

noodigh plan ende tgone voorders / daer toe relatif mits desen gecommitteert / wordt joncker dela pottereie

grooten gelande deser prochie / alles voor dese prochie date voorseijt

jan baptiste van pottelsberghe de lapotterie / joachim de geijter jan francies cooppal / pieter frans de geijter

engelbertus ignatius leirens ontfanger van haere hoogheijt de princesse d'isengien vrouwe van wetteren ende

op haere agreatie mitsgaders sonder prejudien van alle haeren geregtigheden / livinus ignatius braeckman /

pieter de smet / joannes de wilde / joannes de wilde filius lieven / adriaen vande velde / joannes raman

jacobus matthijs / d f limpens philibert de vos / tmercq + livinus de meester jacobus de munck / j frans de

wilde gillis matthijs adriaen francies de vuijst / joannes lammens francies daeseleir jan baptist vanderschuren

zijnde van deze resolutie gemaeckt copie autenticq waer onder nog hebben / geteekent de volgende joannes

vannuffel pastoor livinus franciscus leirens over den grooten / thiende heffer als principaeler geintresseerden

jan baptiste leirens c f baeijens / francis van schoonen jacobus josephus van doornick philippus gerardus

braeckman / j g van peteghem c phls goethals j b van petegem alexius bombeke / joannes baptiste praet j j

claus  petrus  merckaert  p  f  de  meijere  /  ambrosius  de  geest  pieter  broeckaert  g  f  michiels  medicinae

licentiaete adriaen / tibbaut pieter francies de meijer judocus livinus van donninck jacobus / broeckaert a f

broeckaert joannes michiels pieter joannes michiels / de weduwe d'heer petrus de vijlder francies van haecke

(hoecke?) c vilain xiiii / livinus schotsaert joosephus lammens

(initialen en namen te controleren)

170v

brugge als vooren rapport der sentimenten van het hooftcollegie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 augustij 1787

ten zelven daege deden jonker de pottelsberge de lapotterie / gecommitteerden vande groote gelande en den

greffier  livinus franciscus / leirens rapport van hunne deputatie in het hoofd collegie / dat zij aen d'edele

heeren hoofdschepenen in hunne volle /  vergaederinge op den 6 deser  hadden te kennen gegeven  den  /

inhauden der voorenstaende resolutie de welke daerop / hebben gezeijt dat wij door eenen experten zauden

laeten / doen d'examinatie vande plaetse daer de brugge zaude / moeten liggen ook nemen inspectie ende
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sonderinge of den grond / sig daer toe wel representeert daer van te maekn een / plang met juste uijtlegginge

der diepte wijde of breede der / schelde de forme hoe de zelve brugge minst costbaer en / nogtans op een seer

kloecke wijse best geerigeert ende geconstru- / eert zaude moeten worden daerbij voegende de begroutinge /

van diere segge hoe veel dito constructie zaude moeten / costen t selve gedaen zijnde dat wij als dan zauden

maeken / facit of uijt de pachten der brugge zaude konnen gevonden / worden den intrest en naer 't bevind

van dien alsdan / aen thoofdcollegie vertoog doen dat zij ons over de prochie / zullen authoriseren om de

vernieuwinge van octroij te / vervolgen en de gezeijde brugge te constueren op / publieke aenbestedinge date

ut ante

dag rekeninge 1785

voorts hebben zij rapport gedaen dat den heer hoofdschepenen / vande vijvere dag heeft bestemt op den 20

deser tot het hooren / vande prochie rekeninge over den jaere ende ontbloot 1785 /  bij dien is geresolveert

van daer toe te schrijven aende laeten / van eertbeur ende raverschot ook te doen het noodig / kerckgebod

verbod schimschriften

sijnde ook geexhibeert missive van het hoofdcollegie met / exemplair van zijne majesteijts declaratie van

date 25 julij 1787 / mede bringende verbodt  van libellen of  laster schriften te / maeken uijt te geven te

verkoopen en te drucken zijnde / geresolveert van gelijke exemplairen te zenden bij beslotene / brieven aende

laeten van eertbeur ende raverschot blijkende / bij relaes dat de publicatie en affixie van diere alreede was /

gedaen van op de 5 deser

brugge

ten voornoemden daege ook vooren gehauden zijnde dat wij ter / 

171r

generaele  convocatie  vanden  28  julij  lest  hebben  versogt  /  jonker  van  pottelsberge  de  lapotterie

gecommitteerden vande grooten / gelande van voor dese prochie in het gouvernement generael / tot brussel te

vervolgen de vernieuwinge van t'octroij tot het / construeren de noodige brugge over de schelde alhier daer

toe / alvooren doende formeren het gerequireerde plan t'gone hij wel heeft / gelieven gratis te accepteren sauf

les debourses dan gelijck hij / hedent voor ons compareerde versogte dat wij t'zijnder assisten- / tie nog

iemant zauden committeren soo hebben wij daer toe / gedenomeert ende gecommitteert soo wij committeren

midts / desen d'heer joannes frans cooppael / ten fine van naer gevraegt ende met de toestemminge van het /

hoofdcollegie de voorseijde onse resolutie vanden 28 julij lest ten / uijtvoer te bringen

voorts naer bekomminge van het geseijde octroij committeren / wij ook soo den voornoemden jonker de

lapotterie als d'heer jean francois / coopal negotiant alhier ten fine van onder hunne bestieringe ende / bewind

ingevolge het te formeren plan ende profils bij publicque / aenbestedinge ten voordeele  deser  prochie te

laeten  aennemen het / maeken ende construeren der voorseijde brugge alsmede omme daer- / over te hebben

ende nemen de volle directie beleijd op zigt bestel / ende administratie sonder eenige uijtsonderinge twelcke

sij oock / gratis hebben geaccepteert te doen alsvooren ende aen ons in besondere / gevallen danof kennisse te

geven ende inken te doen verclaerende / wij over de prochie oversulckx te zullen hauden voor goed vast ende

/  van weerden  alle het  gonne de  voornoemde respective gecommitteerde / daer  ontrent sullen komen te

verrigten ende hebben gegereert / het rapport inken ende resolutie die onse voornoemde / gecommitteerde

sullen noodig oordeelen ten desen / subjecte te sullen moeten doen sal gebeuren aen schepenen / pieter de

smet  ende  livinus  ignatius  braeckman  /  mede  confreers  in  wette  de  welcke  tot  dies  bij  desen  /  oock

volmachtight worden in forma date ut ante 

jan  baptiste  van  pottelsberghe  delapotterie  pieter  frans  de  geijter  /  jan  frans  cooppal  livinus  ignatius

braeckman / jacobus matthijs pieter de smet

171v

17 zael peerden

actum in wettelijke vergaederinge / van sieurs francies de geijter livinus / ignatius braeckman en pieter de

smet /  borgemeester enden schepenen desen 10 augustij 1787

ten zelven daege is geexhibeert missive van het hoofdcollegie / van den 9 deser daer bij geordonneert wierd

dat deze prochie / op den 11 dito des avonts ten thien uren binnen dendermonde / moesten zenden 17 peerden

wel gethoomt en besaedelt om / van daer te vertrecken met de battaillons troupen die / aldaer stonden te

arriveren waer op seffens de lijsten zijn / gemaekt te weten van negen peerden op de zuijd zijde van de

schelde en acht voor de noord zijde daer van aen d'offecieren / copien zijn overgelevert tot het doen vande

vermaenen
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petitie

actum in wettelijke vergaederinge vanden 20 augustij 1787

ten zelven daege bekomen ende geopent missive van het / hoofdcollegie daer bij aen ons geordonneert wierd

van op / den 3 septembre naer het hoofdcollegie te zenden twee onzer / gedeputeerde om alsdan benevens de

voordere minder wetten / te hooren de propositien vanden te doen uijtsent over / den jaere 1787 danof daer

toe op den 30 dito gedenomeert is sieur pieter de smet / schepenen die twee plaetsen zaude vervangen om dat

seer / apparent jonker de lapotterie zaude mede gegaen hebben / met de plans vande te maeken brugge over

de schelde / indien den experten sieur somers tot ghendt het zelve / hadde geexpedieert

rapport petitie

actum 4 septembre 1787 in wettelijke vergaederinge

ten gezeijden daege dede den schepenen pieter de smet rapport / van zijne deputatie naer het hoofdcollegie

dat de resolutie / was genomen van voor slants directie uijt te zenden thien / duijsent ponden grooten sijnde

op de generaliteijt een duijsent ponden / grooten meer dan ten voorleden jaere soo wel om eenigsints te /

vinden d'oncosten dependerende aenden nieuwen steenweg / door lebbeke op brussel als aen dat den ougst

van 1786-87 seer wel geluckt was met andere redenen

172r

pieter maes armen

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 6 septembre 1787

ten voornoemden daege is geexhibeert missive vanden heer / advocaat lammens bij specie van advis nopende

wien zaude / moeten onderhauden de questieuze dochter van pieter  maes geboren / tot zele zoo men segt

casueel ter wijl haer hauders soo men voorgeeft / zauden gewoont binnen wetteren welke dogter siek ligt

binnen / wichelen en midts nergens haer baptismael gevonden wiert / brogt den zelven brief mede raed van te

schrijven aendie / van wichelen dat zij verbonden waeren die dogter te onder- / hauden ten minsten tot er tijd

zij zauden bethoonen waer zij / geboren was en wien haer vader is sijnde geresolveert alzoo te schrijven

politie

zijnde  ook  geexhibeert  missive  van  het  hoofdcollegie  /  van  date  3  dezer  met  exemplairen  van  zijne

majesteijts ordonnantie / vanden 28 augustij voor alle de nederlandsche provincien / raekende de policie ende

d'handhavinge van het goed / order  sijnde geresolveert van sondag 9 dezer  daer van de / publicatie ende

affixie te doen gebeuren en gelijke exem- / plairen bij beslotene brieven te zenden aende laeten van / eertbeur

ende raverschot

ontfanger comptoir

actum 20 septembre 1787 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege wierde wettelijk gecommuinicqueert / missive van het hoofdcollegie van date 17

deser ordonnerende / dat den ontfanger dezer prochie absolut moest gaen betaelen / ten comptoire generael

waer op hij ontfanger seffens is ontboden en aen hem den zelven brief vooren gelesen / met ordonnantie dat

hij absolut moest ten comptoire / draegen soo veel gelt alst mogelijk was t gone hij heeft / belooft te doen

maendag aenstaende en dat men sondag / zaude doen een kerckgebod date ut ante

uijtzend brief 1787

ten zelven daege wierde ook geexhibeert den uijtsent / brief de date 18 deser ten laste vanden ougst jaere

ende / ontbloot 1787 zijnde geresolveert sondag aenstaende / den zelven te publiceren en dat den greffier

zaude / maeken de repartitie tusschen dese prochie ter eender / 

172v

zijde  eertbeur  ende raverschot  ter  andere en  achter-  /  volgende dien aen hun te doen  den  uijtsent  naer

behooren

corten staet schulden

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 27 septembre 1787

ten voorzeijden daege is voor ons afgelezen den corten / staet van schulden deser porchie texpireren lesten

octobre / 1787 en voor den uijtzent lesten octobre 1788 zijnde geresolveert / dat den greffier den zelven staet

alzoo zaude zenden naer het / hoofdcollegie om aldaer gereguleert te worden

armen joannes jacobus de grauwe 
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ten zelven daege wiert gecommunicqueert missive vande / armmeesters van oostende te kennen gevende dat

onzen inboorling / joannes jacobus de grauwe met vrouw en kinderen aldaer / groote armoede leden en dat

wij daer in moesten voorzien

armen pieter jacobus aelterman

ook missive vande weth van melle seggende dat wij moesten / onderhauden onze inboorling pieter jacobus

aelterman die aldaer /woonde en armoede lede zijnde geresolveert op dien van oostende t'antwoorden dat wij

bereet waeren parcielen onder- / stant te doen tot concurentie van 150 guldens indien hij / op geenderleij

manieren geen habitatie bekomen en hadde / etc etc 

brugge over de schelde deputatie naer dendermonde

actum 1 octobre 1787 in wettelijke vergaederinge coram sieurs pieter francies / de geijter livinus ignatius

braeckman / jacobus matthijs en pieter de smet schepenen

ten voornoemden daege is voor ons gecompareert jonker de / pottelsberge de lapotterie gecommitteerden der

groote / gelande ons exhiberende het plang en profil  van de te / maeken brugge over  de schelde met de

begrooting der / costen die daer aen zaude dependeren opgestelt door sieur / zomers experten tot ghend danof

naer examinatie van al / dies is geresolveert dat hij heer de lapotterie met den / schepenen braeckman zauden

vertrecken naer het hoofd- / collgie tot het presenteren requeste met overleg / van het zelve plang profil

begrootinge en andere / stukken concluderende daer bij niet alleen om geauthoriseert / te worden van in het

gouvernement tot dies te versoeken / octroij nemaer ook om de noodige penningen aen dese / constructie

dependerende te mogen lichten op intrest ten / laste vande prochie date voorzeijd /livinus franciscus leirens

173r

idem brugge raport vande voorenstaende deputatie

actum ter vergaederinge van d'heer joachim / de geijter bailliu ende schaut sieurs pieter frans / de geijter

borgemeester joannes de wilde filius francies / livinus ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter de smet

en joannes de wilde filius lieven / schepenen dezen 4 octobre 1787

ten voornoemden daege heeft jonker de lapotterie en den schepenen / braeckman rapport gedaen van hunne

deputatie  naer  dendermonde  /  ons  andermael  exhiberende   (present  d'heer  jan  frans  cooppal  mede  /

gecommitteerden)  het  plan  der  te  construeren  brugge  over  de  /  schelde  het  profil  en  begrootinge der

becostinge die geschat / was 46 duijsent [vacat] hondert en  [vacat] guldens deden zij consteren / dat d'edele

heeren hoofdschepenen bij appointement op de / requeste hadden geconsenteert dat de gecommitteerde sig

zauden / addresseren in het gouvernement tot het vervolgen octroij etc / danof naer rijpe overweginge soo

van de zelve becostinge / en het revenu daerjegens voor pagt vande brugge te bekomen / is goetgevonden dat

jonker de lapotterie requeste zaude laeten / opstellen door den heer advocaet  lammens tot ghent en / die

presenteren  aen  het  voornoemde  gouvernement  concluderende  /  om  te  verleenen  octroij  soo  wel  tot

constructie der zelve / brugge als het ligten der noodige penningen ten / welken eijnde aen hem heere de

lapotterie wederom is overgelevert / t gemelde plan profil begrootinge extrait autenticq van / onze resolutien

vanden 28 julij en 9 augustij 1787 met nog / twee ouden extraicten uijt acten van t jaer 1580 actum date / ut

ante livinus ignatius braeckman livinus franciscus leirens

verbod uijtvoer graenen haver etc

des naer middaegs is geopent missive van het hoofdcollegie / de date derden deser met een exemplair inde

fransche taele van / zijne majesteijts ordonnantie vanden 27 septembre 1787 verbiedende den / uijtvoer van

taerwe rogge haver vitsenen boucquijt gemaelen / en ongemaelen en geerste en gelijk ter greffie een gelijk /

exemplair was inde vlaemsche taele is geresolveert van sondag / 3 dezer t selve te publiceren ter plaetse en

tijde gecostumeert

pagt slants gulden siet nog folio 138

bij de zelve missive was ook geordonneert indien dese prochie / wilde continueren inden pagt van slants

gulden voor drij jaeren / ingank te nemen prima novembre 1787 dat men voor den 20en / dezer moesten int

hoofdcollegie zenden een plaise ende de zelve / op den eersten maendag der gemelde maend november te

doen / lichten met de collegiale dispositie ten welken daege immers / voor het ligten van dien te betalen het

wijngelt voor den jaere / 1787-88 met de greffiale rechten aenden act adferent op pene / 

173v

dat daer aen manquerende het gemelde recht zal opgeroepen  / en aende meestbiedende gelaeten worden

zijnde geresolveert / dat den greffier de plaise tot continuatie zaude opstellen / en bij beslotenen brief op den
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15 dezer zenden naer het hoofd – / collgie op de forme ende maniere gelijk gedaen is den / 24 maerte 1785

staende hier vooren folio 138 et sequens immers / zoo volgt

believen  mijn edele  heeren hoofdschepenen vanden lande van dender-  / monde ten versoeke van bailliu

schaut borgemeester ende schepenen / der prochie ende heerelijkhede van wetteren met zijne toebehoorten /

ten behouve vanden zelve  prochie te prolongueren voor  den tijd / van drij ofte ses jaeren den pagt ofte

admodiatie van het recht / genaemt slants gulden zijnde eene gulden per tonne bier die / gesleten worden inde

herbergen  bruijloften  en  uijtvaerden  binnen  /  de  gemelde  prochie  ingank  te  nemen  met  den  eersten

novembre / 1787 voor de somme van negenentwintig ponden vijf schellingen elf grooten / courant jaerelijkx

boven het ordinair wijngelt en greffiael / recht wezende egael somme als de voorgaende jaeren wanof men /

ten eersten maendaege van novembre aenstaende zal voldoen het / wijngelt van 1787-88 met de accessoiren

alsmede het jaer pagt te / verschijnen lesten dezer maend octobre voor alle welke te voldoen / de prochie

verbonden blijft actum in onze ordinaire vergaede- / ringen van 4 en 7 octobre 1787 twelk doende etc ter /

ordonnantie greffier onderteekent livinus franciscus leirens

(in marge : op de nevenstaende plaise die ingetrocken is door den heer bailliu dico nu ter greffie staet als

volgt  / hoofdschepenen vanden lande van  dendermonde achtervolgende het decreet  vanden 18 decembre

1760 / ende het vermogen aen huer daer bij verleent / accorderen andermael aen / bailliu schaut borgemeester

/ ende schepenen der  prochie ende heerelijkhede / van wetteren den pagt van het / recht op de bieren bij

vooren- / staende plaise vermelt dit voor / eenen termijn van drij / achter een volgende jaeren / te beginnen

met prima novembre 1787 ende t'expireren / ultima octobre 1790 voor / den prijs van eene jaere- / lijxsche

somme van £ 29 : 5 : 11 / genomen zijnde bij annee commune van thien gelijk het / voorschreven regt voor- /

gaendelijk is verpacht en in admodiatie / genomen geweest ende voorders / op de conditien ordinair / ende

accessoire rechten daer bij gestatueert / actum int hoofdcollegie / desen 22 octobre 1787 was / onderteekent  j

c de mulder leeger / stond accordeert met zijn / orrigineel toorconden als / greffier desen 23 octobre / 1787

onderteekent j c de mulder 

wijngelt      £ 1 : 9 : 4

stellen acte    0 : 9 : 4

zegel             0 : 0 : 8

clercq            0 : 2 : 4

                      2 : 1 : 8

…? judocus vander haegen / t voorenstaende wijngelt acte zegel etc / onderteekent g velraet)

verbod uijtvoer graenen etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 18 octobre 1787

ten voornoemden daege wierde wettelijk geopent missive van / het hoofdcollegie vanden 17 dito met vier

exemplairen / van zijne majesteijts declaratie vanden 27 septembre 1787 / in de vlaemsche taele danof ons

een gelijk was / toegezonden inde fransche taele bij brief vanden 3e deser  / tgone getranslatteert int vlaems is

gepubliceert den / 7 dito zijnde nu voorts geresolveert van sondag 21 deser / andermael de publicatie te doen

van een der lest vier / toesonden exemplairen een t'afficeren? en aende laeten / van eertbeur en raverschot

ook elk een te zenden / bij beslotene brieven

dogter pieter maes arm

sijnde ook geresolveert van met henricus dever tot wichelen / accoord te maeken over het onderhaut van anne

catherina maes filia / pieter midts nu eerst consteerde dat zij casueel geboren was binnen / zele en alzoo

moest aengenomen worden als geboortig van / alhier terwijl haer vader alhier habitatie hadde bekomen / en

ook omdat zij nu overleden was

174r

brugge project requeste en deputatie naer brussel etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 25 octobre 1787

ten voorzeijden daege compareerde voor ons jonker de lapotterie / den welken exhibeerde het projekt der

requeste opgestelt door / den heer advocaet lammens wegens het constueren der brugge / over de schelde om

in het gouvernement te presenteren dat hij / die ook hadde laeten lezen binnen ghent aen mijn heer cardinael /

raed intendent van haere hoogheijt de princesse d'isengien vrouwe van / wetteren etc die het zelve project

goedkeurde en zeijde dat men de / princesse als vrouwe van wetteren zauden ten hoofde voegen bij d'orrigi- /

nele te presenteren requeste om daer door te bewijzen dat 't zelve / versoek is met generaele voijzen  en

goetkeuringe voor d'utiliteijt / van het publick dus dat versogt wordt dat den gemelden heere lapotterie / op

sijne gedaene presentatie van gratis te vacheren saude / het noodig vervolgh doen in het gouvernement ende
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dat den / heer advocaet lammens ten coste deser prochie saude mede / vacheren naer brussel ten eijnde van

daer door spoedig geexpi- / dieert te worden met andere redenen

dag passeren quohier

voorts hebben wij dagh bestemt op den 7 der toekomende / maendt novembre sijnde eenen woensdagh te

beginnen  s'morgens /  ten  negen  uren  ten  schepenen  huijse  tot  het  passeren  en  /  sluijten  den  staet  van

binnecosten over den jaere t'expireren / lesten deser maent octobre daer toe de noodige beschrijvingen / ende

kerckgebodt sal worden gedaen date ut ante jan baptiste van pottelsberghe de lapotterie / joachim de geijter

pieter frans de geijter / joannes de wilde pieter de smet / livinus ignatius braeckman jacobus matthijs /livinus

franciscus leirens

taux der drij vague heijen 

(in marge : bij metinge gedaen ten / jaere 1789 groot bevonden / sonder de straeten 1875 roeden)

actum ter convocatie van bailliu schaut / borgemeester  schepenen pointers setters ende / notable desen 7

novembre 1787 mitsgaders grooten gelanden

ten voornoemden daege is voorengehauden hoe dat binnen dese / prochie inde waerande tusschen het dorp en

jabbeke liggen / drij heijen staile bergen en daelen groot tsamen vijf à / ses bunderen de straeten en wegen

daer onder begrepen / de welke noijt in quotisatie en hebben gestaen en alzoo geen / prochie settingen nog

contributien gedraegen en alzoo van / alle tijden gelegen vague dan dat de princesse d'isengien / als vrouwe

van wetteren soo ook haere voorsaeten heeren van / wetteren op eenige plaetsen hebben gehad den plant van

sommige / boomen en aende arme menschen geconsteert uijt de bergen / savel te steken om te verkoopen en

heijrousschen? te / 

174v

te steken alle welken was van kleijne consideratie bij dien / dat het utilder en veel voordeeliger zaude wesen

zoo voor de / prochie als alle de insetene ende wel namentlijk voor de / arme menschen dat de zelve vague

goederen tot culture / gebragt wierden t'sij bosch t'sij saijland op de plaetsen / daer het zaude konnen wezen

dienvolgende hebben wij / geresolveert wilt de vrouwe van wetteren de zelve heijen / tot kulture bringen of

door  iemand laeten  bringen  /  bij  pagt  of  chijns  dat  die  goederen  naer  verloop  van  /  drij jaeren  sullen

getauxeert ende gepoint worden / ten advenante van een pont sesthien schellingen en acht grooten courant /

het bunder wel verstaende in prijs daer op de jaerelijxsche / settingen zullen ommegestelt worden gelijk int

gesag / van alle andere goederen binnen dese prochie gebeurt / als ieder in prijs ten land boeke staende naer

deugt ende / weerde t gone ten jaere 1791 alzoo opde land- / boecken zal worden overgestelt om voor t selve

jaer / 1700 eenennegentig te wezen het eerste en van dan / zoo voorts altijd duerende draegen de settingen

contri-  /  butien  etc op  den  gemelden prijs van  een  pont  sesthien schellingen en acht / par  bunder  naer

proportie dater bij metinge als dan / zal bevonden worden in hemelsche breede te bestaen / afgesondert de

straeten en doorwegen 

aenbestedinge brandhout

voorts is minstbiedende de naesten aenbesteet het branthout soo / spinsen blocken als om te branden in de

wettelijcke vergaede / ringen het welcke is ...? bij sieur ignatius braeckman / voor de somme elf guldens en

thien stuijvers het hondert jan baptiste van pottelsberghe / dela potterie

joachim de geijter  pieter frans de geijter jacobus matthijs / livinus ignatius braeckman / joannes de wilde

gillis matthijs / joannes de wilde filius lieven / jan baptist vander schuren adriaen francies de vuijst / adriaen

vandevelde philips gerardus braeckman / joannes raman francies daiseleire / philibert de vos pieter de smet

bestedinge joosepha vermeessche

ende den zoon van joosephus de paepe

ten zelven daege is aen jooseph bombeke naer voorgaenden / aenseg voor onderhaut van zijne swaegerine

joosepha vermeessche / à ses ponden grooten courant t sjaers in plaetse van negen ponden / grooten

waer jegens aen judoca tibbaut weduwe van jooseph de paepe / voor onderhaut van haeren miserabelen zoon

à thien ponden grooten courant tsjaers beede inganck prima deser maend / novembre 1787

175r

afschaffinge der intendentien

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 11 novembre 1787

ten voorseijden daege geopent missive van het hoofdcollegie de date / 8 deser met exemplairen der depeche

uijtgegeven inden naem / vande majesteijt zijnde van date 21 septembre lest daer bij de nieuwe / gecrieerde

intendentien commissarissen  praktikalisten etc / wierden vernietigt ook de trou diplomas vanden 1 meij
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1787 / zijnde geresolveert van seffens als zijnde zondag de publicatie / en affixie te doen alsmede gelijke

exemplairen te zenden / bij beslote brieven aende laeten van eertbeur ende raverschot / date ut ante

reparatie schepenen huijs

actum 15 novembre 1787 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege is geresolveert dat den greffier zaude vacheren / naer het hoofdcollegie tot het indraegen

den staet van / binnecosten geexpireert lesten octobre 1787 met alle de / bescheiden daer toe relatif om aldaer

geacquireert ende / getauxeert te worden ook aen d'edele heeren te kennen te / geven dat'er aen het schepenen

huijs alhier ontbrack eene / noodwendige swaere reparatie midts den gevel ten westen / zig begon te begeven

en ander aenhangende gebouwen ook / dater absolut eenen kelder moest gemaekt worden wilde men / het

zelve  huijs  laeten  dienen voor  herberge gelijk  het  /  nu is voorts  dat  den plafon  van  het  comptoir  was

gecreveert / en dat men vreesde de archiven vande prochie die aldaer / meest berusten door den regen en

sneuw zauden bederfven / zoo dat daer in sonder langen uijtstel diend voorzien te worden / en dat de te doen

ommestellinge eenigsints tot het vinden der / oncosten zaude moeten gereguleert worden en daer op d'edele /

heeren versoeken hun sentiment

zijnde ook  eenweegs aen ons door  den greffier  geexhibeert / de lijste vande voordeelen  en schult deser

prochie met de stukx / en verificatoiren van diere en  is geresolveert vande pointers / en zetters te doen

compareren op den 26 deser van ten acht / uren smorgens ten schepenen huijse om alle de zelve stukken / te

examineren en proportioneel de ommestellinge te doen en / provisioneel in aendagt te nemen de becostinge

der reparatie van / het voorzeijde schepenen huijs date als boven

175v

rapport deputatie

actum 22 novembre 1787 in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege dede den greffier rapport van zijne deputatie / naer het hoofdcollegie te kennen gevende dat

hij aen d'edele / heeren ter tauxatie hadde overgelevert den staet van binne- / costen met de bescheiden daer

toe relatif en dat de zelve / heeren wegens de restauratie aen het schepenen huijs hadden / gezeijt dat wij daer

op zauden nemen eene generaele resolutie / en alsdan aen hun tot effect van diere plaise presenteren / date ut

ante

ommestellinge 1787/88

actum ter vergaederinge van / pointers ende setters der prochie van / wetteren dezen 26 novembre 1787

ten voornoemden daege is aen ons geexhibeert den uijsent / den uijtzend brief van het hoofdcollegie de date

18 septembre 1787 / met de lijste van alle de schulden  en voordeelen deser prochie / over den ougst jaere

ende ontbloot 1787 alsmede den corten / staet van schulden die in het hoofdcollegie gereguleert is / den 29

octobre 1787 uijt alle welke bevonden word dat dese / prochie belast is met de volgende schulden

eerst over de subsidie fix van zijne majesteijt den keijser ende / koning ingegaen

den eersten novembre 1787 en t'expireren / lesten octobre 1788 met het deel van

eertbeur ende raverschot / 't gone hier achter in voordeel zal gebragt worden dus

t'samen £ 1429 9 9 11

voor  d'hofhaudinge  van  hunne  koning-  /  lijke  hoogheden  ingegaen  ende  te

verschijnen als vooren 187 5 0 0

ende voor slands directie ook ingegaen / ende te verschijnen alsvooren 1206 18 0 10

2823 12 10 9

over  den inhauden vanden staet  van binn- / costen volgens boddereel  dog maer

provisioneel / midts hij in het hoofdcolegie nog niet en is gereguleert / daer onder de

logementen en zael peerden sonder de / waege en kerre reden die calsijde hebben

gevaert / naer lebbeke voor d'herbaene midts dieswegens / alnog geene regulatie

nogte taux en is gefixeert / dus ten goeden bevinde 582 7 1 3

bij voorgaende ommestelling is gebracht tot het / lossen van renten welke lossinge

tot alnog en is gedaen / 

176r

tot £ 150 ponden grooten wisselgelt en men brengt alhier gelijke somme in / courant

175 0 0 0
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(in marge : dus 't  samen te lossen / 300 : 0 : 0 wisselgelt  't gone / egael is aen

d'ordon- / nantie op den corten staet / van 1787) 

voorders  word  bevonden  volgens  de  resolutie  van  /  wethauderen  staende  hier

vooren folio 175 dat'er aen het / schepenen huijs alhier ontbreekt noodsaekelijke /

reparatien  en  restauratien  waer  op  men  in  het  /  fixeren  vanden  taux  deser

ommestellinge regart / zal nemen ten goeden bevinde der oncosten memorie

somme t samen der voorenstaende uijt- / gesteken schulden beloopt £ 3581 0 0 0

voordeelen

jegens welke schulden volgens de repartitie staende op den / voorzeijden uitzend brief ende lijste in voordeel

bevonden / word het naervolgende

 

eerst zoo veel de laeten van eertbeur moeten doogen / in zijne majesteijts subsidie

fix hier voren breeder gezeijt tot £ 116 13 10 4

de laeten van raverschot moeten daer in / ook contribueren 58 6 11 2

eertbeur in d'hofhaudinge 15 5 9 0

raverschot idem 7 12 10 6

eertbeur in slants directie 98 10 5 5

raverschot idem 49 5 2 8

345 15 1 1

een jaer pagt van tveer te verschijnen / lesten octobre 1787 89 0 0 0

een jaer pacht van het schepenen huijs te / verschijnen lesten octobre 1787 19 0 0 0

over d'ommestellinge ten laste vande negotie / verschenen lesten octobre 1787 bij

provisie 85 0 0 0

over het slot rekeninge vanden jaere 1785 241 19 1 5

over den boni ommestellinge 1786 bij provisie 321 18 2 0

somma 1102 12 4 6

generaele schuld £ 3581 0 0 0

af generael voordeel 1102 12 4 6

rest schult £ 2478 7 7 6

consequentelijk tot voldoeninge der resterende schulden / 

176v

van twee duijzend vier hondert achtenseventig ponden / seven schellingen zeven grooten ses deneirs hebben

wij omme- / gestelt ten laste vanden ploeg zoo wij ommestellen bij / desen eene settinge van ses schellingen

acht grooten  courant /  te  ponde prijs daer  op  de landen  bosschen  meersschen  /  weiden  huijzen  vijvers

meulens en thienden staen ge- / tauxeert ofte gequotiseert op de landboeken deser  prochie / alles ten laste

vanden  ougst  jaere  ende  ontbloot  1787  /  voorzeijd  onder  protestatie  wegens  de  twee  schelen  /  voor

schellebelle en vijf voor die van laerne als bij / d'ommestellingen der voorgaende jaeren gezeijd daer / toe

gerefereert  wordt  danof  den  greffier  ingevolge  /  deser  den  ommestelling  boek  zal  maeken  op  zegel  /

competent zoo haest het doendelijk is om die te leve-  / ren in handen vanden gonen die ontfanger zal /

bedijden ten fine hij ontfanger de debiteuren daer bij / te bevinden tijdelijk zaude doen betaelen van drij te /

drij maenden om daer mede te quijten alle de schulden / dezer prochie versoekende ten effecte dies bailliu /

schaut borgemeester  ende schepenen van dese  ommestellinge / als ook  de gone ten laste van de negotie

bedrijf ende / gestaethede te wijzen wettelijk ende executoir ons / toorconden date als boven
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gillis matthijs adriaen francies de vuijst / jan baptist vanderschuren / adriaen vande velde livinus franciscus

leirens

wijsdom ommestellingen

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 29 novembre 1787 coram bailliu / schaut en geheel de weth 

ten voornoemden daege is vooren gelesen de voorenstaende / ommestellinge als ook de gone gedaen op de

negotie / bedrijf ende gestaethede door de pointers ende setters en / voldoende aen hun versoek hebben wij

beede de selve  /  ommestellingen ter  manisse  vanden heer bailliu ende /  schaut gewesen  wettelijk  ende

executoir zoo wij die / wijzen bij dezen om door den gonen die daer van / ontfanger zal bedijden geint te

worden bij sommatie / ende executie ten laste vande gone die niet poorcielijk / en voldoen hunnen debet van

drij te drij maenden actum / date voorzeijt toorconden greffier ter ordonnantie

livinus franciscus leirens

177r

verpachten ontfangerije

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 6 decembre 1787

ten voornoemden daege is vooren gehauden overmits de / ommestellinge ten laste vanden ploeg ofte ontbloot

1787 als / mede de gone ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede / waeren gedaen soo dat er tot

d'opinninge diende eenen / ontfanger gestelt  te worden ende gelijk ten voorleden jaere / bij ons consent

volgens  resolutie  staende hier  vooren  folio  /  160  den  ontfanger  pieter  broeckaert  is  gecontiuneert  zoo

hebben  /  wij  geresolveert  van  op  donderdag  13  deser  de  zelve  ontfangerije  /  publiek  te  verpachten

minstbiedende den naesten daer toe / den greffier het kerckgebod zal doen doen ende de conditien / gereet

maeken date alsvooren

raekt de brugge deputatie naer mechelen etc

actum 15 decembre 1787 coram d'heer / joachim de geijter bailliu ende schaut / sieur pieter francies de geijter

borgemeester joannes de wilde filius francies livinus ignatius / braeckman ende pieter de smet schepenen /

dezen 17 decembre 1787

ten voorzeijden daege wierd gecommuniqueert missive / geschreven  door den agent g becker tot brussel

vanden 11 / dezer meldende dat onze requeste met overleg tot het versoeken / octroij van eene brugge te

construeren over de schelde alhier / door het gouvernement was gezonden op 't advijs van d'heeren / raeden

fiscaelen tot mechelen zijnde geresolveert van / seffens eenen brief te schrijven aen het hoofdcollegie / om te

vraegen of zij dieswegens van mechelen schrijvinge / bekomen hadden dat in zulk geval iemand zaude / int

collegie gekomen hebben tot het geven van naerder / onderrichtingen om des te beter met fondament te /

konen rescriberen  voorts te schrijven aen jonker de / lapotterie tot het vervolg dezer gecommitteert ten / fine

hij met den heer advocaet lammens zauden naer / mechelen gaen soo om van d'heeren raeden fiscaelen te /

weten van wien zij geresolveert waeren advijsen te / vraegen om sig daer nae te konnen reguleren als / om

van hun favorabele expeditie te versoeken / actum date ut ante

nota  dat  des  avonds den  offecier  rapport  heeft  gedaen  / dat  d'edele heeren  hoofdschepenen  alnog geen

schrijvinge en hadden / bekomen

joachim de geijter pieter frans de geijter joannes de wilde / jacobus matthijs / pieter de smet

177v

verbod schimpschriften

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 23 december 1787

ten gemelden daege is vooren gelesen de missive van het / hoofdcollegie van date 15 dezer met exemplairen

van / zijne majesteijts ordonnantie vanden 22 novembre en edict vanden / 3 dezer verbiedende te drucken te

verkoopen etc van schip- / schriften uijt jouingen etc etc zijnde geresolveert van / zoo seffens als wesende

hedent sondag daer van de / publicatie ende affixien te doen ter plaetse ende tijde / gecostumeert alsmede

gelijke te zenden bij beslotene / brieven aende laeten van eertbeur ende raverschot date / ut ante

brugge schelde raport der voorenstaende deputatie

actum in vierschaere vanden 27 decembre 1787

ten gemelden  daege is geexhibeert  missive  vanden heer  / advocaet  lammens meldende dat hij benevens

jonker de / lapotterie hadden geweest naer mechelen en gesproken / den heere raed fiscael die zeijde wegens

onze te / construeren brugge over de schelde het advis hadde / gevraegt van d'edele heeren hoofdschepenen

vanden lande van dendermonde voorts dat sij de saeke ernstlijk / hadden gerecommandeert voor mijn heer

diu raed ende / procureur generael die het locael van wetteren ende / de schelde seer wel kend dienvolgende

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 187



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

dat het / noodig is te antwoorden aenden zelven heer lammens / en te schrijven aen jonker de lapotterie ten

fine van / te spreken d'edele heeren hoofschepenen van favora- / belijk te willen rescriberen als zijnde een nut

werk / en favorabel voor het pbulick en alle omliggende / prochien en maeken ook om te voorkomen de /

geduerigge perijkelen van ongelukken namentlijk / des winters daer van meer verscheijde treurige / gevallen

hebben gehad date als boven

livinus franciscus leirens

brugge idem

actum 31 decembre 1787 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daege is geresolveert te schrijven aen / d'edele heeren hoofdschepenen van te weten of zij

alreede / hadden gerescribeert wegens de brugge soo niet dat jonker de la / potterie bij hun zaude komen om

eene favoraele te ver- / soeken en naerdere reflectien over te geven

nota d'heeren hebben laeten weten met den offecier / francies de grauwe dat het onnoodig was dater iemand /

over quam

178r

geen twee functien bij d'officianten te bekleeden

actum ter wettelijke vergaederinge vanden 3 januarij / 1788

ten voornoemden daege is geexhibeert missive van het hooftcollegie met / exemplairen van sijne majesteijts

declaratie vanden 13 decembre te / voorent daer bij aende pensionarissen secretarissen ende greffiers der /

beslotene steden ende calserijen verboden wiert eenige andere functien / tsij van advocaet etc t'excerceren

sijnde geresolveert van een  der  /  zelve  exemplairen te publiceren ende affixeren ter  plaetse ende /  tijde

gecostumeert mitsgaders gelijcke bij beslotene brieven te senden / aende laeten van eertbeur ende raverschot

date ut ante

armen 

actum  ter  vergaederinge  van  d'heer  joachim  de  /  geijter  bailliu  schaut  sieurs  pieter  frans  de  geijter  /

borgemeester joannes de wilde filius frans livinus ignatius / braeckman jacobus matthijs pieter de smet ende /

joannes de wilde filius lieven schepenen desen 7 januarij / 1788

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  missive  vanden  procureur   de  brouwer  /  tot  gent  geoccupeert

hebbende over den armen disch deser prochie contra / den procureur velleman tot sleijdingen ende den armen

van evergem / nopende het onderhaut der innocente theresia goethals daer in / ten jaere 1783 project van

transactie was gemaekt dog bij den / zelven velleman niet willen agrieeren nogte teekenen dat mits / sijn

overlijden hadde den soone vanden zelven velleman sijnde den / pastoor van meirentree geschreven aenden

zelven  procureur de brauwer / dat hij als hoir van sijnen vader de zelve transactie alsnu zaude / hebben

geagrieert sijnde bij dien geresolveert van te schrijven  aenden /  voornoemden procureur brauwer dat hij

geauthoriseert  wiert  om  over  ons  als  regeer-  /  ders  vanden  armendisch  te  sluijten  ende  onderteekenen

alsmede / te versoeken van over onsen armen gelieven te verschieten de / twaelf ponden grooten daer bij

bedongen dat wij die aen hem benevens / sijn volum van costen ende sallarissen zauden hebben voldaen

brugge om attestatien te lichten

voors is geexhibeert missive vanden heere advocaet lammens / tot gent daer in gesloten was eenen brief

vanden heere raedt / fiscael van mechelen waer bij consteerde dat d'edele heeren / hooftschepenen vanden

lande van dendermonde teenemael gepast? / hadden gerescribeert aenden zelven  heere fiscael  annopende

het / erigeren vande brugge over de schelde alhier tgonne ons vremt / dogt om dat de zelve heren ons hadden

geauthoriseert  tot  het  ver-  /  volgen  octroij  aen  de  zelve  brugge  te  construeren  volgens  hemlie-  /  den

appointement gevolgt op onse requeste daer toe gepresenteert / den 1 octobre 1787 ook dat ons dogt noodig

te wesen de gemelde res- / criptie met fondament te weder leggen hebben wij geresolveert van / te nemen

attestatien  soo van d'aengelande aende schelde als  /  schippers ende schipperslieden alsmede van  eenige

experte ten / 

178v

welcken fine wij hebben voorgegeven de naervolgende reflectien / om bij ieder daer uijt te connen decidreren

volgens hunne respective / kennissen ende wetenschappen

datter tsedert 16 a 17 jaeren immers naer het openen vande moerdvairt / op dese en andere prochien tusschen

gent  en  dendermonde  geene  /  overstroominge  van  waeter  en  hebben  geweest  waer  door  de  /  landen

beschaedigt sijn geworden
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dater door het construeren vande brugge geene apparentie en is / van dat de waeteren niet genoegsaem en

zauden stroomen nogte / geen het minste beletsel geven veel min dat daer door eenige verhoging / van waeter

naest d'opersijde zaude veroorsaeken

in reflectie genomen dat de schelde al waer de brugge staet te / construeren vijf voeten meerder diepte heeft

als opwaerts ende / daerenboven dat de schelde ter plaetse vande brugge merckelijck / meerdere breede zal

behauden als opwaerts alsmede dat de / vier te construeren hoofden alhoewel maer twee noodig alleenelijk /

maer en worden gemaekt ieder van drij houte pillotten het / gonne aende stroom van het waeter selfs dat alle

de te maeken / wercken min beletsel aende stroom van het waeter connen / bij bringen als een opvaerende

gelaeden schip het gonne daegelijkx / geschiet door differente schepen 

voors dat tot het construeren vande geseijde brugge geen metse- / werck noodig en is als de twee hoofden

aende kanten tgonne / van cleijne consideratie is

alsmede ingevolge dies te schrijven aenden gemelden heere / advocaet lammens soo volgt

mijn heer hedent heeft onsen greffier  gecommuniqueert uedele missive / vanden 16 deser  met den gonen

vanden heere raed fiscael van mechelen / wij sijn over de rescribtie van het hoofdcollegie soo wel gefrappeert

/ als uedele en jonker de lapotterie terwijl sulckx strijdig is aen hemlieden / appointement van date prima

octobre 1787 verleent op de requeste door  ons / aen hun alsdan gepresenteert mits wij tot  vervolgh der

constructie / vande brugge in questie volcommentlijk geauthoriseert worden soo uedele sien / sult uijt de

mede komende copie autenticq wij sullen ook jegens / woensdag aenstaende uedele trachten toe te zenden

attestatien op de wijse / van het ook medekomende schits dog wat aengaet experte ter / materie van het

voorder requirerende zijn wij van resolutie dat d'heer / jonker de lapotterie zaude confereren en nemen eene

claere declaratie / van d'heer somers met nog twee voordere experte mits wij van geene voor / sien sijn tot

wederleg der exeptien van thoofdcollegie immers dat / daer in naer beste goedtduncken ende hebben d'eere te

zijn met respecte / mijnheer uedele oodmoedige ende onderdaenige dienaeren bailliu schaut borgemeester /

ende schepenen van wetteren ter ordonnantie onderteekent livinus franciscus leirens uijt onse / vergaderinge

vanden 17 junij 1788

livinus franciscus leirens

(in marge : …? den brief vanden heere / raed fiscael comt hier / bij de retour)

179r

disput op de kerk emolumenten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 24 januarij 1788

ten zelven daege is geexhibeert ende gelezen de missive vanden / heer advocaet lammens de date 22 dezer

waer bij onder andere / staet als volgt gelieft ook te prevenieren de gone uedele / zaude oordeelen te moeten

gepreveniert worden immers / wethauderen als auditeurs der rekeninge voor de kerke van wetteren / dat ik

eijndelinge absolutte orders ontfangen hebbe van / pastoor en kerkmeesters te betrekken op afstant vande /

waege en andere rechten op de merkt en aert van wetteren / geperceveert wordende meijne dat wethauderen

de conduite vanden / pastoor niet en zullen favoriseren nemaer ter contrarie / trachten te bewegen de gone die

het behoort om de geprojecteerde / transactie te zluijten bij welke men selfs meer profijt aenden / armen

bereet is te doen als'er bij gedaen is heb d'eere etc 

waer op wij hebben geresolveert van dat den schepenen sieur / jacobus matthijs soo seffens zaude gaen bij

den heer pastoor en / hem den zelven brief laeten lezen ook te vraegen wat hij / van sentiment was die naer

lecture  volgens  rapport  vanden  /  zelven  matthijs  heeft  geantwoord  dat  dit  cas  dependeerde /  aen  zijn

hoogweirdigheijt den bischop van ghent ende de / thiende heffers date ut ante

3 placcaerten of ordonnantien een raekende publicatien een wegens de edicten gepubliceert voor den eersten

april 1787 en een raekende de inentinge der poekxkens

actum 25 januarij 1788 in wettelijke / vergaederinge

ten gezeijden daege is geopent missive van het hoofdcollegie / de date 19 dezer met drij distinte dispositien

vande majesteijt / twee van daten 17 decembre 1787 het een modificerende de ordon- / nantie vanden 26

septembre 1785 raekende de publicatie der edicten / ten tijde vande sondaegsche parochiale misse het tweede

/ raekende de edicten ende ordonnantien de welke gepubliceert / waeren op den lesten april 1787 ende het

derde  zijnde van date 3en / dezer raekende verbod der inentinge der kinders poeckkens inde / beslotene en

onbesloten steden ten zij aen die de welke 400 toisen afgelegen / zijn vanden omtrek der besloten steden ende

ter zelve distantie / vande leste huijsen der opene steden op pene zoo ten laste / vande inenters als vande gone

die ingeent zullen zijn / van eene amende van duijzend guldens etc zijnde geresolveert / van zondag 27 deser

te doen de publicatie ende van elkx / een t'affixeren aende groot kerkdeure alsmede gelijke / te zenden bij

beslotene brieven aende laeten van eertbeur / ende raverschot date alsboven

179v
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verbod uijtvoer hoore vee

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 februarij 1788

ten voornoemden daege is geopent missive van het hoofd- / collegie de date 8 deser met exemplairen van

zijne majesteijts / declaratie vanden 31 decembre 1787 daer bij voorgeschreven / wiert de maet regelen tot

het beletten den uijtvoer van / het hooren vee en is geresolveert daer van de publicatie / te doen ter plaetse

ende tijde gecostumeert alsmede een / exemplair te doen plakken op de groote kerckdeure / alhier conform

zijne  majesteijts  ordonnantie  vanden  17  decembre  /  voorzeijd  voorts  gelijke  exemplairen  bij  beslotene

brieven / te zenden aende laeten van eertbeur ende raverschot / date ut ante

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 21 februarij 1788

ten  voornoemden  daege  is  geexhibeert  ende  geopent  missive  /  aen  ons  toegesonden  bij  opperbailliu

borgemeester  ende / schepenen der prochie van heusden burggravije / van gendt luijdende in verbis mijn

heeren borge- / meester ende schepenen der prochie van wetteren / vernomen hebbende dat pieter bauwens

jacobus janssens joannes haegens thomaes verniers ende philippus / joosephus orne swijngelaere van stijle

benevens eenige / andere hun hebben nedergezet ende woonen op ulieden jurisdictie / op het canton van

eertbeur sijnde geestelijck heusden / welcke persoonen geene borge en hebben gestelt t'gone / versocht  wordt

bij het decreet van sijne majesteijt vanden / 24e octobre 1750 sijnde seer schaedelijck aenden armendisch /

deser  prochie consequentelijck aende prochie selfs versoecken  / wij  ulieden van borge te doen stellen de

persoonen hier vooren  / genoemt op het ontfangen deser  ende inden vervolge te / willen continueren op

ulieden goetheijt betrauwende hebben / d'eere te zijn seer  oprechtelijck mijn heeren uedele oodmoedige /

ende  onderdaenige  dienaeren  opperbailliu  borgemeester  ende  schepenen  /  der  prochie  van  heusden

burggravije  van  gendt  ter  /  ordonnantie toorconden  als  erfachtigen  greffier  ende waeren  onderteekent  /

francois piers opper bailliu der burggravije van gendt ende / g van hecke uijt onse vergaederinge vanden 13

februarij / 1788

sijnde geresolveert vanden orriginelen brief over te leveren aenden / heere bailliu deser prochie tgone aen

hem hedent ter onze / veragaederinge is gedaen naer dien hij daer van de lecture hadde / genomen date als

boven

180r

verbod te lezen of verkoopen 2 journaux historique etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 28  februarij 1788

ten  voorzeijden  daege  is  gecommuniqueert  missive  van  het  hoofd-  /  collegie  vanden  19  dezer  met

exemplairen van zijn majesteijts / edict vanden 26 januarij 1788 verbiedende de journaelen geintitu- / leert

den eenen journal historique et politique litteraire / ende den anderen journal historique et politque des princi-

/ paux evenemens du temps present etc

ordonnantie dat de officianten moeten vaste wooninge nemen ter plaetse van 't officie

voorts nog eenen gelijken brief vanden 21 dezer met exem- / plairen vande majesteijts ordonnantie vanden 7

dezer  daer  bij  /  geordonneert  word  dat alle  officianten  van  justitie en  policie  / zoo  gouverneurs groote

bailliuen hoofd meijers hoofd schauteth- / en hoofd rossaerden castelijnen prevoosten bailliuwen meijers /

drossaerden schautethen ende andere diergelijke offecieren zoo van / administratie als van justicie ende van

policie  der  steden  en /  van het plant land der  nederlansche provincien  vastelijk /  zullen moeten hunnen

wooninge hauden ter plaetsen van / hun officien etc sijnde geresolvert daer van de publicatien / affixien ende

uijtzendingen te doen als naer gewoonte date ut / ante

actum ter vergaederinge van d'ondergeteekende / bestierders der kercke van wetteren ten / schepenen huijse

desen 11 maert 1788

ten voornoemden daege naer ten versoecke van den heere pastoor / door pieter  bracke officier  generaele

convocatie gedaen te sijn / aen alle de proviseurs van de kercke van wetteren om op hedent / den 11 maerte

1788  te resolveren  over  de  kerckelijcke  intresten  /  ende ten  selven  eijnde sig vergaedert  hebbende de

ondergeschreve /  als bestierders van de  kercke aldaer  hebben  in rijpe  aendacht  / genomen dat  sij huer

bevindende betrocken van haere excelentie / de princesse van ijsegem als vrouwe van wetteren bij haere /

requeste van den 31 januarij 1788 in den raede van vlaenderen / gepresenteert ten fine dat den pastor en

kerckmeesters hun / souden moeten verdraegen van eenig recht over de kercke te / pretenderen aen al het

gone ten titel van wegen of meten / der coopwaeren plaetse van craemen op en af drijf mitsgaeders / ceuren

van beesten als mede ten tittel van aert gelt voort / betaelt ende hier tegen gesien en overwogen te hebben de

causus / positie met het daer op verleent advis van de advocaten buijse / de rouge ende de keijser hebben de
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selve bestierders geresolveert / hun over de voorseijde kercke tegen de gemelde printsesse te / opponeren

ende de kercke in haere possescie te defenderen

180v

ten welcken heijnde sij hebben gecommiteert soo sij doen bij desen / den heere pastor deser prochie benevens

den schepenen jacobus / matthijs ende hebben de selve gemachtigt om tot het achtervolgen / van dese saeke

te emploieren den procureur j b de kegele / tot gend den welcken midts desen daer toe woort aengestelt / ende

te verkiesen alsulcke advocaeten als sij sullen geraedig / bevinden met welckers advis sij sullen mogen doen

het gene / sij sullen ordeelen het nutste te sijn tot den gewensten uijtval / van de selve saeke sullende van

dese  resolutie  woorden  note  /  gehouden  in  den  prochie  resolutie  boek  ende  copie  verleent  aen  /  de

voornoemde aengestelde commisarisen aldus gedaen desen / 11 maerte 1788 t'oorconden 

joannes van nuffel pieter francies de geijter / joannes de wilde jacobus matthijs / livinus ignatius braeckman

pieter de smet / b? berghe d f limpens

doctoor ten pensoene

actum ter vergaederinge van d'heeren / pastoor bailliu schaut borgemeester schepenen armmeesters ter auditie

vande arm / rekeninge dezen 2 april 1788

ten  voornoemden  daege  hebben  wij  met  d'heer  ende meester  /  adriaen  francis  michiels  licentiaet  inde

medicijnen alhier domicilierende acoort gemaeckt tot het bedienen vande / arme behoeftige menschen deser

prochie zoo van medicijnen / als visitten ten advenante van ses ponden grooten courant tsjaers / inganck date

dezen alles op den voet ende conditien als / bij resolutie ofte aenbestedinge vanden 18 janaurii 1787 / staende

hier  vooren  folio  162  breeder  gezeijt  en  ten  dien  eijnde /  de  zelve  vooren  gelezen  waer  toe  bij  desen

gerefereert wort / en is tzelve bij den gemelden heer doctoor michiels in / dier voegen geaccepteert ten effecte

van welke heeft / bij deze benevens den greffier onderteekent 

adriaen francis michiels licentiatus medicinae livinus franciscus leirens

restoratie schepenen huijs

actum ter  convocatie van bailliu / schaut borgmeestere ende schepenen mitsgaders pointers / setters ende

notable desen 24 april 1788

ten voornoemden daeghe wierde vooren gehauden dat het / schepenen huijs deser prochie in soodaenigen

slechten / staet bevonden wierdt dat daer aene wel reparatien / moesten gedaen worden mitsgaders dat het

zelve huijs hem / bevint met cleijne commoditeijten ende dat de zelve reparatie / 

181r

aleer het zelve in behoorelijke staet saude connen gestelt / worden veel depanchen saude causeren soo is bij

de / voornoemden persoonen geresolveert  van in plaetse de zelve / reparatie daer  aan te doen het zelve

schepenen huijs te restaure- / ren met het stellen van achter eenen nieuwen / muer ende die opwaerts maeken

tot de hoogde dat het / zelve huijs van vooren is hebbende ende daer binnen / maeken soo veele caemers als

het te maeken plan sulckx / sal vereijsschen alsmede te maeken eenen nieuwen / kelder der plaetse alwaer

sulckx sal noodig bevonden / worden ten welcken effecte den greffier deser prochie / zal stellen eene plaise

om die te presenteren aen d'edele / heeren hoofschepenen vanden lande van dendermonde / tot het bekomen

van hun speciaal consent naer / welcke salder geformeert worden een plan om ingevolge / dien de te maeken

wercken minstbiedende de naeste / aan besteet te worden ende alsdan voorders geresolveert / te worden alle

het gonne in conformiteijte van het / zelve plan noodig zal bevonden worden actum date / ut ante

joachim de geijter  pieter frans de geijter / livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs joannes de wilde

gillis matthijs / pieter de smet adriaen francies de vuijst / adriaen vande velde philips gerardus braeckman /

jan baptist vanderschuren francies daeseleire / joannes michiels joannes raman

brugge deputatie naer brussel etc

actum ter wettelijke vergaderinge vanden / 29 april 1788

ten  voorseijde  daeghe is  voor  ons gecompareert  jonker  jan  baptiste  van  /  pottelberghe de  lapotterie als

commissaris ofte oppertoe- / siender vande te construeren brugge over de schelde alhier / den welcken ons te

kennen gaf dat hij becommen hadde / brief vanden onsen agent tot brussel daer bij te kennen gegeven / wiert

dat er nootsaekelijk gecommitteerde moesten naer brussel / komen om te spreken met den heere commissaris

duval / vande reken caemer die belast was van op  het plan der geseijde / brugge met hun te confereren tot

eenige verbeternissen / ommers om elckx sentimenten daer  op te hooren ende gelijck / sulckx diende te

weezen om den uijstel van het te verleenen / octorij te becorten is geresolveert ende aenden zelven heere te /

181v
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versoeken van dat hij benevens d'heeren advocaet  lammens / ende somers experten zaude vacheren naer

brussel / ofte elders daer den voornoemden heere commissaris duval saude / wesen ten effecte als hier vooren

gezeijt met voorder versoek / van t'eijnden dies aen ons te doen rapport actum date ut / ante

livinus franciscus leirens livinus ignartius braeckman

schepenen huijs

actum 30 april 1788 in wettelijke / vergaederinge

ten  ghemelden  daeghe  is'er  geresolveert  dat  den  sche-  /  penen  sieur  jacobus  matthijs  op  den  5  meij

aenstaende / saude vacheren naer dendermonde tot het spreken d'edele / heeren hooftschepenen nopende de

restoratie aen het / schepenenhuijs en om dispositie te versoeken om de / requeste ofte plaise aen hun ten dien

eijnde toegezonden / daete voorzeijt

idem

actum 8 meij 1788 in wettelijcke / vergaederinge

ten  zelven  daeghe  dede  den  gemelden  schepenen  matthijs  /  rapport  ende  niet  min  exhibeerde  hij  het

appointement / bij d'edele heeren hooftschepenen verleent op de gemelde / plaise zijnde als volgt alvooren

hier op te disponeren / sij in desen collegie beweegt pertinent plan met den staet / etternatief van diere actum

in t'hooftcollegie den 5 meije / 1788 onderteekent j c de mulder 1788

brugge raport vaccatie naer brussel en leus

ten gemelden daeghe dede den voorschreven jonker de / lapotterie ook rapport dat hij benevens d'heeren

advocaet / lammens ende somers hadden geweest naer brussel ende / den voornoemden heere commissaris

duval absent vindende / waeren vertrocken naer leus alwaer sij hem hebben / gesprocken wegens t'gonne

vervat bij onse resolutie vanden / 25 april passato ende dat alles in goedt order was / gebracht

idem attestatien

ten selven daeghe ten negen uren savonts bekomen brief van / brussel dat'er moest sijn wettelijke declaratien

vanden wethaudereren / der prochien paelende aen wetteren dat sij zauden continueren / inde betaelinghe der

ordinaire rechten voor het passeren over de / te construeren brugge daer op geresolveert is de zelve declaratie

op  te  /  stellen  met  bijvoeginge  van  eene lijste  der  gemelde  ordinaire  /  rechten  om  naer  behoorelijke

onderteekeninge de zelve te senden / naer brussel date ut ante livinus franciscus leirens

182r

idem

actum 16 meij 1788 ter vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester ende schepenen / mitsgaders pointers

setters ende notable / alsmede die van eertbeur ende / raverschot alle geconvoceert op het / versoeck van

jonker joannes / baptiste van pottelsberge heere / van lapotterie etc gecommitteerden / der grootte gelanden

deser prochie / van wetteren

ten voornoemden daeghe heeft den voorseijden jonker van / pottelsberghe aen ons ter handt gedaen eenen /

beslotenen ende gecachetteerden brief commende / van brussel daer van het opschrift was als volgt / a cour

de la loi du village de wetteren à wetteren / welcken brief geopent zijnde is bevonden te bestaen / als volght

n° 505

lempereur et roij

chers et amés sui le raport qui nous a étez / fait de la requette vous nous avez presenté le / 30 novembre 1787

de courant avec la princesse de mamines / et d'isengien tendante a construire un pont / sur l'escaut au vilage

de wetteren nous vous faisont / la presente à la déliberation de notre conseil roijal / du gouvernement pour

vous dire que nous avons / resolu de vous accorder l'octroij necesseire a ces effet / que vous sera expediez le

plutot  possible  dans  /  lequel  serons  fixés  les  droits  à  acquitter  pour  les  /  passage  par  le  pont  et  la

reconnoissance qui devra / étre payer a nos domaines nous vous authorisons / neamoins en attendant que cet

octrij vous soit / expedié a travaillés incessament a tous ce qui a trait / a l'execution du pont dont il sagit

conformement / a ce qui vous avez areté conjointement avec le commissaire / de notre chambre des comptes

a tous chers et amés / dieu vous ait en sa sainte garde de bruxelles le / 8 mai 1788 etoit signé cr vt

wildt

le feux de la loi du village de wetteren / wannof wij geresolveert hebben vande voorseijde constructie / 

182v

der brugge over de schelde alhier seffens int werck te / stellen ten eersten met op te doen stellen de conditien

het / aenbestedinge soo vande pijlen balcken rebben ijserwerck / calck steenen emmers generaelijck alle het

gonne tot dies / noodig zal wezen  daer van eene double  benevens het plan / sal berusten ten huijse van
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d'heere somers tot  /  gendt  ende eene ter  greffie  deser  prochie om door  ieder  een  / daer  van visie ende

inspectie voor den dagh dienende tot de / zelve aenbestedinge genomen te connen worden

ten  tweeden  dat  tot  deze  aenbestedinge binnen  deze /  prochie  gedaen  zullen  worden  de  gerequireerde

advertentien / bij kerkgeboden ende voors drijmael doen stellen inde / gentsche gazette te beginnen 19 meij

1788 ende alsoo voorts / inde donderdaegsche ende voor de derdemael wederom in de / maendaegsche bij

alle welcke den dagh tot de aenbestedinge / der constructie der gemelde brugge sal gefixeert worden / te zijn

op den eenendertighsten deser maendt meije / (in marge : dico 4 junij 1788) ten negen uren voor middagh

haudende een ieder alhier / present de welcke vervangen d'absente hun tot dies als over / vermaent om alsdan

te compareren blijvende voorts / oversulckx stant grijpen onse resolutien dieswegens genomen / den 28 julij

9 ougste 1 octobre 4 dito 25 dito 10 december 27 / dito 31 dito 1787 17 januarij 1788 ende 25 april 1788

voorzeijt ons toerconden / date ut ante 

jan baptiste van pottelsberghe de la potterie jacobus josephus papejans / joachim de geijter livinus ignatius

braeckman / jacobus matthijs joannes de wilde / pieter de smet joannes de wilde filius lieven / gillis matthijs

jan baptist vanderschuren / adriaen francies de vuijst  philips gerardus braeckman / jon  michiels joannes

raman / joanne aelteman francies de vijlder

kiesen grooten gelanden

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 24 meij 1788

ten voornoemden daeghe is vooren gehauden dat wij aensogt wezende van wegens de meeste gegoede ende

geintresseerde / insetene van dese prochie van wetteren (mits de doodt vanden heere pensionaris corhtals als

gecommitterden geweest / der grootte gelande) van te aensoeken de afsetene / soo die binnen gent als andere

omliggende prochien te / weten de gonne meest intrest binnen wetteren hebbende / 

183r

van gelieven hunnen voijs te geven aen iemant genoemt / bij de lijste hier achter gestelt om naer dies uijt de

plurae- / liteijt der voijsen den gecosenen te connen / beschrijven om benevens jonker de pottelsberghe heere

de lapotterie die als gecommitteerden der groote gelande / continueert tsamen beschreven te worden om te

compa-  /  reren  op  d'affairens  vande  prochie  wanneer  sulckx  ver-  /  eijst  wordt  twelcke  wij  hebben

overgemaekt en om / te gaen naer gent gecommitteert den schepenen sieur pieter de smet / ten fine van met

eene lijste de gemelde meeste gegoede / te versoeken hunnen keus te geven de zelve lijste was als volgt

lijste der meeste gegoede ende geintresseerde binnen de / prochie van wetteren

gendt

d'abdije van sinte nicolaes ten / bossche jonker van saleghem drapstraete

d'abdije van baudeloo jonker van sousberge bij den kalkoen / schen haene

t'cappittel van sinte pharilde d'eerweerdige paters lieve vrouwe / broeders

ontfanger d'heer crombrugge geltmunte d'heer  judocus  laurentius  goethals  /  coopman

kalenkoenschen haene

t'cappittel van dendermonde d'heer pieter heijde burgstraete

mevrouwe la comptesse vilain / xiiii d'heer pieter de winter coopman

ontfanger d'heer temmerman ontrent / sinte anne het groot begijnhof

mevrouwe douariere vanden / hecke joufferauwe de weduwe / d'heer joan huijttens ofte /

d'heer francois huijttens

ontfanger d'heer le begue den jongsten

mijn heer papejans heere van / eertbrugge etc

ontfanger d'heer joannes baptiste leirens

den heere grave de lauritan

ontfanger d'heer joannes baptiste leirens

onder welck versoeck schrift is gevolgt het naer volgen- / de 
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den onderschrevene als voogt over het groot begijnhof tot gent / geeft vois aen jonker papejans heere van

eertbrugge onderteekent jonc- / ker vanpottelsberghe de lapotterie als ook over zijn zelven / onderteekent la

vicomtesse douariere vilain xiiii denomeert jonker / papejans

onderteekent  livinus  franciscus  leirens  idem  over  d'abdije  van  sinte  nicolaes  ten  bossche  /  groote

thiendeheffers binnen wetteren / 

183v

onderteekent joannes baptiste leirens over  den heere grave de lauritan ende / over mejouffrauwe wanzele

idem joncker papejans d'eert- / brugge

den onderschrevene kiest voor gecommitterde der groote gelande / van wetteren jonker papejans d'eertbrugge

gent 23 meij 1788 / onderteekent joannes baptiste van saleghem

den onderschreven ontfanger vande vrauwe douariere vanden hecke / kiest voor gecommitteerden der groote

gelande voorseijt jonker / papejans d'eertbrugge gent den 23 meij 1783 onderteekent laurent albert wallez /

notarius publicus

onderteekent p gruloos procurator van baudeloo in qualiteijt / als thiendeheffer binnen wetteren geeft sijnen

vois aen / jonker papejans heere van eertbrugge

den onderschrevene in qualiteijt van grooten gelanden geeft  /  sijnen vois aen jonker papejans heere van

eertbrugge gent 23 meij 1788 onderteekent le vicomte de clerque wissocq

den  onderschrevene in qualiteijt  van  grooten  gelande geeft  / sijnen  vois aen jonker papejans heere van

eertbrugge gent / desen 23 meije 1788 onderteekent judocus laurent goethals 1788

den onderschreven ontfanger van het cappittel van sinte pharilde / in gent verclaert te kiesen voor grootten

gelande der / prochie van wetteren jonker papejans heere van eertbrugge / actum te gent desen 23 meij 1788

onderteekent j v crombrugghe / 1788

den onderschrevene als procurator van het clooster  der  eerweerdige paters lieve  vrouwe broeders binnen

ghent verclaeert te kiesen voor / groote gelande der prochie van wetteren jonker papejans actum / gent 23

meij 1788 onderteekent f fedelis a sancto petro proc carm / gand

den onderschrevene verclaert te kiesen voor grooten gelande der / prochie van wetteren jonker papejans heere

van eertbrugge / actum gendt desen 23 meij 1788 onderteekent pre de winter

brugge  tarif rechten passagie

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 23 meij 1788

ten zelven daeghe is gecommuniqueert ende geopent missive / comunaele van het gouvernement generael de

daete 16 dezer / daer bij geordonneert wiert dat wij aen hun moesten produceren / eenen tarif vande regten

die  betaelt  worden  voor  de  passagie  /  met  de  ponte  over  de  schelde  alhier  waer  op  sijn  ondersocht  /

verscheijde conditien vande verpachtingen van het veir ende / ook ontboden de oude pagters uijt alle welcke

is opgestelt / den volgenden tarif

184r

(in marge : den ooriginelen tarif / en achterstaende decla- / ratie gezonden bij / beslotenen brief aenden / heer

advocaet lammens / tot ghend om voorts te / zenden aen het gouvernement den / 25 meij 1788 memorie)

tarif vande rechten de welcke van aude tijden tot op hedent / gewoon zijn geperceveert te worden voor de

passagie over de / schelde tot wetteren met de ponte ofte de schuijte

alvooren  voor  de  voituren  en  ingespannen met  /  peerden  en  wordt  niets betaelt  voorde voiture /  maer

eeniglijk ten advenante van eenen stuiver voor ieder / peert daer aan bespannen

voor een voiture met vier wielen niet bespannen / met peerden twee stuivers

voor een voiture met min als twee wielen ingeslijks / sonder peert eenen stuiver

voor ieder peert sonder waegen of kerre eenen stuiver

voor eenen cortewaegen een oordt

voor elcke coij osse ofte stier drij oorden

voor elcken esel drij oorden

voor elck calf twee oorden

voor elck vercken een oordt

voor eck schaep d'helft van een oordt

voor elcken mensch eenen oordt uijtgenomen / eeniglijk dat den persoon conduiserende voituren / of perden

als mede de persoonen in ofte op de voituren sijnde niet en betaelen

de insetene betaelen van alle het gonnen voorschreven / d'helft uijtgenomen dat sij voor hunne persoonen /

alleen teenemael vrij zijn
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men betaelt evenveel voor repassagie als voor passagie

als wanneer menschen of beesten tot aen het veer / commende hun sauden stellen ofte gestelt worden / op

eenen waegen kerre ofte andere voiture om / alsoo daer mede het veer te passeren wort voor de / pasagie

vande zelve menschen of beesten gelijckelijk betaelt

de insetene en mogen hunne exemptie ofte regt / van diminutie op geender maniere leenen aen / vremde

men verstaet door d'insetene de gonne der prochie van / wetteren die van eertbeur ende raverschot als deel

mae- / kende vande zelve prochie daer onder begrepen

selfs die van eertbeur ende raverschot voorseijt sijn teenemael / vrij soo voor hun waegens als peerden als

wanneer zij het / veer  moeten passeren om naer den meulen ofte smisse / te gaen alsmede om lijcken te

transporteren 

184v

bovendien sijn vrij van alle regt van passagie te betaelen / niet alleen de waegens ende beesten nemaer ook de

per- / soonen die ten dienste van dese prochie ofte des selfs kercke / ende armen moeten passeren gelijck ook

vrij  sijn  de  /  troupen  van  sijne  majesteijt  met  waegens  ende  bagagie  /  hun  volgende  mitsgaders  de

pemanente ...? vanden heere / deser prochie met alle soorten van voituren ofte anderen / transport dienstig

voor hunne familie ende consomtie

wij onderschreven bailliu schaut borgemeester ende schepenen der prochie ende / heerelijkhede van wetteren

verclaeren mits desen dat den / bovenstaenden tarif door ons behoorelijk geverificeert exact ende / van alle

aude  tijden  in  het  gebruijck  is  geweest  in  /  teeken  der  waerheijt  hebben  wij  dese  ter  extraordinaire

vergaederinge / gesamentlijk benevens onsen greffier onderteekent desen 23 meij 1788 / waeren onderteekent

joachim de geijter pieter frans de geijter jacobus matthijs 1788 livinus ignatius braeckman pieter de smet

joannes de / wilde ende livinus franciscus leirens greffier

wij  onderschreven  bailliu  greffier  wethauderen  ende  /  principaele  gegoede  insetenen  der  prochie  van

oordegem,  smetlede  cherscamp massemen  westerem  calcken  /  laerne eertbeur  heusden  overmeire  ende

uijtberghen  /  alle  naebuerigge ende aenpaelende prochien aende gonne van  /  wetteren  ende vervolgens

gewoon zijnde dickwille te passeren / het veer over de schelde op het gezijde wetteren verclaeren / mits desen

dat inhererende onse declaratie verleent den / 9 dezer loopende maent meije wij in het gebruijk sijn van / te

betaelen het regt van passagie over het gemelde veer / ingevolge den taux hier bovenstaend alsmede dat wij

seer / geirne en selfs veel liver zullen continueren de betaelinge / vande selve rechten voor de passagie over

de brugge  ter  plaetse  /  van  het  voornoemde  veer  te  construeren  actum  desen  24  meij  1788  /  waeren

onderteekent  joachim de geijter  bailliu  van  massemen  en  westrem  ende  greffier  van  calcken  pieter  de

schaepmeester grooten gegoeden in massemen engelbert ignatius leirens greffier van landegem in oordegem

als bailliu ende erfmeijer  van heusden joannes baptiste leirens als borgemeester der vrij heerelijkhede van

eertbrugghe frans vergaert michiel haelterman absent over mijn broeder / joannes als lantboukhauder van

wetteren eertbeur pieter / raeman als schepen van laerne pieter everaert als schepenen van laerne jacobus van

damme als schepenen van laerne, lieven seghers als groottegelande van laerne borgemeester massemen / j f

de meijer pieter verstraeten de voorde schepenen frans matthijs massemen joannes baptiste vander schueren

olieslaeger tot /

185r

massemen c ongenae schepenen van calcken pieter drieghe / schepenen van calcken j a cromphout bailliu van

calken ende vanden nieuwen gavere charles de witte bailliu van oorde- / gem greffier  van massemen ende

westerem als gelanden in / cheerscamp d f limpens joannes raman over d'heeren gelande / in cheerscamp

ende uijtbergen te weten d'heeren goethals in ghent

actum daete 23 en 24 meij 1788 toorconden greffier /livinus franciscus leirens

reparatie hoort

actum 31 meij 1788 ter convocatie / van bailliu schaut borgemeester schepenen pointers / setters notable ende

verscheijde principaele / gegoede mitsgaders jonker de pottelsberghe / de lapotterie als gecommitteerden / der

grootte gelande vergadert bij order / van d'heeren vande vijvere ende de / lantsheere hooftschepenen vanden /

lande van dendermonde

ten voorseijden daeghe is opentlijk overluijt afgelesen / de requeste aen ons gepresenteert den 17 april / 1788

door eenige aengelande aende schelde op den hoort daer bij / sij versogten dat de prochie eenige schepen

steengruijs bene- / vens hun zauden hebben willen leveren om de afspoelinge / der landen te beletten ende

daer op hedent ter voorseijde / onze generaele vergaderinge gevraegt zijnde wat daer in te doen / stont hebben

alle de meeste voisen emmers seer nae bij generaelijk / geweest van t'zelve versoeck af te slaen mits / door
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het toestaen van diere daer uijt zaude volgen een / altijt duerende consequentie daer door de prochie in /

menige  duijsende  ponden  grooten  zaude moeten  te  coste  wezen  om  /  dat  de  prochie  door  diergelijke

afspoelingen  in haere pointingen / niet en  verliest mits de aenwassende landen liggende ook / op  deze

prochie van tijt tot tijdt met de zelve aenwassinge / inde pointingen worden geaugmenteert de welcke veel

hooger / in prijs staen als de afspoelende ende vervolgens dat elck / wien sijn goet wilt conserveren gehauden

is allen den / last te draegen maer geensints de generaelitijt laetende / niet min d'edele heeren hooftschepenen

in hunne lieber- / teijt van het locael personnel t'examineren die men / betrauwt de voorenstaende sustenue te

zullen goekeuren / als strekkende tot voordeel vande generaeliteijt actum / date ut ante

185v

protest van d heer huijtens jegens den keus groote gelanden

actum 3 junij 1788 ter vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester ende / schepenen deser prochie

ten voornoemden daeghe is andermael geexhibeert de brieven / aen ons geschreven den 30 meij lestledent bij

de  weduwe  /  dheer  joan  huijttens  ende d'heer  judocus  benevens  d'heer  /  francois  huijttens daer  bij  sij

protesteerde van nulliteijt /  op den alreeden gedaen keus van jonker papejans heere / van eertbrugge als

gecommitteerden vande grootte gelande / welcken keus nogtans gedaen is volgens voorgaende / gebruick soo

is geresolveert requeste te presenteren aen / d'edele heeren hooftschepenen welcke requeste alreede / was

geprojecteert door den heere advocaet lammens / die bij ons ook hedent is oversien ende gelesen ende die /

goet  keurende  hebben  wij  gecommitteert  soo  wij  commit-  /  teren  bij  desen  jonker  jan  baptiste  van

pottelberghe de / lapotterie ende sieur pieter de smet schepenen / ten fine te vacheren naer het voorseijde

hoofdcollegie / ende de gemelde requeste te presenteren date ut ante

joachim de geijter pieter frans de geijter jacobus / matthijs / livinus ignatius braeckman pieter de smet

leveringe van 18 peerden naer dendermonde

actum 4 junij 1788 in volle wettelijke vergaederinge

ten voorzeijden daege is geopent missive van het hoofd- / collegie de date 3 dito daer bij geordonneert wierd

dat wij / op hedent 4 deser des naermiddaegs moesten leveren binnen / dendermonde thien zaelpeerden en

acht gearnasseerde / om met de bagagie van een battaillon van clairfaijt te / vertreckken naer gent en is alsdan

geresolveert van / seffens de lijste te maken der gonne die moesten / oprijden ende de zelve ook seffens door

d'offecieren doen vermaenen date alsboven

idem

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 8 junij 1788

ten  zelven  daghe  is  geopent  ende  gecommunicqueert  missive  /  van  het  hooftcollegie  vanden  5  dito

ordonnerende om hun over / te zenden copie vande gemelde lijste om te ondervinden / 

186r

wien'er gemanqueert hadde van op te rijden etc sijnde / seffens geordonneert aen d'offecieren dieswegens

rechers te / doen ende aenden greffier geordonneert de zelfve copie der / lijste bij beslotenen brief te zenden

naer t'hooftcollegie/ date voorzeijt

dag rekeninge 1786

sijnde voorts geresolveert van aen d'heeren gecommit- / teerde vande grootte gelande alsmede de laeten van /

eertbeur ende raverschot brieven te schrijven dat de prochie / rekeninge voor den jaere ende ontbloot 1786 sal

passeren / den 17 deser ten schepenenhuijse te beginnen / s'morgens ten negen uren alsmede daer toe te doen

het / gerequireert kerkgebodt ook den ontfanger pieter / broeckaert te vermaenen ten eijnde vande jegens

den / 12 junij voorseijt gereet te maeken den staet ofte / quohier van alle de restanten der settingen vanden /

gemelden jaere 1786 om daer uijt de remiesen te / reguleren

brugge prijsij huijsen etc

actum ter wettelijcke vergaderinge / vanden 17 junij 1788

ten gemelden daeghe is voor ons gecompareert den / directeur de somere ende sieur martinus vermeersch /

om te resolveren op verscheijde pointen raekende de te / te construeren brugge dit ter presentie van d'heeren /

gecommitteerde vanden grootte gelande wanneer ook  wierdt / vastgestelt  van door  twee  geeede edefitie

prijsers te doen / extimeren het huijs van pieter lammens lieven van / houke en andere daer toe geordonneert

te schrijven aende / zelve edefitieprijsers om te compareren op den 24 deser / ten negen uren voor middagh

tot het doen vande gemelde / prijsije livinus franciscus leirens

generael pardon
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actum 21 junij 1788 in wettelijke vergae- / deringe

ten  voornoemden  daeghe  is  wettelijk  geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  de  daete  17  deser  met

exemplairen van sijne / majesteijts ordonnantie vanden 26 meij lest medebrengende / generael pardon voor

de deserteurs daer op geresolveert is / van gelijcke exemplairen bij beslotene brieven te senden / aende laeten

van eertbeur ende raverschot alsmede van / sondag aenstaende daer van te doen de publicatie ende / 

186v

affixie als ordinair date als voorschreven

brugge en prijsije huijsen

actum 24 junij 1788 in wettelijke / vergaederinge

ten voornoemden daeghe sijn voor ons gecompareert sieurs / judocus fermont ende joannes verbruggen beede

edefitie / prijsers de welcke ons rapporteerden van gepresen / te hebben de volgende huijsen

eerst het gonne van lieven van haecke (hoecke) digtaen / het veer ende schelde op de somme van £ 1250 : 0

item het gonne van joannes vanden broecke / op de somme van 900 : 0

idem het gonne van [vacat] buijst op de / somme van 1100 : 0 

eijndelinge het gonne van pieter lammens op de / somme van 1450 : 0 

welcke acte prijsije sij aen ons hebben overgelevert / om ter greffie bewaert te worden date voorzeijt

livinus ignatius braeckman livinus franciscus leirens

brugge comparitie vanden heeren raedt mahieu visiteren der schelde

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 2 julij 1788

ten  voornoemden  daeghe sijn  wij  ontboden  ende vergaedert  bij  /  ordonnantie vanden  heere  raedt  ende

commissaris mahieu / commende van brussel van wegens het gouvernement / om met hem ende jonker de

lapotterie de schelde te gaen / examineren van aen het veer naer beirstoppel t'gonne / is gebeurt en heeft hij

voorts geordonneert van des anderendags / 3 dito wederom te compareren ende seffens eenen expressen / te

zenden met brief om den directeur de somere ook te / doen compareren

den 3 dito wij vergaedert zijnde en ook gecompareert d'heer / de somere sijn twee gecommitteerde uijt de

weth met de / genoemde heeren mahieu jonker de lapotterie ende de / somere de gemelde schelde andermael

gaen examineren / die den voornoemden heere raedt heeft doen meten soo de breede / als diepte ende voor

ons des naer middaegs gehauden / verbael daer van den inhauden hier naer is volgende

187r

idem

actum le 3 juillet 1788

sur les plaintes des corps de mition? des bateliers de gand et d'anvers / qui ont particulierement pour objet

que la construcion d'un pont sur / la riviere l'escaut au village de wetteren occasionneroit de la difficulté / a la

navigation … que la decharge des eaux de la ditte rivière le / commissaire de sa majesté a entendue en

presence de la loi asemblée / de la communauté jean de vleesschauwer et albert de backer faisant / le deux

tiers du nombre des bateliers de wetteren aux qeulx on a demande / si la construction du dit pont tel qu'il est

representé par le plan / donneroit effectivement de la dificulté ala navigation ils ont / repondu unanimement

que l'entrée du neuve pont a la / pointe du brisse glace ayant environs 96 pieds de largeur / et le pont predit

34 que tous vaisseaux pouroient y passer sans / aucun inconvénient quel conque même en pleine voile pourvu

/  que la communauté ait soin de faire mêtre de pilots d'amarrer / de distance en distance dans les rives

superieures au dit / pont quand a l'objet des innondations ledit commissaire a fait / prendre la coupe de la

riviere de l'escaut environ 400 / verges au dessu de l'endroit du pont cette coupe a été trouvée / avoir apeu

près la même superficie que celle de la même / riviere a l'endroit du pont predit a faire d'ou on a conclu /

unanimement qu'il etoit interessant de laisser acet endroit / le plus de largeur qu'il est possible ou a proposé

d'après le / principe de construire sur la lignement de sommet de rive / de la riviere deux murs pour service

de lunette au neuve / pont et de faire la platte forme du pont tournant encharpent / afin d'y laisser lelibre

passage des eaux le directeur des ouvrages / de la provnce de flandre sieur de somer  propose d'apres le

même / principe de faire une pille qui seroit d'alignement avec lepassage / dupont et un pied droit du coté des

terres et de vouter l'interval / afin que par le moyent les eaux aient egalement un libre passage / sur la largeur

du pont et que les parties seront moins sujet a / l'entretient que celle en charpents les gens de loi soussignés /

aiant une confiance entiere en tous ce que le gouvernement / jugera apropos de decider ils s'en remettent a

cequ'il voudra / bien ordonner a cet egard etoient signée joachim de geijter pieter francies de geijter / jacobus

matthijs livinus ignatius braeckman pieter  de smet  jacobus  segers /  joannes de  wilde  filius  lieven  gillis

matthijs pieter de somere directeur / en livinus  francies leirens greffier
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brugge deputatie naar brussel

actum ter wettelijke vergaederinge vanden  / 4 junij 1788

ten zelven daege is andermael vooren gelesen het voorenstaende / verbael en gemerkt dat aen het rapport aen

het gouvernement / door den heere raet mahieu de decisie van het construeren der / brugge zaude hebben

afgehangen is geresolveert dat jonker de lapotterie / en den heer advocaet  lammens benevens de heer de

somer / op morgen zauden vertrecken om de sake te recommanderen / aen alle de raedtsheeren etc tot brussel

daer toe zij bij / dezen gecommitteert worden date ut ante

livinus ignatius braeckman livinus franciscus leirens

brugge raport van jonker de lapotterie der voorenstaende resolutie

actum in extraordinaire vergaederinge / ten schepenen huijse present den heere / bailliu schaut borgemeester

en schepenen vanden / 8 julij 1788

ten voornoemden daege is van wegen joncker / pottelsbergen de lapotterie commissaris tot de constructie /

der brugge over de schelde gerapporteert dat hij met / den heere advocaet lammens ende den directeur sieur /

de  somere  ingevolge  onze  order  gevachteert  heeft  naer  /  brussel  tot  het  nemen  arangementen  opde

veranderingen / in het plan der voorseijde constructie met den heere / raed mahieu commissaris van het

gouvernement / ingevolge het voorenstaende proces verbael het local / der schelde geexamineert hebbende

alsmede dat  men /  aldaer  in raede gevonden  heeft  de  coffer  dijcken  te laeten  /  entrepreneren door  den

geseijden  directeur  sieur  desomere  voor  /  eene  somme  van  drij  duijsent  guldens  courant  ende  op  de

conditien / begrepen inden act gepasseert voorden notaris mijnheer / vander weerden in dacte 17 julij 1788

aen ons / geexhibeert vooren gelezen ende getranslateert in het / vlaems door den gemelden heere advocaet

lammens / ende eijndelinge door den gemelden joncker dela / potterie vooren gehauden sijnde het weder

vaeren / met den gemelden heere raedt commissaris de mahieu / nopende alle de omstandigheden vande

geproponeerde / veranderinge aen het plan van de te construeren  brugge /  soo ist  naer  volle deliberatie

geagreert  den  notariaele  /  act  hier  vooren  beroepen  ende de entreprise daer  inne besloten  /  met  alle de

conditien daer toe relatif ende vooren is geresolveert / van aenden heere raedt de limpens gedenomeerden

rapporteurs /  in  het  gouvernement  tot  brussel  op  de  representatie  tot  het  /  becommen  octroij  voor  de

contructie der voornoemde / brugge te schrijven een brief hier naer volgende in het / frans ende ten desen

geexpliqueert ende getranslateert in het / vlaems door den geseijden heere advocaet lammens 

monsieur

en consequence de la visite du local faite par monsieur le commissaire / et conseiller mahieu au sujet du pont

que l'on propose de faire sur / l'escaut a notre village nos autorisés aiant pres des arangements avec / 

188r

ledit monsieur touchant le plan du dit pont nous croions de nôtre / devoir de vous ecrite celle ci pour avoir

l'honneur de vous dire que nous / agreons pleinement les dits arrangements et sur tout l'acte notarial de /

l'entreprise des digues pour le directeur desomere que nous regardons / comme suffisant pour garrantie notre

communauté des accidens et / consequences dont il s'est rendu responsable notre intention etant / d'ailleurs de

faire un ouverage solide et permanent afin d'épargner / les gros fraix d'entretien nous preferons à tous egards

la / construction du pont en maconnerie de la façon que le directeur / desomere le propose au proces verbal

du 3 dece mois cette / preference est aussi motivée par la raison que nous sommes / obligés à  l'entreprise des

ouvrages deja faite d'apres l'auto- / risation de sa majesté en date du 8 maij 1788 il n'est plus en / notre

pouvoir de changer la forme essentielle du pont telle / quelle est au plan de la dite entreprise meme si tel /

changement pût avoir lieu il nous meneroit toujours / à des dedommagemens et des contestations infinies

avec les / entrepreneurs les fraix et les consequences qu'en resulteroient / nous paroissait trop embarassantes

pour  y  exposer  nôtre  com  /  munauté  il  nous  sera  encore  assés  difficile  de  contenter  les  /  differens

entrepreneurs sur le changement tel qu'il est proposé par / le directeur desomere ce n'est que'a la faveur d'une

reserve qui se trouve / aux conditions de l'entreprise de pouvoir changer les dimentions des / ouvrages sans

toucher à leur forme essentielle que nous esperons de nous / arranger avec les dits entrepreneurs qui aiant

deja fait des livraisont et / calculé leur interets sur le plan de l'entreprise murmurent même du / changement

quelconque et du retard qui s'ensuit nous implorons donc / monsieur vos bontés afin de faire valoir toutes ces

considerations et / d'autres que vos lumieres supplieront pour faire agriee la preference que nous / marquons

en celle ci nous osons y ajouter qu'il est necesaire que le pont / se puisse construire encore pendant cette

saison nous y avons preparé toutes / les circonstances depuis une année chaque jour de retard sur tout depuis /

l'entreprise des ouvrages cause des nouveaux dommages qui vont / toujours en proportion accroissante enfin

si  jamais la  necessité  du pont  si  /  longtemps desiré s'est  fait  sentir  c'est  bien apresent si  vous  le jugez

convenable / monsiuer nous vous supllions de vouloir faire valoir celle ci au gouvernement / au reste nous
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avons telle confiance dans vos bontés que nous esperons que / vous excuserez l'importunité de la demarche

que nous faisons par la / presente et  a la quelle nous sommes forcés par les circonstances / nous avons

l'honneur d'être avec un tres profons respect

monsieur 

de nôtre assemblée 8 / juillet 1788

vos très humbles et très obeissants serviteurs / les gens de loi de wetteren par ordonnance étoit / signé livinus

francies leirens greffier

(in marge : monsieur / monsieur de limpens / conseiller du gouvernement / a bruxelles / rue d'assaut)

aldus geresolveert date ut ante

joachim de geijter pieter frans de geijter pieter de smet / joannes de wilde jacobus segers /livinus franciscus

leirens

188v

brugge rapport vanden heere raet mahieu om te construeren in hout en commissaris om te gaan na leus

actum  ter  vergaederinge  van  bailliu  /  schaut  borgemeester  ende  schepenen  mitsgaders  joncker  van  /

pottelsberge de la potterie ende d'heer  / jan frans cooppal beede gecommitteerde tot de / directie der  te

construeren brugge / over de schelde alhier desen 21 julij 1788

ten  voornoemden  daege  wiert  gecommunicqueert  missive  /  vanden  agent  tot  brussel  de  daete  19  deser

meldende dat den / heer raed mahieu hadde gedaen rapport aen het / gouvernement dat de te construeren

brugge over de schelde / binnen dese prochie van wetteren te prefereren doet in hout / aen metswerck en dat

dit rapport benevens onze stuckx / stonden gezonden te worden naer leus aenden heere raed / duval om

dieswegens ultimatum te decideren en gelijck / wij oordeelen nutter te wesen van die brugge te maecken /

met twee hoofden in metswerck primo om de altijd duersaem / heijt secundo dat dusdanig plan alreede aen

het  gouvernement  /  was  voorgestelt  tertio dat  de  majesteijt  ons  bij  brief  vanden  8  /  meij  1788  hadde

geordonneert van achtervolgende dien / sonder uijtstel de constructie int werck te stellen quatro / dat wij in

consequentie dus de aenbestedinge publicquelijk / hebben gedaen den 4 junij lest quinto dat soo wanneer /

die  aenbestedinge in steen  moest  onderblijven  de prochie seer  /  remarcable  intresten  zaude lijden ende

d'entrepreneurs  /  te  dedomageren  en  ten  sesden  dat  soo  eene  brugge  gemaekt  /  in  hout  continueel

onderworpen  is  aen  seer  costelijcke  /  en  dangereuse  reparatien  en  restauratien  soo  hebben  wij  /  goet

gevonden en geresolveert van te committeren zoo wij / committeren bij dezen joncker de lapotterie den heere

/ advocaet lammens enden directeur desomer ten fine van / te vertrecken naer leus om aen mijnheer den

raed /  duval  onse  intentie  en  voordere redenen  voor  te  stellen  /  oock  te  bidden  spoedige expeditie tot

voorkominge der swaere / intresten die de prochie door het retardement is lijdende ingeval / den heere raed

duval buijten verwachtinge oordeelde het / mets werck onnoodig te wesen van gelieven te disponeren / tot de

constructie  in haute  werk  op  soodaenige voet  ende /  maniere als den  selven  heere  raed duval  en  onse

gecom- / mitterede sullen goet vinden date ut ante

jan baptiste van pottelsberghe de la potterie / joachim de geijter pieter frans de geijter jan frans cooppal /

jacobus  matthijs pieter  de  smet  /  joannes de  wilde  jacobus  segers /  livinus  ignatius braeckman /livinus

franciscus leirens

189r

petitie

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 21 augustij 1788

ten voornoemden daege is geopent missive van het hoofdcollegie / van date 9 dito ordonnerende dat wij onze

gedeputeerde moesten / tot hun zenden om t'hooren de resolutie op den te doen uijtsent / voor den jaere

1788/89 danof den eersten vande aenstaende maend / septembre ten thien uren voor middag danof daer toe

gecom- / mittert sijn de schepenen pieter de smet en jacobus segers aen / wien bevolen word van te spreken

met  de  gecommitteerde  vande  /  voordere  minder  wetten  om  van  d'edele  heeren  hoofdschepenen  te  /

versoeken verminderinge inden uijtsent van slants directie / soo om de soberheijt vanden lest geschoren ougst

ende wel namen- / tlijk van het vlasch t gone aen dit land veel  naedeel veroorsaekt / etc etc date ut ante

toorconden greffier 

livinuss franciscus leirens 

rapport petitie

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 4 septembre 1788

ten geseijden daeghe dede de voornoemden schepenen rapport van hunne / deputatie hier boven vermelt dat

d'edele heeren hooftschepenen / hadden geresolveert den uijtsent te doen op de zelve sommen / gelijck ten
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voorleden jaere dat sij geene vermindereinge en conden / accorderen soo wel om de becostinge der calseijde

op d'herbaene / van dendermonde door lebbeke als om dat nog verscheijde renten / loopende ten laste van het

land van dendermonde moesten / worden gelost date ut ante

uijtsent brief 1788-89

actum ter wettelijke vergaederinge vanden 25 septembre / 1788

ten zelven daege is wettelijk geopent den uijtsentbief van / d'edele heeren hooftschepenen de date 15 dito en

is geordonneert / den zelven op den 28 dito te publiceren en ook te maeken de / repartitie tusschen dese

prochie ter eendere seijden de laeten van / eertbeur ende raverschot ter andere en aen hun achtervolgende /

dien te doen gelijcke uijtsenden date als boven

vrij jaeremerkt daegen

actum 27 septembre 1788 in wettelijke vergaederinge

ten  zelven  daeghe  is  wettelijk  gecommunicqueert  missive  van  d'edele  /  heeren  schepenen  der  stadt

dendermonde adverterende de drij /  vrij jaermercktdaegen sijnde geresolveert van sondag aenstaende te /

doen de publicatie date als voorseijt

189v

corten staet van schulden

actum in wettelijke vergaederinge vanden 30 septembre 1788

ten voornoemden daeghe heeft den greffier livinus franciscus leirens aen ons gecommunicqueert / den corten

staet van schulden over den jaere te verschijnen lesten octobre 1788 zijnde geresolveert vanden zelven bij

beslotenen brief te zenden / naer het hooftcollegie date alsboven

protest wegens de brugge van d'entrepeneurs

actum in wettelijcke vergaederinge 7 octobre 1788

ten zelven daeghe is gecommuniqueert sekeren laetweten ofte / protest ghedaen bij sieurs vanden weghe

steenhauder tot gendt / ende eenen door martinus vermeersch coopman in boomen hout etc / daer bij sij

declareerden bereet te wezen te leveren soo wel de / steenen als hautwerck bij hun aenveert te leveren tot

constructie / vande draeijende brugge over de schelde alhier soo haest de uijtdel- / vinge naer den heijsch van

van het werck saude wezen / voltrocken sustineerende dat sij vande gemelde leveringe moesten / worden

ontslaegen mits door de prochie te aenveerden alle den / steen boomen pillotten ende ander haute materialen

gelijk sij bij / bestedinge hadden aenveert ende hun voorders in te staen alle costen / schaeden ende intresten

etc sijnde daer op geresolveert van dat / den greffier ende den schepenen braeckman zauden gaen bij joncker

de / lapotterie om dieswegens te confereren overmits de voornoemden vanden / weghe ende vermeersch

hunne leveringen niet en hadden / gepresenteert voor den eersten julij 1788 gelijk bij aenbestedinge / was

geconditioneert nogte d'aenbesteders diesweghens  / niet aengesproeken bij dien dat sij selfs in mora waeren

gebleven / met meer andere redenen danof door den gemelden joncker de lapotterie / mits hij ten zelven

daeghe  vertrock  naer  gendt  is  goetgevonden  /  van  benevens  joncker  papejans  d'eertbrugge  te  gaen

consulteren / den heer advocaet lammens en alsoo gesaementlijk te gaen / spreken den heere raedt maroux

procureur generael (aen wien het / gouvernement de saeke van het construeren der geseijde brugge / hadde

toegesonden met order van naer gehoort die het behoordt / te rescriberen) ten eijnde van alle onse redenen

van d'obiantie / te kennen te geven ende te versoeken d'expeditie van sijn te verleenen / advijs ofte rescriptie

etc actum date voorseijt

livinus franciscus leirens

prefictie dag staet van binnecosten

actum in vierschaere vanden 23 octobre / 1788

ten voornoemden daege hebben wij geresolveert van op den 18 / der aenstaende maend novembre te passeren

den staet van / binnecosrten vanden jaere verschenen lesten octobre 1788 / ende bij sulkx te schrijven aende

gecommitteerde / vande groote gelande ook aende laeten van eertbeur / ende raverschot alsmede te doen

kerkgebod naer / behooren

190r

petitie van drij millioenen guldens

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 30 octobre 1788

ten voornoemden daege is geexhibeert geopent en afgelesen / de missive van het hoofdcollegie de date 25

deser  daer  / bij te kennen gegeven wort dat van wegens zijne majesteijt /  den keijser  ende koning aende

staeten van vlaenderen / den 21 dezer gedaen is de vraege van eene credit leeninge / van eene somme van drij
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millioenen  guldens wisselgelt  te /  lichten  ten  minsten  intreste doendelijk dit tot  soutien  /  der  excessive

oncosten die zijne majesteijt te supporteren / heeft door den oorloge jegens de turkken ons ordon- / nerende

jegens den 3 der aenstaende maend novembre om thien / uren ten landhuijze te zenden onze gedeputeerde om

de  /  zelve  gehoord  aengaende  de  zelve  vraege  door  de  zelve  /  heeren  hoofdschepenen  te  worden

gereschribeert tot welken / eijnde wij hebben gedeputeert zoo wij deputeren bij desen / sieurs livinus ignatius

braeckman en pieter de smet schepenen / de welke gelast worden te resolveren met de gecommitteerde /

vande voordere minder wetten die sig aldaer zullen / bevinden en hooren de sentimenten van d'edele heeren /

hoofdschepenen naer welkers besten raed zij hun zullen / conformeren date ut ante toorconden greffier

livinus franciscus leirens

rapport petitie

actum 6 novembre 1788 in wettelijke / vergaederinge

ten gemelden daege deden de gecommitteerde rapport van hunne / deputatie bij de voorenstaende resolutie

gezeijd dat er tusschen de / minder wetten was geresolveert van in de vraege van drij millioenen / guldens

wisselgelt op vlaenderen te consenteren midts gezeijd en verhopt / wierd dat zijne majesteijt zaude erstellen

den kerckelijken staet en het / generael seminarie binnen loven op den ouden voet immers dat / zij minder

wetten zauden hooren de propositien van d'edele / heeren hoofdschepenen de welke ter vergaederinge zeijden

/ dat de provincie die somme op haer credit zaude lichten / ten intreste ende dat de majesteijt dien intrest

zaude vergoeden / bij middel van het concurentie van diere tselve zaude valli- / deren op de subsidie twelke

alzoo is aengenomen in / verlangen nochtans vande gemelde erstellinge te bekomen / actum date voorzeijt

190v

brieven wegens arme

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 novembre 1788

ten  zelven  daege  wierde  geopent  missiven  eenen  van  sint  ivo  /  wegens  het  alimenteren  van  jan  de

vleeshauwer  item /  eenen  naerderen  van  het  magistraet van  ingelmunster  /  raekende marie vande viane

geboortig van hier ende / nog eenen van corterijk wegens jooseph van tombe / geboortig op eene prochie

onder corterijck die sig alhier / met vrouwe en kinderen wilden woonen waer op geresol- / veert is van die

brieven  te  beantwoorden  daer  van  /  copien  retenue  te  behauden  en  te  filasseren  aende  /  liass  vande

vremdelinge arm zijnde date voorzeijt

brugge rupelmonsche steen betrek door j van weghe

actum ter generaele vergaederinge / van bailliu schaut pointers setters / notable en d'heren gecommitteerde /

vande groote gelande desen 18 novembre / 1788

ten voornoemden daege wierde aen ons geinsinueert / requeste gepresenteert inden raede van vlaenderen door

/ sieur vande wege tot ghent die daer bij verthoonde dat hij / van verscheijde steenbackers van rupelmonde

betrocken / was om te aenveerden den steen die hij van hun hadde / gekocht om alhier te leveren tot de

constructie der brugge / volgens zijn aenveerdinge gedaen ter publieke aenbestedinge / vanden 4 junij 1788

ons roepende tot garrant van die / saken danof wij hebben geresolveert dat joncker de lapotterie / en joncker

papejans d'eertbrugge met die requeste souden consul- / teren den heer advocaet lammens en t samen gaen /

spreken  den  heere  raed  procureur  generael  maroux  ten  /eijnde  van  gelieven  te  rescriberen  aen  het

gouvernement / generael tot bekominge absoute? decisie der saeke

ende gelijk d'heeren gecommitteerde vande groote gelande / ter auditie voorden staet van binnecosten over

den jaere / 1788 hadden gesustineert ten hoofde van het cappittel van / domiciliaire lasten dat dese niet en

mogt gemingelt worden / onder de lasten vanden uijtsent nochte onder het slot der  / jaerlijkse rekeninge

conform het reglement voor 1632 soo is / geresolveert dat den greffier zaude naer zien niet alleen / het zelve

reglement nemaer ook alle de placcaerten die / spreken van interne regie domiciliaire lasten ommestelling- /

gen en diergelijke en daer uijt opstellen reflectien / om die te zenden tot verbeteringe aenden heer advocaet /

lammens tot ghent date ut ante 

livinus franciscus leirens

191r

conter sustenue op den staet van binnecosten

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen deze / 29 novembre 1788

ten zelven  daege is geexhibeert missive  vanden heer  advocaet  / lammens de date 28 deser  daer  bij hij

oversont  project  / conter  sustenue jegens de  gone gedaen  door  d'heeren /  gecommitteerde vande groote

gelande ter auditie vanden / staet van binnecosten vanden jaere 1788 gesloten den 18 / deser op het cappittel

van domiciliaire danof naer / prelecture de redenen bij het selve project opgehaelt / wij hebben geapprobeert
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en aenden greffier geordonneert / t selve op den gemelden staet van binnecosten over te / stellen en alzoo met

alle de voordere bescheeden relatif / tot den gezeijden staet in het hoofd collegie te bewegen 

brugge betrek gedaen door f vande wege

voorders  wierd  bij  dezelve  missive  te  kennen  /  gegeven  dat  overmidts  de  prochie  inden  raede  van  /

vlaenderen van wegens sieur f vande wege aenveerder / vande leveringe vanden rupelmonschen steen tot de /

constructie vande brugge over de schelde alhier soo tot het / genieten voldoeninge als andersints daer vande

prochie / op verstekinge staet en oversulkx geraedsaem vond om die / verstekinge te voorkomen van requeste

te presenteren / aende majesteijt daer van inken te doen en permissie te / versoeken om bij provisie te mogen

lichten twael / duijsent guldens wisselgelt tot afcortinge vanden debet die / de prochie daer over alreede heeft

en bij procedure / te dienen jegens den zelven vande wege daer van / gewag te maeken om sijn ingestelde

saeke daer door / te surcieren ten minsten tot de geseijde permissie / zal wezen verleent alle het welke bij ons

overleijt / zijnde hebben wij geresolveert zoo wij doen bij desen / dat den zelven heer advocaet de geseijde

requeste / saude op stellen en doen presenteren aende majesteijt / ook procedure stellen jegens het betreck

van vande weghe / en laeten indienen door den procureur minne dog / versoeken dat hij van alle dies saude

gelieven part te / geven aen d'heeren gecommitteerde vande groote gelande op / welken voet onzen greffier

geordonneert wordt hedent / te schrijven aenden voornoemden heer advocaet lammens / date als boven 

joachim de geijter pieter frans de geijter pieter de smet / jacobus matthijs jacobus segers

191v

prefixie dag tot d'ommestellinge

actum ter wettelijke vergaderinge / vanden 3 decembre 1788

ten voornoemden daege heeft den greffier andermael aen / ons gecommuniqueert de lijste van voordeel en

schult voor / den jaere 1788/89 en is geresolveert van die te thoonen aende / pointers en setters gelijk nog is

gedaen ter auditie vanden / staet van binnecosten den 18 novembre lest present / d'heeren gecommitteerde

vande groote gelande wanneer goed gevonden is gelijk bij desen gedaen word dat de / pointers hun daer naer

zauden  reguleren  in het  doen  /  vande ommestellinge daer  toe  dag bestemt  wordt  op  /  den  13  dezer  te

beginnen smorgens ten 8 uren ten / schepenen huijse jegens wanneer d'offecieren de selve / zullen vermaenen

ommestellinge 1788/89 à 6 schellingen 8 grooten siet rekeninge 6 julij 1790

actum ter vergaederinge van / pointers ende zetters deser prochie / van wetteren dezen 13 december 1788

ten voornoemden daege is aen ons geexhibeert den / uijtsent brief ofte smaldeelinge van het hoofd collegie /

de date 15 septembre 1788 met de lijste van alle de schulden / ende voordeelen dezer prochie over den ougst

jaere / ende ontbloot 1788 alsmede den corten staet van schulden / die in het hoofdcollegie gereguleert is den

3 novembre / passato uijt alle welke bevonden word dat dese prochie / belast is met de volgende schulden

eerst over de subsidie fix van zijne majesteijt den keijser / ende koning ingegaen den 1

novembre 1788 ende te expireren lesten octobre 1789 met het deel van eertbeur / ende

raverschot 't gone hier achter in voordeel sal ge- / bracht worden 't samen £ 1429 9 9 11

voor d'hofhaudinge van hunne koninglijke / hoogheden ingegaen ende te verschijnen

alsvooren 187 5 0 0

ende voor slants directie ook in te gaen / ende te verschijnen alsvooren 1206 18 0 10

2823 12 10 9

over  den  inhauden  vanden  staet  van  /  binnecosten  als  alhier  gepassert  den  18

novembre / 1788 dog can den inhauden maer provisioneel / gebracht worden om dat

den zelven in het hoofdcollegie / 

192r

noch niet en is getauxeert zonder daer onder te / begrijpen de staeten van logementen

ende de geleverde / trek en zaelpeerden ten dienste vande majesteijts troupen / midts

daer over ordonnantien van vallidatien worden / verleent dus ten goeden bevinde tot 527 16 1 0

bij voorgaende ommestellinge is gebracht tot / het lossen van renten tot £ 175 : 0 : 0

grooten courant / welke lossinge nog niet en is gedaen nemaer / word gedefereert tot

het passeren der rekeninge / vanden jaere 1787 om te zien of het slot van / diere daer

toe souffisant zal wezen dog word / voor dit jaer 1788 ten zelven effecte gebracht /

gelijke somme dus 175 0 0 0
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somma 't samen vande voorenstaende / uijtgesteken schulden beloopen £

* volgens mijn berekening is de som = 3526 : 8 : 11 :  9 3524 3 7 9

voordeelen

jegens welke schulden  volgens de repartitie staende / op den  voorzeijden  uijtzend

brief ende lijste in voordeel / bevonden word het naervolgende

eerst zoo veele de laeten van eertbeur moeten doogen / in zijne majesteijts subsidie fix

hier vooren breeder gezeijd / tot £ 116 13 10 4

de laten van raverschot moeten daer in / ook contribueren tot 58 6 11 2

eertbeur in d'hofhaudinge 15 5 9 0

raverschot idem 7 12 10 6

eertbeur in slants directie 98 10 5 5

raverschot idem 49 5 2 8

345 15 1 1

slot rekeninge gedaen over den jaere 1786 125 15 0 5

eijndelinge wort bij provisie genomen tot / 225 ponden grooten soo veel zalvo justo

sal boni / bevonden worden voor het slot rekeninge 1787 225 0 0 0

somma 696 10 1 6

nog voordeel over een jaer pacht van het / veer  te verschijnen lesten octobre 1788 89 0 0 0

idem een jaer pacht voor het schepenen / huijs 19 0 0 0

192v

item komt nog in voordeel voor d'ommestellinge / ten laste vande negotie bedrijf ende

gestaethede / verschenen lesten octobre 1788 bij provisie £ 96 12 0 0

somma t samen vande voorenstaende / voordeelen beloopen £ 901 2 1 6

somma generaele schulden £

* volgens mijn berekening is de som = 3526 : 8 : 11 :  9 3524 3 7 9

af de generaele voordeelen 901 2 1 6

rest schult

*volgens mijn berekening is rest schult = 2625 : 6 : 10 : 3 2623 1 6 3

consequentelijk tot  voldoeninge der  voorenstaende resterende / schulden van  £ 2623 :  1 : 6 : 3 courant

hebben wij ommegestelt /  zoo wij  ommestellen bij desen ten laste vanden ploeg eene / settinge van ses

schellingen en acht grooten courant / te ponde prijs daer op de landen bosschen meersschen / weeden huijsen

vijvers meulens en thienden staen / getauxeert ofte gequotiseert op de landboeken deser / prochie alles ten

laste  vanden  ougst  jaere  ende ontbloot  1788  voorzeijd  onder  protestatie  wegens  de  twee  schelen  van

schellebelle en vijf voor die van laerne als bij d'omme- / stellingen van voorgaende jaeren is gezeijd daer toe

gere-  /  fereert  word danof den  greffier  ingevolge deser  den omme- /  stelling boek  zal  maken  op  zegel

competent zoo haest / het doendelijk is om die te leveren in handen vanden / gonne die daer van ontfanger zal

bedijden ten fine hij / ontfanger de debiteuren daer bij te bevinden tijdelijk zaude / doen betaelen van drij te

drij maenden om daer mede te quijten alle de schulden deser prochie versoekende / ten effecte dies bailliu

schaut borgemeester  ende schepenen / van dese ommestellinge als ook de gone ten laste vande / negotie

bedrijf ende gestaethede te wijsen  wettelijk / ende executoir  toorconden en hebben  dese benevens  den /

greffier onderteekent date ut ante 

gillis matthijs adriaen francies de vuijst / jan baptist vanderschuren adriaen vande velde / francis raman p j

bauwens /livinus franciscus leirens
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193r

wijsdom ommestelling

actum in wettelijke vergaederinge / van bailliu schaut borgemeester / ende schepenen dezen 18 decembre

1788

ten voorseijden daege is vooren gelesen de voorenstaende / ommestellinge als mede de gone gedaen op de

negotie / bedrijf ende gestaethede door de pointers ende setters / en voldoende aen hun versoek hebben wij

beede de / zelve  ommestellingen ter  manisse vanden heere bailliu / ende schaut gewesen  wettelijk ende

executoir zoo wij / die wijzen bij dezen om door den gonen die daer van / ontfanger zal bedijden geint te

worden bij sommatie / en executie ten laste vande gone die hunnen debet / van drij te drij maenden niet en

voldoen actum / date voorseijt toorconden greffier 

livinus franciscus leirens

continuatie ontfanger

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 24 octobre 1788

ten voornoemden daeghe is vooren gehauden dat het nootsaekelijk / was van eenen ontfanger te stellen soo

voor de ommestellinge / ten laste vanden ougst jaere ende onbloot 1788-89 sijnde à ses schellingen / en acht

grooten te ponde prijs als de gonne ten laste vande / negotie bedrijf  ende gestaethede verschenen lesten

octobre / 1788 met de quote van eertbeur ende raverschot pagten van / het veer en schepenen huijs ook slot

rekeninge met / alle andere voordeelen om daer uijt te voldoen alle de prochie / lasten zoo ten comptoire

principael als andersints ende gelijck / sieur pieter broeckaert filius jan ten voorleden jaere ontfanger / is

bedegen bij publicque verpachtinge van daete 13 octobre  1787 en / ten advenante vanden 130 penninck

t'gone eenen seer / modieken loon is om soo een prochie daer vooren te / bedienen t'gone hij broeckaert daer

vooren  niet  en  zaude / aenveert  hebben  ten  zij soo  wel  de regeerders deser  prochie / als meest  alle de

gebruijckers  hem  daer  toe  waeren  /  raedende  ten  respecte  van  sijne  voorgaende  goede  ende  exacte  /

bedieninge om alle welcke ende andere redenen ook gehoordt het / sentiment vanden pointers ende setters

hebben wij met den zelven / pieter broeckaert op agriatie van het hooftcollegie hedent / gemaekt accort te

weten dat hij voor  de zelve bedieninghe / sal proffitteren twintigh ponden grooten courant / eens sonder

eenigen bijlegh vaccatien ofte  andersints directe-  / lijck  nogte indirectelijk te mogen vraegen behaudens

nogtans / ingevalle hij betaelen moet generael alle de schulden die / sauden spruijten uijt de te construeren

brugge over de / schelde daer toe de noodige penningen hem zauden moeten besorgt / 

193v

worden zal hij genieten eenen bijlegh van acht ponden / grooten courant mits stellende souffisante borghe

ende certifiant / en observerende den inhauden vande condtitien ten dien / fine aen hem ontfanger vooren

gelesen ende welcke hij hem / verclaert te gedraegen date ut ante

joachim de geijter pieter jan broeckaert / pieter frans de geijter / livinus ignatius braeckman jacobus matthijs /

pieter de smet jacobus segers

soldaeten recruteurs

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 29 januarij 1789

ten zelven daege wierde wettelijk geresolveert midts den / baldaedigheijd der recruteurs van dieswegens bij

beslotene / brieven te schrijven aenden heer colonel lunden ende / den heer lieutenant bouvie welke brieven

ten zelven / momente wettelijk zijn geschreven en onderteekent

brugge lichten gelt etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 12 februarij 1789

ten voornoemden daege is er geexhibeert primo het octroij / verleent door de majesteijt aen deze prochie om

bij provisie / te mogen lichten 12000 guldens om daer mede te beginnen / te betaelen de haestigste schulden

over de leveringe der / materialen tot de te construeren brugge over de schelde alhier / zijnde geresolveert van

devoiren te doen tot lichtinge van / penningen om te konnen stutten de betrecken door / eenige entrepreneurs

alreede gedaen zijnde ook gecom- / muniqueeert missive vanden heer advocaet lammens met / zijnen staet

van verschotten soo voor het zelve octroij als / voijturen wanneer hij de gecommitteerde heeft gereden / naer

brussel en elders waer op gedepechteert is ordonnatie / tot voldoeninge alsmede over te zenden bij beslotenen

brief / copie van onzen brief die wij op den 8 julij 1788 staende / hier vooren folio 188 geannotteert hebben

geschreven aenden / heer  raed limpens als rapporteur in de saeke der zelve / brugge zijnde geordonneert

aenden greffier daer aen seffens te / voldoen midts den heere procureur generael maroux die / vraegde als

mede  het  selve  octroij  /  alhier  te  enregistreren met  de  brieven  dieswegens  te  /  schrijven  aen  d'heeren

gecommitteerde vande / groote gelande om te dienen voor volmacht tot de / voorzeijde provisionele lichtinge

actum date ut ante
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livinus ignatius braeckman livinus franciscus leirens

194r

octroij om bij provisie te mogen lichten £ 12000 : 0 tot de brugge

joseph ii  par la grace de dieu lempereur / des romaines toujours auguste roi d'almaigne de / jerusalem de

hongrie de boheme de dalmatie de croatie / d isclavonie de galiez et de lodomerie archiduc d'autriche / duc de

lorraine et de baar de bourgogne de lothier de / brabant de limbourg de luxembourg de gueldres de milan / de

stirie de carinthie de carniole de mantone de parme / et plaisance de quastalle de wirtenberg de la haute et

basse / silisie d osviecz et de zator grand duc de toscane duc de / calabre de montserrat de teschen en silesie

et  grand prince / de  transilennie prince de  suabe et  de charleville marquis /  du saint empire romain de

burgovie de moravie de la haute / et basse lusace de pont à mousson et de nomenij comte / de habsbourg de

flandres d'artois de tirol de hainaut / de namur de ferette de kijbourg de gorice et de gradisca / de provence de

vaudemont de blamont de hulphen (zutphen) de / saarwerden de salin (salm) et de falckenstein lande grave

d'alsace / seigneur de la marche d'esclavonie du port naon de / salins et de malines etc à tous ceux que ces

presentes / verront salut nous avons reçu l'humble supplication / et requete des gens de loi et notables du

village de wetteren / en notre province de flandre jointe à eus la princesse / d'issenghien et de masmismes

comme dame du lieu t...te? / à pouvoir lever provisionnellement à charge de leur admi- / nistration la somme

de douze  mille  florins argent  de  /  change au moindere interet  que possible  et  le pour  /  subevenir  aux

paiemens de quelques livrances et entreprises / faites au sujet du pont à construire sur lescaut au dit / village

savoir faisons que nous les choses susdites conside- / rées et vu sur ce l'avis tant de notre chambre des /

comptes  que  du  conseiller  procureur  général  de  flandre  /  inclinant  favorablement  à  la  demande  des

supplians /  nous avons  de  l'avis  de  notre conseil  roial  du  gouvernement  /  accordé consenti  et  octroijé

accordons consentons et / octroijons par les presentes qu'ils puissent lever à / charge de leur administration au

moindre interet / que faire se pourra la ditte somme de douze mille / florins argent de change de brabant à

condition de / paijer et de s'approprier les materiaux …? pour / s'en servir lors de la construction du même

pont au / cas que nous trovions convenir de la leur permettre / ou au cas contraire de les vendre publiquement

a  fin / d'en emploijer  le produit au remboursement de la  susdite / somme à lever  seront au surplus ces

presentes enre- / gistrées en notre conseil du gouvernement et exhibées / 

194v

en notre chambre des compes pour ij etre egale- / ment enregistrées

si donnons en mandement à nos tres chers chers / et féaux les president et gens de notre conseil de / flandre et

à tous autre nos justiciers offeciers et / sujets aux quels ce peut ou pourra toucher et regar- / der que de cette

notre presente grace octroi et  / permission ils fassent  soustreint et  laissent les / supplians plainement et

paisiblement jouir et / user cessant tous contredits et empechements au / contraire car ainsi nous plait il en

temonage /  de  quoi  nous  avons  fait  mettre notre  grand seel  /  à  ces  presentes  donné en  notre  ville  de

bruxelles / le vingt unieme jour du mois de janvier l'an de / grace mil sept cent quatre vingts neuf et de nos /

regnes de l'empire romain le vingt cinquieme / de hongrie et de bohème le neutreme signe cv vt

(plus bas ette) par l'empeur eet roi en son / conseil signe bartenstin

cet  octroi  est  enrégistré selon  la  fome  et  teneur  /  au  regite  des  octrois  et  actes  du  conseil  roijal  du  /

gouvernement general des pais basse tom 2 folio 34 / et sequens le 31 janvier 1789 etoit signe g desloges /

registrateur adjoint en absence du secretaire blaumont

cet octroi est enrégistré à la chambre des comptes de / sa majesté l'empereur et roi au registre des mandemens

/ chartres octrois etc ressortissant du 6ieme bureau / n° primo folio 94 verso et sequens le 3 fevrier 1789

signe / loches l sicard et r h brummel

octroi pour levée d'argent en faveur des gens de loi et notables / du village de wetteren

accordeert met zijn orrigineel toorconden greffier / dezen 12 februarij 1789 toorconden greffier

livinus franciscus leirens

copie retenue vanden brief geschreven eenen / aen jonker de pottelsberge de la potterie en eenen / aen jonker

papejans d'eertbrugge als gecommit- / teerde vande groote gelande 

mijn heere
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gelijk het aende majesteijt heeft gelieft bij zijne opene / brieven vanden 21 januarij 1789 ons over de prochie

van  /  wetteren  t'hebben  geoctroijeert  ende  geauthoriseert  om  /  bij  provisie  op  intrest  te  lichten  twaelf

duijsent / guldens tot  parciele betaelinge der  materialen dienende / tot de te construeren brugge over de

schelde alhier /

195r

dienvolgende  word  ueerweerdige  gebeden  als  gecommitteerden  /  der  groote  gelande  niet  alleen  om  't

informeren naer / penningen maer selfs onder ueerweerdige signature ligtingen / te doen à vier ten hondert

croos courant voor cappitael / wisselgelt t'eijnden welke volkomen lichtinge aen / ieder eenen rentebrief in

forma zal overgelevert / worden ons betrauwende op ueerweerdige goetheden tot faveur / vande prochie ende

het  publicq  hebben  d'eere  te  /  blijven  met  alle  respecten  mijn  heer  eerweerdige  oodmoedige  /  ende

onderdaenige dienaeren bailliu schaut borgemeester / ende schepenen van wetteren onderteekent joachim de

geijtere / 1789 joannes de wilde livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs 1778 pieter de smet jacobus

segers / ende joannes de wilde filius lieven

uijt onze ordinaire vergaederinge vanden 19 februarij 1789

raekt de herbaene van dendermonde op ghent om die te calsijden

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 5 maerte 1789

ten voorseijden daege is geexhibeert missive van wegens / bailliu borgemeester ende schepenen der prochie

van berlaere / ons toegekomen den 26 februarij lest meldende om te stutten / de apparente te leggen calzijde

baene van dendermonde door / lockeren op ghend die men voorgeeft te wesen herbaene dat / het beter zaude

zijn van te calsijden door appels berlaere / overmeere calcken laerne en wetteren eertbeur zijnde een al oude /

herbaene  van  dendermonde  op  ghent  ende  voornoemde  ses  /  prochien  wezende  vanden  lande  van

dendermonde dat men / daer  toe zaude presenteren requeste aen het hoofdcollegie / etc voorts dat zij de

andere prochien ook hadden beschreven / om op den 11 dezer te compareren binnen overmaire ten / huijse

van sieur van lunter om gezamentlijk dieswegens te resol- / veren sijnde tot dies gecommitteert den heere

bailliu ende den / schepenen jacobus matthijs de welken aen ons verslag zullen / doen der selve resolutie om

ons alsdan naerder te beraden etc / date voorzeijt

idem

actum ter wettelijke vergaederinge vanden 12 / maerte 1789

ten voornoemden daeghe dede den schepenen matthijs ende pieter de / smet over den heere bailliu rapport

van  hunne  deputatie  /  naer  overmeire  als  bij  voorenstaende  resolutie  geseijt  dat  sij  /  als  ook  de

gecommitteerde vande laeten van eertbeur die / vande prochie van laerne calcken etc gehoort hebbende de /

gecommitteerde van overmeire berlaere en ander hebben  / goetgevonden om hemlieden propositien af te

slaen over- / mits soo het schijnt den voorgestelden steenwegh /

195v

van geene groote utiliteijt en saude wezen ten minste / dat de vragt daer uijt te resulteren op verre naer noijt

geen /  comparitie en saude connen hebben  wegens  den  intrest  bij  / rapport  tot  de  swaere  en  excessive

sommen die aen den / gemelde calseijdinge sauden dependeren dat ook d'actuele / conjoncture des tijdts niet

en verreijscht sulckdaenige / swaere wercken aen te rechten date ut ante

brugge plan der constructie

actum ter wettelijke vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester  ende schepenen deser  / prochie van

wetteren dezen 14 maerte 1789

ten zelven daege exhibeerde onsen greffier aen ons de / depeche verleent bij den keijser ende koning in sijn /

gouvernement generael tot brussel de daete 6 deser / maent maerte aen hem op gisteren afgesonden door /

den heer advocaet lammens opsichtelijk tot de constructie / der brugge over de schelde alhier waer vande

inhauden / hier naer volgt van woorde te woorde

n° 4403 / 120

l'empereur et roi

chers et amis nous vous faisons cette à la délibération / de notre conseil roïal du gouvernement pour vous dire

que l'octroi / que vous sollicités pour la construction d'un pont sur l'escaut / à wetteren ne pourra vous être

accordé que sous les conditions suivantes

1° que l'on suivra ponctuellement dans la construction de ce pont / le plan et profil ci joint sub n° 2

2° que l'on ne donnera au pont dormant que dix huit pieds de / largeur à celui  tournant quatorze pieds

seulement et vingt neuf / au passage des batteaux du pont tournant
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3° que l'on placera les deux têtes de maconnerie sur  l'alignement / des quais ou rive de la riviere et  de

maniere qu'elles ne retrecissent / en façon quelconque la largeur de l'escaut

4° que l'on fera la platte forme du pont tournant en charpente / comme elle se voit au plan et profil sub n° 2

5° que l'on emploïera des bois au pont tournant selon les / dimentions déterminées par la liste jointe sub n° 6

6° que l'on emploïera tous les pilots des chevalets de le pont de trente / deux pieds de longueur

7° et enfin que l'on augmentera les pilots du brise glace de ceux / n° 16 au plan sub n° 2

au cas que vous souscriviez ces conditions vous nous remetterez / votre sumission et pour lors nôtre intention

est que vous lachiez / d'engager celui qui avoit d'après le premier projet de construction / du dit pont entre

pris la maconnerie d'executes les choses sur le / pied que la construction actuelle peut être accordée ou  du

moins / 

196r

de convenir avec lui le plus avantageusement qu'il se pourra / vous nous informerez de ce que vous aurez fait

à cet égard / ainsi que des autres arrangemens que vous pourriez vous proposer / de prendre pour construire

ce pont de la maniere énoncé ci / dessus à tout chers et amis dieu vous ait en sa sainte garde / de bruxelles le

6 mars 1789 signé cr vt et p lederer

au gens de loi de wetteren

waer op onse gedeputteerde d'heeren groote  gelande joncker  /  van pottelberge de  la potterie en joncker

papejans d'eertbrugge / geassisteert met den voornoemden heere advocaet / lammens als geautoriseerde over

dese prochie hebben gedaen / de soumissie de daete  deser maent maerte waer vande / inhauden hier naer ook

is volgende 

les sousignés authorisés par les gens de loi  assaieurs / notables et  grands adherites de wetteren aiant eû

communi- / cation de la depeche de sa majesté l'empereur et roi en date de / 6 mars 1789 n° 4402/120

declarent  au nom de leurs principaux /  de  se  soumettre  aux  conditions  reprises  dans la  dite  depeche /

relativement à la construction du pont sur  l'escaut  au dit / wetteren enconsequence de quoi  ils tacheront

d'engager / celui qui d'après le premier projet de cette construction a / entrepris la maconnerie d'executer les

choses sur le pied / des conditions mentionnées et au cas qu'il ne voudroit le / faire on espere de s'accorder

avec lui à l'amiable sur / les dommages et interets qu'il pretend à cause de son / entreprise qui ne peut avoir

lieu et dont il a deja desisté / par rapport au retardement de l'execution des ouvrages / il sera de même alors

pourvu a faire executer le nouveau / projet par un autre le tout selon les interets de la / communauté que les

sousignés et leurs principaux / menageront le mieux que possible d'après quoi finale- / ment ou le propose de

pouvoir adapter au nouveau / projet tout les materiaux dejà achetés et livrés pour / l'execution du premier ou

de les vendre a la hausse / pour autant qu'ils en pourroient plus servir

ce 11e mars 1789 signé

alle het welke bij ons geexamineert sijnde ende bevindende /  tselve  grootelijckx te strecken tot  minder

becostinge vande / voorseijde te maeken brugge ende alsoo ten meesten / voordeele van het gemeijnte hebben

wij alle het gone / voorschreven geagrieert ende geapprobeert soo wij tselve / agrieren ende approberen mits

dezen ten welken eijnde dese / bij ons is onderteekent daete voorseijt

joachim de geijter livinus ignatius braeckman joannes de wilde / pieter de smet / jacobus matthijs / jacobus

segers

196v

commitee tot de brugge

actum ter wettelijcke vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester schepenen pointers / setters notable

geinteresseerde alsmede / joncker  de lapotterie de pottelsberghe / mijnheer papejans d'eertbrugge ende /

gecommitteerde vande groote gelande / deser prochie ende heerelijk van wetteren / ten schepenen huijse den

26e / maerte 1789

ten voornoemden daege is door den heere advocaet / lammens geexhibeert het ocotroi bij sijne majesteijt /

verleent in daete 17e deser tot het construeren de brugge / over de schelde binnen dese prochie ende bij den

selven / heere advocaet gelicht het welke naer voorlesinge / ten greffie deser prochie geordonneert is te laeten

deposeren / ende is voors in consequentie dies geresolveert het volgende 

(in marge: dese is overgestelt / op den resolutie boek / vande brugge folio / prima)

1° van te committeren tot uijtvoeringe van alle het / gone bij  het gemelde octroij beroepen gelijck mits

desen / gecommitteert worden joncker de la potterie etc / joncker papejans d'eertbrugge etc d'heere jan frans
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cooppal / den heere bailliu de geijter d'heeren livinus ignatius / braeckman pieter de smet ende den greffier /

livinus franciscus leirens desen lesten met macht in sijn / particulier van iemandt tot het voeren vande / penne

te mogen substitueren de welke sullen formeren / eenen jointe ofte committé die alle veerthien daegen / des

maendaegs te beginnen met den 6 april aenstaende / ten schepenen huijse telkens smorgens ten negen uren /

sullen vergaederen omme te resolveren ende arretteren / alle het gone tot de gemelde uijtvoeringe noodig

2° dat de selve gecommitteerde van alsnu voor alsdan / hun haudende voor behoorlijck geconvoceert tot de /

gemelde vergaederinge sullen bij een commen ende / hunne resolutien trecken met sulkdaenig effect dat de /

presente vergaederende sullen vervangen de absente / alsmede bij pluraliteijt van voijsen hunnen resolutien /

sullen laeten effect  sorteren ende in cas van egaliteijt van / voisen van wedercanten voor het een ofte het

ander point / dat alsdan den presiderenden gecommitteerden ingevolge / 

197r

het order van benoeminge hier vooren staende zal geven / den vois decisif

3°  dat diesvolgens in alle deelen rakende de meergemelde / uijtvoeringe van het voornoemde octroij de

voorschrevene / jointe zal representeren hunne commitenten in het / hooft deser vermaekt ende bij dien niet

alleene / en zal gemachtigt sijn tot het oplichten de noodige / penningen ende daer over te verkennen de

crooserende / obligatien ten laste deser prochie de selve penningen / te employeren mitsgaders tot het doen

van  betaelingen  /  ordonnantien  depecheren  nemaer  oock  soodaenige  /  contracten  aen  te  gaen  met  de

entrepreneurs van het / werk ende andere als sij sullen noodig oordeelen / even ende gelijck de onderschreven

committenten / sulckx selfs sauden doen

4° dat de hier vooren gereguleerde jointe zal blijven / dueren tot ende met het formeren vande rekeninge / bij

het voornoemde octroij geexigeert bij rapport tot de / oncosten der te maeken brugge ende het employ / der

penningen daer toe te lichten welke rekeninge / alvooren inde caemer van rekeninge tot brussel / over te

geven zal moeten geexhibeert worden / ter examinatie vande generale vergaederinge der / commitenten

5° dat de meergeseijde jointe eenen twee ofte meer / van hun zullen mogen substitueren met het selve / recht?

gelijck hier vooren aende selve gheele jointe / gegeven is

6° wordende bij desen de jointe oock geauthoriseert / om in cas van noode in alsulkx gevallen als ter / causen

voorschreven sig zauden connen pretenteren / in rechte te agieren ofte sigh te defenderen transactien / aente

gaen de voordeelige geweijsen ter executie te leggen / ende generalijck alle middelen die sij noodig ofte /

rechtmaetig  ordeelen  om  aen  de  te  maeken  /  brugge  ende  het  octroi  tot  dies  verleent  volcomenen  /

uijtvoeringe te geven te mogen werkstellig / maeken alles uijt ende op den naeme van hueren / 

197v

commitenten  hebbende  de  gecommitteerde  hier  /  vooren  gedenommeert  alle  het  selve  alsoo  met  het  /

onderteekenen deser aenveert sullende het voorseijde / octroij met de overliggende stuckx hier naer worden /

geenregitreert ter reserve van het plan figuratif

actum daete  ut  ante jan  baptiste  van pottelsberghe de  la  potterie  /  joachim de geijter  jacobus  josephus

papejans / livinus ignatius braeckman / pieter de smet jan frans cooppal /livinus franciscus leirens joannes de

wilde / jacobus matthijs jacobus segers / gillis matthijs jan baptist vanderschuren adriaen francies de vuijst /

adriaen vande velde philips gerardus braeckman / francis raman joannes raman / jan michiels livinus vande

velde

octroij tot de constrctie der brugge de date 17 maerte 1789

n° 5164 n° 5263/190

joseph  ii par la grace de dieu empereur  / des  romains toujours auguste roi  d'almagne de /  jerusalem de

hongrie de boheme de dalmatie de / croatie d'esclavenie de gratiez de lodomerie / archiduc d'autriche duc de

lorraine et de bar  de bourgogne de lithier de brabant de limbourg de luxembourg de guildres de milan de

stirie de carinthie / de carniole de mantua de parme et plaisance de gu- / astalle de wirtenborg de la haute et

basse silesie d'osviez / de zator grand duc de toscane duc de calabre de mont- / serrat de teschen de silesie etc

grand prince de transil- / vanie prince de suabe et de charleville marquis de saint / empire romain de surgovie

de mazavies de la haute / et basse lusace de pont à mousson et de momenij / comte de habsbourg de flandres

d'artois de tirol / de hainaut de namur de ferette de keijbourg de gorice / et de gradisca de province de

vaudemont de blamon / de zutpen de suarweerden de salin et de falckenstein / land grave d'alsace seigneur de

la marite d'esclavonie / du port nahon de salims et de malines etc a tous ceux / qui ces presentes verront salut

nous avons reçu /

198r

l'humble supplication et  requête de gens de loi  et  notables / de vilage de wetteren en notre province de

flandres sont à / eux la princesse d'isenghien et de masmines comme dame de / lieu contenant que pour la
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commodité du public ils desire- / roient de pouvoir construire du pont sur l'escaut audit / village à la place du

ponton actuele a ces causes ils nous ont / tres humblement supplié de vouloir  leur accorder nos lettres /

d'octroij à le nécessaire savoir faisons que ce que …? / considere et eu sur ce l'advis tant de notre chambre

des / comptes que de nôtre conseiller procureur général de flandres / inclinant favorablement à la demande

des suppliants nous / avons de l'avis de notre conseil roïal du gouvernement / octroié consenté et accordé

octroyons consentens et accordons / / par les presentes que les supplians pourront faire con- / struire le pont

susdit aux clauses et conditions suivantes / savoir

1°

que l'on suivra ponctuelement dans la construction de ce pont / le plan et profil ci joint n° 1° sous notre

cachet secret

2°

que l'on ne donnera au pont dormant que dixhuit pieds de / largeur à celui tournant quatorze pieds seulement

et vingt- / neuf pieds au passage des bateaux du pont tournant

3

que l'on placera les deux têtes de maconnerie sur l'alignement / des quais au rive de la riviere et de maniere

qu'elles ne / ritrécissent en façon quelconque la largeur de l'escaut 

4°

que l'on fera la platte forme du pont tournant en charpentes / comme elle seroit au dit plan et profil n° 1°

5

que l'on emploiera les bois au pont tournant selon les dimenti- / ons d'enterminées par la liste jonte sub n° 2°

aussi sous notre / cachet secret

6°

que l'on emploiera tous les pilots de chevalets de ce pont de trente deux pieds de longueur

7°

que l'on augementera les pilots du brise glace de ceux n° 16 au sub n° 1°

8

que les supplians continueront à persevoir provisionellement / pour le passage du pont à construire les memes

droits qu'il / se precevoient pour le ponton qu'il remplace et le en / conformite du tarif ci egalement sont sub

n° 3° sous notre / cachert secret

9°

qu'ils feront tenu aussi de fair un compte particulier de / tout la depense que le dit pont occusionnera le quel

devera / être coûle par un commissaire de notre chambre des comptes

10

qu'il sera forme annuellement un compte du produit et de la / depensé d'entretien du même pont et apres la

revolution / 

198v

des trois premieres années le supplians seront tenus de / remettere à nôtre gouvermenet général un apercu de

ce / que pendant ce terme les péages auront produits et de / ce que l'instruction aura coute enfin que lon

puisse / examiner alors si et qu'ils sensemens il pouroit ij avoir a / faire aux péages fixes provisoirement et

que l'on aura / toujours soin de regler d apres ce que la dépense de la / construction du pont de son entretien

et d'autres objets / accessoires exigeront

11°

que les supplians paijeront pour reconnoisance du / present octroi à nos dommaines la somme de six livres /

annuellement au pris de quarante gros ainsi qu'il / étoit fixe pour le ponton

finalement nous authorisons les supplians à lever au / moindre interêt que faire se pourra à charge de / leur

administration (independament de la somme de / douze mille florins de change qu'ils ont été authorisés / de

lever par notre octroi du vint un janvier dernier) / les sommes qu'ils auront ulterieurement besoin pour la /

construction du pont dont il s'agit des quelles ils / devront egalement rendre compte ainsi qu'il est prescrit /

article 9

et  serons ces  lettres d'octroi  enregistrées en  notre /  conseil  roial du gouvermenet  et  exhibées en  notre /

chambre des comptes pour ij étre egalement enregistrées /

si donnons en mandement à notres chers chers et feaux / ceux du conseil de notre gouvernement général

president / et gens de notres conseil de flandres directeur et gens / de notré chambre des comptes et à tous

autres nos justi- / ciers offeciers et sujets aux qu'els ce peut ou pourra / toucher et regarder que de cette notre
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presente grace / et octroi ils fassent souffrent et laissent les supplians / pleinement et paisiblement jouir et

user cessant tous / contredits et empechement au contraire car ainsi / nous plait et en temonaige de quoi nous

avons fait / mettre notré grand seel à ces présentes done en notré / ville de bruxelles le dixseptieme jour du

mois de / mars l'an de grace mil sept cent quatre vingt neuf / et de nos regnes de l'empire romain le vingt- /

cinquieme de hongerie et de bohème le neuvieme / signé cv vt

par l'empereur et roi en son conseil / signé wilde

cet octroi est enregistre selon la forme et teneur / 

199r

au regitre des octroi du conseil roial du gouvernement / général des païs bas tome 1r fol 154 v° et sequens le

21 / mars 1789 signé g destoges registrateur adjoint en absence / du secretaire beaumont

cet octroi a été enregistre à la chambre des comptes de l'empereur / et roi au regitre des mandemens chartres

octrois privileges / consessions etc refortisant du 6e departement n° 1r folio 117 le 25 / mars 1789 signé

lochers le sicard a h brummel

le soussigné conseiller procureur général de sa majesté l'empereur / et roi au conseil en flandre declare que

cet presentes lettres / patentes d'octroi sont enregistrées dans le regitre des patentes et / octrois folio 60 et

sequens fait à gand le 31 mars 1789 signe l maroux / d'opbracle

octroi pour la construction d'un pont au village de / wetteren

stuckx bij het orrigineel octroij over- / liggende

n° primo is het plan en profil vande brugge memorie

n° 2°

liste

des bois necessaires au pont tournant de wetteren

5 gittes de 64 pieds de longueur non compris les jointes en / deux pieces chacun savoir

5 gittes de culée de 30 pieds de longueur chacune compris le / joint de 4 pieds sur 12 et 18 pouces à l'un des

bouts et 16 et 10 / à l'autre

5 idem de volée? de 42 pieds de longueur chacune sur 16 et 10 / pouces à l'un des bouts et 14 à l'autre

5 sous gittes de 35 pieds de longueur chacune portant la grosseur / de 18 à 14 sur la longueur de 15 pieds et

de la diminuant vers / l'autre bout qui n'? aura que 10 et 14 pouces en observant / qu'elles soient sciées de

facon qu'a l'endroit ou finit la / grosseur de 18 et 14 ces pieces fassent un pli et que de ce point / l'extremité

de la forte dimention releve de 2 pouces et / celui de la petite de 3

5 conrtregittes de 40 pieds de longueur sur 14 et 7 pouces à / l'un des bouts et 10 et 5 à l'autre

1 piece de volée de 14 pieds de longueur sur 14 et 14 pouces 

1 piece de culée de 14 pieds de longueur sur 22 et 18 pouces

1 piece de torillon de 12 pieds de longueur sur 20 et 24 pouces / d'epais

pour copie collationnée signé wilde

199v

n° 3

tarif vande rechten de welke van oude tijden tot op hedent / gewoon zijn gepercevereert te worden voor de

passagie over de / schelde tot wetteren met de ponte ofte de schuijte

alvooren voor de voituren ingespannen met peerden en wordt / niets betaelt voor de voiture maer eeniglijk

ten advenante / van eenen stuijver voor ieder peert daer aen bespannen 

voor een voiture met vier wielen niet bespannen met / peerden twee stuijvers

voor een voiture met min als twee wielen insgelijkx / zonder peerd eenen stuijver

voor ieder peerd zonder waegen of kerre eenen stuijver

voor eenen cortewaegen een oord voor elke koij osse / ofte stier drij oorden

voor elken ezel drij oorden voor elk kalf twee oorden voor elk verken een oord voor elk schaep d'helft van /

een oord

voor elken mensch een oord uijtgenomen eeniglijck / dat den persoon conduiserende voirturen of peerden als

mede / de persoonen in ofte op de voituren zijnde niet en betaelen
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de insetene betaelen van alle het gone voorschreven d'helft / uijtgenomen dat sij voor hunne persoonen alleen

teenemael / vrij sijn

men betaelt even veel voor repassagie als van passagie / als wanneer menschen of beesten tot aen het veer

comende / hun sauden stellen ofte gestelt worden op eenen waegen kerre / ofte andere voirture om alsoo daer

mede het veer te passeren / word voor de passagie vande selve menschen of beesten / gelijckelijk betaelt

de insetene en mogen hunne exemptie ofte regt van / dimunutie op geender manieren leenen aen vremde 

men verstaet door d'insetene de gonne der  prochie van wetteren die van eertbeur ende raverschot als deel

maekende / vande zelve prochie daer onder begrepen

zelfs die van eertbeur ende raverschot voorzeijt zijn / teenemael vrij soo voor hunne waegens als peerden als /

wanneer  sij  het  veer  moeten  passeren  om  naer  de  meulen  ofte  smesse  te  gaen  alsmede  om  lijken  te

transporteren

bovendien zijn vrij van alle regt van passagie te betaelen / niet alleen de waegens ende beesten nemaer ook

de persoonen / die ten dienste van dese prochie ofte des selfs kerke ende / armen moeten passeren gelijck ook

vrij  sijn  de  troupen  /  van  zijne  majesteijt  met  waegens  ende  bagagie  hun  volgende  /  mitsgaeders  de

permanente offecieren vande heere dezer / 

200r

prochie met alle soorten van voituren ofte andere transport / dienstigh voor hunne familie ende consomptie

wij onderschreven bailliu schaut borgemeester ende schepenen / der prochie ende heerelijkhede van wetteren

verclaeren mits desen dat / den bovenstaenden tarif door ons behoorelijk geverifieert exact / ende van alle

oude  tijden  in  het  gebruijck  is  geweest  in  teeken  /  der  waerheijt  hebben  wij  dese  ter  extraordinaire

vergaederin- / ge gesaementlijk beneffens onsen greffier onderteekent desen 23 meij / 1788 was onderteekent

joachim de geijter jacobus matthijs pieter de smet pieter frans de geijter joannes de wilde livinus ignatius

braeckman livinus / francies leirens greffier

wij  onderschreven  bailliu  greffier  wethauders  ende  /  principaele  gegoede  insetenen  der  prochien  van

oordegem  /  smetlede  cheerscamp massemen  wetteren  calken  /  laerne  ertbeur  heusden  overmeire  ende

uijtbergen  /  alle  naeburgigge ende aenpaelende prochien  vande gonne van  /  wetteren  ende vervolgens

gewoon sijnde dickwils te passeren / het veer over de schelde op het gesijde wetteren verclaeren / mits desen

dat inhererende onse declaratie verleent den 9e / deser loopende maent meij wij in het gebruijk sijn van te /

betaelen het regt van passagie over het gemelde veer / ingevolghe den tarif hier boven staende alsmede dat /

wij seer geerne en selfs veel liever sullen continueren / de betaelinge vande zelve regten voor de passagie

over  de  /  brugge ter  plaetse  van  het  voornoemde veer  te construeren  /  actum desen  24 meij  1788  ons

onderteekent joachim de geijter bailliu van massemen ende westerem mitsgaeders greffier van calcken

p de schaepmeester grooten gegoeden in massemen

engelbertus ignatius leirens greffier van landegem in oordegem

als bailliu ende erfmeijer der prochie van heusden joannes baptiste leirens

als borgemeester der vrij heerelijckhede van eertbrugge / francies vergaert

michiel haelterman absent over mijn broeder joannes als / lantboekhauder van wetteren eertbeur

pieter raman als schepenen van laeren

pieter everaert als schepenen van laeren

jacobus van damme als schepenen van laeren

lieven seghers als grooten gelande van laerne

borgmeester massemen (j p f?) de meijere

pieter verstraeten de voorde 

schepenen francies matthijs massemen

joannes baptiste vander schueren olieslaeger tot massemen

c ongenae schepenen van calcken

200v

pieter drieghe schepenen van calcken

j a cromphout bailliu van calcken ende vanden nieuwen / gavere

charles de witte als bailliu van oordegem greffier van massemen en westerem

als gelanden in cheerscamp d f limpens

joannes raman over d'heeren gelanden in cheerscamp / en uijtberghen te weten d'heeren goethals in gendt

par copie collationnée signe wildt

het voornoemde octroij en nummers 2 en 3 / vooren par copie staende sijn conform / aen hun orrigineel en

gecollationeerde / copien toorconden greffier
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livinus franciscus leirens

actum ter vergaederinge van het / committe d'heeren pottelsberge / de lapotterie papejans d'eertbrugge / jan

frans cooppal den heere bailliu de geijter  / livinus ignatius braeckman pieter de smet  / ende den greffier

livinus francies leirens den 6 april / 1789

(in marge : nota deze resolutie is ten volle overge- / stelt op eenen particuliere resolutie / boeck raekende de

brugge alswaer ook / alle voordere resolutien ten subjecte vande / zelve brugge sijn overgestelt / memorie)

ten voornoemenden  daege hebben  mijn heeren pottelsberghe / de lapotterie en papejans d'eertbrugge etc

geexhibeert de / specificatie van verschotten en devoiren gedaen door sieur / martinus vermeersch ter causen

van sijne entreprise / van houtwerck voor de gemelde brugge den welcken / mits de gedaen veranderinge aen

het plan vande brugge / van sijne entreprise saude desisteren welcke specificatie geexamineert / sijnde is'er

geresolveert van bij de gemelde heeren met den / geseijden vermeersch over zijne verschotten en interesten /

t'accorderen en hem toe te staen tot 35 libra? a 40 libra? ponden courant? / immers soo voordeelig voor de

prochie als het sal mogelijck / sijn

sijnde ook  insgelijks  geexhibeert  ende  geexamineert  de  specificatie  van  /  sieur  jooseph  vanden  weghe

meester  steenhauwer  in  gendt  entrepreneur  /  met  consoorten  van  het  metswerck  doornijckschen  /

ruppelmonschen steen en calk voor de gemelde brugghe / den welcken ook ter causen vande voorschreven

veranderinghe  /  aen  het  plan  sustineert  van  sijne  entreprise  ontslegen  te  /  worden  waer  ontrent  de

voornoemden heeren met hun ook / provisionelijk sijn getransigeert mits hem over geleden schaeden / en

interesten betaelende £ 400 : 0 courant welke conventie geagrieert / wordt ende zal naer onderteekinge etc

201r

recognitie van 1 £ grooten tjaers aenden heere deze prochie voor het bekomen octroij voor eene brugge over

de schelde 1571

voorts heeft mijn heer philippe cardinael raed ende / intendent mitsgaeders ontfanger generael van het / huijs

d'isengien ter deser greffie gesonden om t'enregistreren / den volgenden act

wij jan de craeckere bailliu c majesteijt? ons geduchte / heere van sijn heerelijckheijt ende vierschaere van

wettere ende / anthonius temmerman bailliu mijns heere van resseghem / van sijne heerelijckheijt van den

lichtervelschen ende nieuw / gaverschen in wettere mits pieter raes pieter clemmen / jan vander schueren

pieter temmerman adriaen van trappen / lieven raes lieven de meijer  baudewijn humkens / geert de meij

ghijsbrecht de letter meester jan de gussem schepenen / der zelver heerelijkheijt ende andere gegoede salut

met kennisse der / waerheden aen alle den ghenen die dese presente letteren / sullen sien ofte hooren lesen

makende kendelic dat sij als / impetranten ende vercregen hebbende bij oodmoedige supplicatie / van zijne

majesteijts octroije ende consent omme in de plaetse / van een ponte int veer te wettere te mogene stellenene

ende / makenne een haute brugghe tot commoditeijt ende gerieffen / zoo wel vande inwoonders als vande

passanten aldaer  naer / het inhauden vande selve  letteren van octroije bij zijne / c majesteijt den zelven

habitanten geconsenteert  ende geaccordeert / ende gemerckt  mits dat  bij virtute ende uijt  cragte vanden

zelven / vercheijnsden veere ende ponte voorseijt de gegoede vander zelver prochie / gehauden zijn jaerelijkx

te betaelen eenen erfchijf van een pondt / grootte vlaems waer vooren sij habitanten ende gegoede behoore- /

lijcken seker tundere tijden ghedaen hebben ende mits dat den / zelven erffelijken chijs inde voornoemde

letteren van octroije vande / voorschreven brugge voor recognitie bij sijne majesteijt gereserveert is / ende

waert  zij dat  bij  dien ghevalle daer  omme breeder  sekere ofte  andere /  recognitie behoefde ghedaen  te

werdenne bij  de  voornoemden  impetranten  /  soo  ist  dat  wij  bailliu  ende wethauders  voorseijt  met  de

gegoede  /  vander  zelver  prochie  te  doen  pijnen  in  conformiteijte  ende  versekerthede  /  vanden  zelven

jaerelijkse cheijs bij desen stellen in sekere ende ijpoteque / alle sulcke onse goedinge ende gronden als wij

hebben in dese juris- / dictien ende prochie van wettere die bringende in sheeren handen / en forme van

gerechtigen  sekere  naer  costume  deser  vierschaeren  /  omme  waert  sij  dat  eenich  gebreck  waere  van

betaelinghe / vanden zelven erfcheijs t'zelve gebreck te mogen vrekenne / aenden zelven onsen goede ende

notable ende gegoede van deser prochie / actum ter maninghe van joos vander vaet schaut ende anthonius

temmer- /  man bailliu wettelijke  maenheere ende des  toorconden  soo  hebben  /  wij  baillius schaut  ende

schepenen als wethauders deze gesegelt / met onsen propre zeghels hier onder uijthangende ende ook doen

han- / teekenen bij onsen schepenen clercqhen desen 22 dag van junius / int jaer ons heere 1571

aen welcken  act waeren geannexeert veerthien cachetten / ofte zegels vastgemaekt aen parchemijntjen in

dobbelen steerte / waer op geschreven stont als volgt jan de craekere bailliu / anthonius temmerman joos

vander vaet pieter raes pieter clem / men jan vander schuere met den geleenden zegel van pieter clemmen /

pieter temmerman met geleenden segel van adriaen de bruckere lieven /
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de meijere lieven raes daer nevens stont eene paraphe met a...? / bruckere adriaen van trappen baudewijn

hamkens meestere jan / de gusseme daer achter stont iiii gusseme geert de meij gijs(brecht?) de / letter

dit voorenstaende accordeert met den orriginelen act die / gesonden is aenden heer advocaet lammens om die

te bewegen / ofte te zenden aen mijn heer cardinael voorseijd den eersten / meij 1789 toorconden greffier 

livinus franciscus leirens

verbod uijt voer graenen etc

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 april 1789

ten zelven daege is gecommuniqueert missive van het hoofd- / collegie van date 2 deser met exemplairen van

zijne majesteijts / ordonnantie vanden 18 maerte verbiedende den uijtvoer / van graen meel erreweten etc

zijnde geresolveert vande / publicatie ende affixie te doen ook gelijke exem- / plairen bij beslotene brieven te

zenden aende laeten / van eertbeur ende raverschot date ut ante

idem

actum 23 april 1789 in wettelijke / vergaederinge

ten  zelven  daege is  geopent  en  gelesen  naerdere  missive  van  het  hoofdcollegie  /  de  date  18  dito  met

exemplairen van zijne majesteijts edict  vanden / 4 dezer  nopende de voorsorgen van het verbod  vanden

uijtvoer / van graenen en meel en is ten dien pointe geresolveert en verricht / even gelijk hier boven is gezeijd

date ut ante

lossen cijns renten etc aende majesteijt

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 14 meij 1789

ten voornoemden daege is geopent en overlesen den missive van het / hoofdcollegie de date 7 deser  met

exemplairen van zijne majesteijts / ordonnantie nopende het lossen van chijns renten en andere presta- / tien

die zijn aende majesteijt danof geresolveert is te verrichten het / gone als hier boven geseijt date ut supra

concours generael

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 18 meij 1789

ten voorzeijden daege is gecommuniqueert missive van het / hoofd collegie vanden 13 deser  maend met

exemplairen / van zijne majesteijts declaratie vanden 27 april te voorent / raekende het concours generael tot

de geestelijke beneficien / danof geresolveert is te verrigten 't gone als hier boven / geseijd is den 9 april date

ut ante

202r

onderhaut jacobus de prez

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 22 meij 1789

ten voornoemden daege is gecommuniqueert naerder missive / vande confrerie van sint ivo tot ghent daer bij

gezeijd werd dat onsen / armen moet onderhauden jacobus de prez uijt oorsaeke van zijne / lange wooninge

alhier niet jegenstaende hij geboortig is van / dijnse en alhier geene prochie lasten betaelt en heeft dat hij /

dieswegens geene exemtie besit nogte gehad en heeft dat het / genoegt dat hij alhier drij en meer jaeren heeft

gedomicilieert / immers zenden ons daer bij over het volgende decreet

decreet armen 3 jaer wooninge geeft abicatie al ist dat sij geen publicque lasten en hebben gedraegen

l'empereur et roij

cher et féal nous vous remettons la requete ci jointe des directeurs / de la table des pauvres de la paroisse de

roosebeke au sujet d'un / proces qu'ils soutiennent contre ceux de la table des pauvers de / la paroisse de

wichelbeke touchant l'entretien d'un nommé / leurs et principalement touchant la question s'il suffit que /

quelq'un dit démeuré plus de trois ans dans un endroit pour / dévoir y être sécouru de la table des pauvres

quoiqu'il n'auroit / point été cotisé dans les charges publiques nôtre intention n' /  étant pas que les revenues

des tables des pauvres soient absorbes / par des procedures nous vous chargeons de vous faire remettre / les

pieces [vacat] en prenant pour regle qu'il suffit qu' / au habitant n'oit point joui de l'exemption des charges /

publiques et que par consequent il ait du contribuer dans les / impositions sur la consommation ou sur le

personneel pour / qu'apres un domicile fixe de trois ans il doive en cas d'indi- / gence être secouru de la table

des pauvres quand même il / n'auroit point contribué dans les tailles et n auroit point / été reconnu dans les

assiettes comme défructuateur de quelque / bien fond a tout cher et féal dieu vous ait etc 

de bruxelles le 3 juillet 1786

par ordonnance de sa majesté etoit signe p / maria
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raekt de graenen en verbod destileeringe van graen brandewijn

actum 13 junij 1789 in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is gecommuniqeert missive van het hoofd collegie / van date 10 deser met exemplairen van

zijne majesteijts ordonnantien / het een vanden 3 dito raekende de voorsorge om de dierte der / graenen te

doen verminderen etc en het tweede verbod van het / destilleren van graen brandewijn zijnde geresolveert

van daer van / morgen als wezende zondag volgens 't order begrepen inden / zelven brief te doen publiceren

en affixeren naer gewoonte / alsmede gelijke exemplairen bij besloten brieften te zenden / aende laeten van

eertbeur ende raverschot om insglijkx / aldaer te publiceren en affixeren date als boven

202v

dag rekeninge 1786/87

actum 18 junij 1789 in wettelijke / vergaederinge

ten zelven daege wierde wettelijk geopent en afgeslesen / missive vanden heer hoofdschepenen vande vijvere

die als com- / misaris tot het hooren en sluijten de rekeninge deser  prochie / over den ougst en ontbloot

1786/87  dag  prefigeerde  op  den  30  /  deser  maend junij  te  beginnen  smorgens  ten  thien  uren  zijnde /

geresolveert van seffens daer van inken te doen aenden ontfanger / pieter broeckaert met order van op den 25

dito ons over te / bringen zijn quohier van restanten vanden zelven jaere ten / eijnde daer uijt de remisen te

konen  formeren  voorts  dat-  /  men  zondag  dieswegens  zaude  doen  kerkgebod  en  beschrijven  de

/gecommitteerde vande groote gelande met die van eertbeur ende / raverschot date voorzeijt

permissie van graen brandewijn te mogen stoken met boecquijt etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden 17 julij 1789

zijnde alsdan ook geopent missive van het hoofdcollegie / met exemplairen van zijne majesteijts declaratie

vanden 12 deser / te voorent raekende het toestaen van dat de graen brandewijn / stokers mogten stoken met

geerste haver en boekwij daer op / geordonneert is daer van seffens inken te doen aende stokers / alhier en

sondag aenstaende de publicatie en affixie ende / voorts als hier boven gezeijt

religie casse

actum 30 julij 1789 in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is gecommuniquert missive van het hoofd- / collegie de date 24 dito met getranslateerde

copie vanden / brief van zijn excellentie den grave van transmansdorf vrae-  / gende de gevoelens op de

schickinge der revenuen geacquireert / aende religie casse en is daer op geresolveert van onze / gevoelens of

reflectien te laeten opstellen door den heer / advocaet lammens hem daer toe prolixen brief te / schrijven

verbod uijt-voer graenen

actum eersten augustij 1789 in / wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege is gecommuniqueert missive / van het hoofdcollegie de date 30 julij met exemplairen

/ van zijne majesteijts ordonnantie vanden 12 julij voorzeijt / verbiedende den uijtvoer van graenen terwe

rogge / boekwij  etc  zijnde geresolveert  van sondag aenstaende te doen  de publicatie en  affixie  alsmede

gelijke / exemplairen bij beslotene brieven te zenden aende / laeten van eertbeur ende raverschot

203r

armen van lede en lantscauter

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 6 augustij 1789

ten zelven daege is geresolveert van te schrijven aen d'heeren / pastoor  ende weth van lede wegens het

onderhaut van jan marijn / en aende wet van lantscauter raekende hunne borgtochte over / pieter eggermondt

chijnsen en ander prestatien te lossen

item vande dieven der vruchten te velde

actum 22 augustij 1789 in wettelijke vergaederinge

ten gemelden daege is geopent missive van het hoofdcollegie / de date 20 dito met exemplairen van zijne

majestetijts declaratie / vanden 6 dito nopende de chijnsen en ander prestatien alsmede / exemplairen rakende

de dieven  vande vruchten  te velde /  zijnde geresolveert  van  sondagh aenstaende daer  van te doen  de  /

publicatien  en  affixien  alsmede gelijke  exemplairen  bij  beslotene /  brieven  te  zenden  aende laeten  van

eertbeur ende raverschot

petitie uijtsend

actum 27 ougste 1789 in wettelijke vergaederinge
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ten gemelden daeghe is gecommuniqueert missive van het hooft- / collegie daer bij geordonneert is dat men

voor hun den 7 septembre / moesten zenden onse gedeputeerde om te hooren de propositie vanden / uijtsent

1789/90 daer op geresolveert is ende niet min gedeputeert den / schepenen sieur pieter de smet ende jacobus

segers ten  eijnde van  te  vacheren /  als hier  boven  geseijt  met  ordonnantie van  benevens  de  voordere  /

gedeputeerde der minder wetten te resolveren van aen d'edele heeren / hooftschepenen voor te hauden den

soberen ougst ende wel naementlijk / vande taerwe ende dienvolgende te versoeken vande slants directie / te

verminderen soo veel mogelijk was date ut ante

rapport petitie

actum in wettelijke vergaederinge vanden 10 septembre / 1789

ten  zelven  daeghe  deden  de  voorgenoemde  gecommitteerde  rapport  /  van  hunne  deputatie  naer  het

hoofdcollegie dat de s'lants directie / voor  den jare 1789/90 was gereguleert op negen duijsent ponden /

grooten voor de generaliteijt van t lant van dendermonde / date ut ante

patriotten

zijnde alsdan ook geopent missive van het zelve hooftcollegie / de date 7 dito met exemplairen van sijne

majesteijts declaratie / vanden 1 septembre voorseijt raekende d'ontrustige geruchten wegens de / patriotten

etc daerop is geresolveert van sondagh 13 dezer daer / vande publicatie ende affixien te doen alsmede gelijke

exemplairen / bij beslotene brieven te zenden aende laeten van eertbeur ende raverschot

uijtzend 1789/90

actum in wettelijke vergaederinge vanden 24 / septembre 1789

ten voornoemden daege is geopent missive van het hooftcollegie de daete / 15 deser sijnde den uijtsent ofte

smaldeelinge soo vande s'lantsdirectie /

203v

het subsidie fix voor de majestetijt ende coninglijke hofhaudinge / alles in te gaen met prima novembre 1789

ende texpireren ulitma ocotbre / 1790 danof geresolveert is van op sondagh 27 deser daer vande / publicatie

te doen mitsgaders dat den greffier saude moeten de repartitie / tusschen dese prochie ter eendere seijde ende

de laeten van / eertbeur ende raverschot ter andere ende naer dien aende zelve laeten daer / van ook uijtsent

brieven per affixie deser prochie te doen behandigen / date ut ante

steenweg overmaire

actum in wettelijke vergaederinge vanden / eersten octobre 1789

ten zelven daege is vooren gehauden dat de weth van over- / meere hadden generaele convocatie versocht ten

land huijse / van dendermonde op den 5 deser om te hoeren de propositie van / eenen steenweg te leggen

door overmeere naer ghent en gelijk / sulkx zaude zijn van zeer  remarcable belastinge en nogtans / van

cleijne utilliteijt is geresolveert van daer jegens te / opposeren en niet min gecommitteert tot die convocatie /

den heer bailliu enden schepenen matthijs die gelast zijn / van inde voorseijde propositien niet te consenteren

ten waere / die van overmeire de becostingen alleene wilden draegen

overleveringe deserteurs

verbod patriotten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 8 octobre 1789

ten zelven daege is geopent en gelesen missive van het hoofd- / collegie de date 5 deser met exemplairen van

zijne  majesteijts /  declaratien  het  een  vanden 18 septembre 1789 raekende het  /  verdrag tusschen  sijne

majesteijt den keijser ende koning ter eendere / ende den prins bisschop van luijk ter andere tot reciproque /

overlevering der deserteurs voor den tijd van thien jaeren / het ander van date 30 dito raekende de emegratie

waerop  /  geresolveert  is  van  sondag  11  deser  te  doen  de  publicatien  ende /  affixien  alsmede  gelijke

exemplairen te zenden bij beslotene / brieven aende laeten van eertbeur ende raverschot date ut ante

idem patriotten en confiscatie

actum ter vergaederinge van bailliu / en weth den 15 octobre 1789

ten  voornoemden  daege  is  geopent  en  gelesen  missive  van  het  /  hoofdcollegie  van  date  10  deser  ons

andermael toesendende exemplairen / van zijne majestetijts ordonnantien vanden 1 en 30 septembre 1789 /

raekende d'ontrustende gemoederen ende de emegratie hier / voor bij resolutie vermelt ordonnerende dat wij

die aen / onze prochianen moesten destribueren t welke seffens / is gedaen date ut ante

204r
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pardon deserteurs

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 17  octobre 1789

ten zelven daege is geopent missive van het hoofdcollegie van / date 14 dito met exemplairen van zijne

majesteijts  ordonnantie  vanden  /  24  septembre  raekende  het  generael  pardon  der  deserteurs  zijnde  /

geresolveert van zondag te doen de publicatie en affixie / alsmede gelijke exemplairen bij beslotene brieven

te / zenden aende laeten van eertbeur en raverschot date voorseijt

verpachtinge veer ingank prima novembre 1789

actum ter wettelijke vergaederinge / vanden 29 octobre 1789

ten voornoemden daege relatterede den offecier francies de grauwe / op den 25 deser bij order van bailliu en

weth gedaen te / hebben kerkgebod dat op hedent in onze vergaederinge / zaude aen besteet  worden de

bedieninge ende recht vande / passagie over de schelde alhier met de ponte ende schuijte / ende tot dies

opentlijk geroepen  zijnde alle de  gone die  /  daer  toe  gaedinge hadden  is  ter  vergaederinge van diere  /

overluijd afgelesen de conditien van voorgaende jaeren / de date 26 januarij 1786 ende wel namentlijk de

artikelen / 1 2 3 immers generaelijk alle d'artickelen geene uijtgenomen / daer toe bij dezen gerefereert word

zijnde  voorders  besproken  /  dat  deze  verpachtinge maer  en  geduert  voor  acht  maenden  /  provisioneel

wanneer men betrauwt de draijende brugge over / de schelde gebruijk baer zal zijn met peerden en voijturen

en in / zoo verre zij eerder gebruijkbaer is sal den aenveerder van zijnen / pacht moeten scheeden dan en zal

hij  maer  moeten  betaelen  voor  /  pachtsomme  naer  rate  van  tijde  en  waert  dat  zij  alsdan  oock  niet  /

gebruijkbaer en waere zal hij pachter  moeten continueren tot als de / zelve in staet is om daer over met

peerden en voijturen te rijden en / zal zijne pachtsomme ook naer rate van tijde moeten betaelt / worden van

twee tot twee maenden op pene van executie als bij / conditien gezeijd op welken voet d'oproepinge gedaen

zijnde is / naer veele hoogenissen verbleven en afgeslaegen op pieter / claus filius frans lieven van hoecke en

jan  vanden broecke de  welcke /  hun solidairelijk  verbinden en  moeten  ook  aenveerden  op  prijsije  /  de

ijsplancken (op de somme van veertigh ponden grooten / courant boven het besproeken ongelt ten welken

effecte sij dese / benevens ons bailliu schaut ende wethauderen hebben onderteekent / date voorseijt

joannes van den broecke / tmercq van l v h lieven van hoecke / t'mercq van + pieter claus filius francies

joachim de geijter livinus ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter de smet jacobus segers

204v

deputatie naer het collegie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 31 octobre 1789

ten zelven daege is gecommuniqueert missive van het / hoofdcollegie de date 27 dito ordonnerende dat wij

onse / gedeputeerde voor hun moesten zenden den derden novembre / aenstaende ten thien uren voor middag

tot het / hooren verscheijde propositien belangende slants / intresten om daer ontrent met al de voordere

minder / wetten te resolveren gelijk bevonden zal worden / te behooren zijnde gedeputeert den heer bailliu /

ende den schepenen pieter de smet date als boven

actum in wettelijke vergaede- / ringe vanden 5 novembre 1789

ten zelven daege deden de zelve bailliu en schepenen rapport van hunen deputatie dat etc

destillatie graen brandewijn

den heer baron beelen commissaris

zijnde ook geopent missive van het hoofdcollegie / de date 3 dito met exemplairen van zijne majesteijts /

ordonnantie vanden 19 octobre wegens de forme van / het destilleren van graen brandewijn alsmede gelijke /

exemplairen daer bij den heer baron beelen was / aengestelt als commissaris generael der troupen / etc daer

op geresolveert is van sondag 8 deser te doen / de publicatien en affixien alsmede gelijke exem- / plairen te

zenden bij beslotene brieven aenden / laeten van eertbeur ende raverschot date als boven

actum 14 novembre 1789 ten schepenen / huijse plaetse ordinaire

ten voornoemden  daeghe heeft  d'heer  joachim de geijter  bailliu ende schaut /  bailliu ende schaut deser

prochie  bij  commissie  vanden  heere  raedt  /  intendent  ende ontfanger  generael  van  haere  hoogheijt  de

vrouwe / princesse d'isengien mamines etc vrouwe van wetteren de daete / 22 octobre 1787 alhier gesien

afgedanct de weth ende / de zelve vernieuwt mitsgaders aengestelt de volgende

sieurs livinus ignatius braeckman borgemeester

jacobus matthijs eersten schepenen

pieter de smet 2 schepenen

jacobus segers 3

pieter de meijer 4
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adriaen frans de vuijst 5

joannes de vos eertbeur 6

(in marge : hedent 10 december 1789 heeft / sieur joannes de vos gedaen den / eet als schepenen)

welcke borgemeester  ende schepenen in handen vanden heere bailliu hebben / gedaen den eedt op de ses

distincte artikelen hier voorenstaende folio 12 naer / 

205r

dien de zelve aen hun duijdelijck waeren voorengelesen die sij / exactelijk beloven te onderhauden ende voor

soo veele aengaet den 6 artikelen / te bestaen inde waerheijt ten welcken fine sij dese benevens / den heere

bailliu ende greffier hebben onderteekent date ut ante

joachim de geijter livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs / pieter de smet /livinus franciscus leirens

jacobus segers / pieter demeijere adriaen francies de vuijst / joannes de vos

arrest soldaeten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 18 novembre 1789

ten zelven daege midts den troubel alhier zoo vande soldaeten / als andere gewaepende mannen die uijt ghent

als patriotten / van wegens het committe gezonden waeren om soldaeten te / apprehenderen besoigne in het

hooren soo eenige der soo gezeijde patriotten / als de patroulle is er geresolveert van aenstonts te schrijven

aen / het hoofd collegie om van dies part te geven en advis te vraegen / en is met den zelven brief gesonden

jacobus bulte

idem

actum in vergaederinge als vooren den / 19 dito

ten zelven daege des naer middaegs zijn alhier gearriveert 10 à / 12 gewaepende mannen met schriftelijk

ordonnantie van het committe / om de aengehauden millitaire te lichten en te bringen naer ghendt / en midts

men van dendermonde geen orders nog avis en kregen zijn den / zelve gewaepende mannen met de vier

aenghehauden soldaeten vertrocken

idem

actum 20 dito in vergaederinge als vooren

ten  voornoemenden  daege  zijn  alsvooren  alhier  aengehauden  drij  militaire  /  daer  op  proces  verbael  is

gehauden en zijn de gewaepende mannen daer mede / naer ghend vertrocken eenige uren daer naer is ons

geworden missive / van het hoofd collegie dat men die soldaeten moesten bewegen naer / den dendermonde t

gone niet en conde gebeuren midts soo voorseijd / sij geweldiglijk door gewaepende mannen waeren weg

geleijd bij / den zelven brief is ook geordonneert alle soldaeten die alhier / zauden komen onvoorsien van

behoorelijke orders paspoorten ofte / wanorders zauden begaen de zelve te arretteren te ontwaepenen ende /

al die securelijk te conduiseren naer de stad dendermonde en te / geleijden bij den heere grave de gontrouil

commandant en daer van / aen het hood collegie ten zelven tijde kennisse te doen met rapport / ofte proces

verbael vande begaene execessen actum date / ut ante

205v

pointers

actum 26 novembre 1789 ter / convocatie van d'heer joachim de / geijter bailliu ende schaut sieurs / livinus

ignatius braeckman, borgemeester / jacobus matthijs pieter de smet jacobus / segers pieter de meijer adriaen

francies / de vuijst schepenen

ten voornoemden daege hebben wij met gemeene voisen / gekosen de volgende persoonen voor pointers ende

setters

sieurs

gillis matthijs overbeke

jan baptiste verschueren

francies raman boschcant

jacobus francies de wilde dorp

livinus de craeker eede = doorgehaald dico jan baptiste dierick eede

(in marge : hedent 10 decembre 1789 / in vierschaere is / gecompareert jan baptiste / dierick die gedaen /

heeft den eedt als / pointer)

jooseph lammens noordzijde
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de welke geordonneert zijn door d'offecieren te vermaenen / om den 3 decembre aenstaende in vierschaere te

compareren / tot het doen getrauwen eed daer toe staende dat sij inde poin- / tingen niemand vrij en zullen

laeten  ieder  pointen  naer  de  /  gerechtigheijt  sonder  dissumelatie  en  volgens  hun  beste  /  kennisse  en

wetenschap conform de reglementen die hun / ten dien pointe zullen voor gehauden worden 

sijnde ook geresolveert van te doen kerckgebod dat het / gemeente moeten kiesen vijf notable persoonen om

te / dienen inde prochie affairens en de lijste daer van overbringen / in vierschaere die gehauden zal worden

den 3 ofte den 10 der aen- / staende maend novembre op pene dat die door bailliu en weth / zullen aengestelt

worden

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 3 decembre / 1789

ten voornoemden daege zijn voor ons gecompareert de voorenstaende / gecoren ses pointers ende setters de

welcke in handen vanden / heere bailliu hebben gedaen den gerequireerden eet als hier / boven gezeijt daete

ut ante ons toorconden 

joachim de geijter livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs / pieter jan de meijere pieter de smet jacobus

segers / adriaen francies de vuijst

generael pardon

ten zelven daege is gecommuniqueert missive van het / hooftcollegie de daete 2 decembre met exemplairen

van sijne majesteijts / ordonnantie van den 26 deser raekende het amniste generael daer op / geresolveert is

van op den 6 deser sijnde sondag daer van te doen de /

206r

publicatie ende affixie als ordinair alsmede gelijcke exemplairen bij / beslotene brieven te zenden aenden

laeten van eertbeur ende raverschot / date ut ante

de patriotten niet te hooren

actum in wettelijke vergaederinge vanden 8 decembre 1789

ten zelven daege is gecommuniqueert missive van het committe uijt gendt de daete 5 dito ordonnerende alle

persoonen die op den naem /  van patriotten eenige rudessen zauden bedrijven van die aen te / hauden en die

te bewegen in stadts vangenisse ook aen wie het / andersints op dien naem zaude mogen wesen te verleenen /

logementen etc ten waere zij voorsien zauden zijn van behoorlijke / orders zijnde geresolveert van dese te

thoonen aenden heere bailliu / in volle vergaederinge vande weth den 10 deser daete alsboven

patroulle

actum 10 decembre 1789 ter wettelijke vergaederinge

ten  voorzeijden  daege  is  voor  de  voorseijde  missive  present  den  /  heere  bailliu  ende  geheel  de  weth

andermael gecommuniqueert ende geresolveert vanden inhouden van diere te stiptelijk te volgen

voorts  is  ten  zelven  daege  geopent  en  vooren  gelesen  /  brief  van  het  hooftcollegie  de  daete  8  deser

ordonnerende dat men / de patrouillie moest doen gaen om alle attroupere ende / volckeren voorsien van

waepens  en  eenige rudessen  begaende /  aen  te  hauden  en  hun daer  van  seffens  part te  geven  sijnde /

geresolveert mits de patrouillie van op den 13 novembre alreede waeren / geenrolleert en in voegen waeren

van aende corporaels te geven / nieuwe orders date voorseijt

pieter claus

actum in wettelijke vergaederinge vanden 17 decembre 1789

ten gemelden daege is geexhibeert ende gelesen missive vanden / heere stadhouder vanden lande van waes

vanden 16 deser  versoekende /  declaratie  van  het  gedrag van  sekeren  pieter  claus  filius pieter  onsen  /

inboorling mits hij aldaer gedetineert was daerop geresolveert / is van aenden selven stadhouder te zenden

copie autenticq vande / sententie die ten laste vanden gemelden claus alhier was / uijtgesproken date alsboven

annuleren crawijen

actum in volle vergaederinge van bailliu / en weth den 19 decembre 1789

ten voorschreven daege wiert gecommuniqueert en afgelesen / 

206v

missive van het hooftcollegie vanden 18 deser met exemplairen / der resolutie vanden heeren staeten generael

van  vlaenderen  /  medebringende suppresse  vande crawijen  op  t'fait  vande /  publicque  wercken  danof
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geresolveert is daer van op morgen / wesende sondagh te doen de publicatie ende affixie alsmede / gelijcke

exemplairen te zenden bij beslotene brieven aenden / laeten van eertbeur ende raverschot date ut ante

kiesen notable

ten zelven daege heeft den greffier gecommuniqueert / kerkgebodt met relaes van publicatie daer bij aende

insetene / tijdelijk geordonneert was te kiesen vijf notable persoonen om / d'interne regie deser prochie naer

out gebruijck bij te wonen / op pene dat de zelve zauden gekosen worden met pluraliteijt / van voijsen door

bailliu en weth ende gelijck het gemeente / daer van in faute was gebleven over te bringen hemlieden / keus

hebben wij de zelve notable benoemt te weten de naervolgende

sieurs

philipus geerardus braeckman

joannes jacobus matthijs filius gillis

ferdinand anthonius matthijs

joannes verstraeten voorde

egidius tolliers

aldus gedaen ter voorseijde daete toorconden greffier

livinus franciscus leirens

actum 27 decembre 1789 coram /  d'heer  joachim de geijter  bailliu ende schaut  /  sieurs livinus ignatius

braeckman borgemeester  / jacobus  matthijs pieter  de smet  jacobus   segers pieter  de meijer  en / adriaein

francies de vuijst schepenen / sieurs gillis matthijs jan baptiste vander / schueren jacobus de wilde pointers /

sieurs phillippe gerardus braeckman / joannes jacobus matthijs ferdinandus / matthijs joannes verstraeten

ende egidius / tolliers notabele

danof bij brieven geinterpelleert zijnde / d'heren gecommitteerde vanden grootte gelande / om hedent alhier

present te zijn niet / en zijn connen compareren obsterende /

207r

beletsels van hunne affairens volgens / hunne brieven alhier geexhibeert

keus van seven hoofdschepenen

ten  voornoemden  daege heeft  onsen  greffier  andermael  geexhibeert  /  missive  van  het  hooftcollegie  van

dendermonde vanden 24 deser / daer bij te kennen gevende dat d'hoogmogende heeren der / staeten generael

van vlaenderen bij hunnen brief vanden 21 dito / hadden gezeijt dat de seven hoofdschepenen vanden zelven

lande / diende vernieuwt  te worden en dat wij die dienden te kiesen / daer  op wij  om te voldoen  naer

deliberatie en pluraliteijt van / voisen hebben geresolveert van / op te geven om niet seggen kiesen dat onse

intentie / is te nomeren de volgende

den heeer baron jaerens schellebelle

d'heer vanden broecke de ter beek a dendermonde

den heeer advocaet de lantsheere a dendermonde

d'heer de waepenaert a overmeire

d'heer d'hollander schepenen tot moirseke

d'heer francies boudens tot berlaere

d'heer livinus ignatius braeckman borgemeester tot wetteren

laetende nochtans alles tot welstant van t'gemeene / best sulckx voorts om het goet ordeel en decisie / vande

genoemde voorsienige hoogmogende heeren / als ware voorstanders van ons lant ende ons te / erstellen in

onse  oude  geuseerde  paissible  doffissie  /  ende  preéminentien  sullende  den  greffier  hier  /  van  aende

voorschreven heeren staeten copie autentiq / behoorlijck gecachetteert onder den conterseghel / van saeken

ordinair behandigen aen d'heer livinus / ignatius braeckman om die op den 29 deser ten thien / ueren voor

middag te bewegen inde vergaederinge / van commissarissen ten lanthuijse als daer toe / gecomitteert actum

date als boven

joachim de geijter livinus ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter de smet jacobus segers p j demeijere

adriaen francies de vuijst / gillis matthijs jan baptist vanderschuren philippus gerardus braeckman / jan frans

de wilde ferdinandus anthonius matthijs joannes jacobus matthijs / joannes verstraeten egidius tolliers

207v

idem keus hooftschepenen

actum in wettelijke vergaederinge van bailliu / en weth den 31 decembre 1789

ten voornoemden daege dede den borgemeester  braeckman rapport van sijn / deputatie naer dendermonde

raekende het kiesen van / hooftschepenen bij de voorenstaende resolutie breeder vermelt / dat op den 29
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deser in het hooftcollegie door d'heeren le / vicomte de nieuport ende den heere deurwaerdere pensiona- / ris

van  brugsche vrije  als commissarissen  der  heeren  / staeten  van vlaenderen  naer  examinatie van  alle  de

lijsten / ofte keus gedaen door de generaele minder wetteren voor / hoofschepenen hebben gedenomeert de

volgende heeren 

de waepenaert president

de lantsheere advocaet

d'hollander tot moes

vanden broecke de terbeeck

vande vijvere

bauwens beerlaere

en keppens tot hamme

actum date als boven sijnde voors geresolveert van / op den 4 januarij 1790 te doen de ommestellinge ten

laste vanden / ploeg van t'selve jaer  alsook de gonne op de negotie bedrijf / ende gestaethede waer  toe

geordonneert is te vermaenen pointers / en setters

ommestellinge 1789/90 à 7 schellingen grooten

ten voornoemden daege is aen ons geexhibeert den uijtsentbrief / ofte smaldeelinge van het hooftcollegie de

daete 15 septembre / 1789 met de lijste van alle de schulden ende voordeelen / deser prochie over den ougst

jaere ende onbloot 1789 alsmede / den corten staet van schulden die in het hoofdcollegie / gereguleert is den

19 decembre 1789 uijt alle welcke bevonden / word dat dese prochie belast is met de volgende schulden

eerst over de subdie fix van sijne majesteijt den keijser ende / koning ingegaen den 1

novembre 1789 ende te expireren den lesten / ocotbre 1790 met het deel van eertbeur

ende raverschot tgone / hier achter in voordeel zal gebragt worden t'samen £ 1429 9 9 11

voor d'hofhaudinge van hunne koninglijke hoogheden / ingegaen ende te verschijnen

alsvooren 187 5 0 0

ende voor s'lants directie ook in te gaen ende te / verschijnen alsvooren

(in marge : à £ 9000) 1086 4 2 11

2702 19 0 10

208r

over  den  inhauden  vanden  staet  van  binnecosten  /  als  alhier  gepasseert  den  9

novembre 1789 dog can den / inhauden maer provisionneel gebragt worden / om dat

den zelven  in het hooftcollegie  nog niet  / en  is getauxeert  sonder  daer  onder  te

begrijpen / de staeten van logementen der recruteurs mits / daer over ordonnantie van

vallidatie worden verleent / dus ten goeden bevinde tot £ 410 8 0 0

bij voorgenoemde ommestellinge is gebragt tot het lossen / van renten tot £ 175 : 0 :

0  courant welcke lossinge nog / niet en is gedaen nemaer wort gerefereert tot het /

passeren der rekeninge vanden jaere 1788 om te zien of het slot / van diere daer toe

seuffisant sal wesen dog wort / voor dit jaer 1789 ten zelven effecte gebragt tot de /

somme van 291 13 4 0

somma t'samen vanden voorenstaende / uijtgesteken schulden beloopen £ 3405 0 4 10

voordeelen

jegens  welcke  schulden  volgens  de  repartitie staende  op  den  /  voorseijden  uijtsentbrief  ende lijste  in

voordeel bevonden wort / het naervolgende

eerst soo veele de laeten van eertbeur moeten doogen / in sijne majesteijts subsidie

fix hier vooren / breeder geseijt tot £ 116 13 10 4

de laeten van raverschot moeten daer inne ook / contribueren tot 58 6 11 2

eertbeur in d'hofhaudinge 15 5 9 0

raverschot idem 7 12 10 6
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eertbeur in s'lants directie 88 13 4 11

raverschot idem 44 6 8 5

330 19 6 4

slot rekeninge gedaen over den jaere 1787 ende bij / provisie daer toe gevoegt slot

rekeninge 1788 …? 266 0 0 0

596 19 6 4

nog voordeel over een jaer pagt van het veer verschenen / lesten ocotbre 1789 89 0 0 0

idem een jaer pagt van het schepenenhuijs 19 0 0 0

idem komt nog in voordeel voor d'ommestellinge / ten laste vanden negotie bedrijf

ende gestaethede ver- / schenen lesten octobre 1789 bij provisie 97 0 0 0

somma t samen vanden voorenstaende / 801 19 6 4

208v

voordeelen beloopen tot de somme van £ 801 19 6 4

somma generaele schulden £ 3405 0 4 10

af de generaele schulden voordeelen 801 19 6 4

rest schult 2603 0 10 6

consequentelijk tot voldoeninge der voorenstaende resterende schulden / van £ 2603 : 0 : 10 : 6 hebben wij

ommegestelt soo wij ommestellen / bij desen ten laste vanden ploeg eene settinge van seven / schellingen

grooten courant te ponde prijs daer op de landen / bosschen meerschen weeden huijsen vijvers meulens en /

thienden staen getauxeert ofte gequotiseert op de / landboeken deser prochie alles ten laste vanden ougst jaere

/ ende onbloot 1789 voorzeijt onder protestatie wegens de twee / schelen voor schellebelle en vijf voor die

van laerne / als bij d ommestellingen van voorgaende jaeren is / gezeijt daer toe gerefereert word danof den

greffier / ingevolge deser den ommestellingboeck sal maeken op segel / competent zoo haest het doendelijk is

om die te leveren in / handen vanden gonnen die daer van ontfanger zal bedeijden / ten fine hij ontfanger de

debiteuren daer bij te bevinden / tijdelijk zaude doen betaelen van drij te drij maenden om daer / mede te

quiijten alle  de  schulden  deser  prochie  versoekende  ten  /  effecte  dies  bailliu schaut  borgemeester  ende

schepenen van dese ommestellinge / als ook de gonne ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede / te

wijsen wettelijk ende executoir t oordconden en hebben dese / benevens den greffier onderteekent daete ut

ante 

gillis matthijs jan  baptist  vanderschuren /  francis raman jan  frans de wilde  /   f  f  lammens jan baptista

dierick /livinus franciscus leirens

209r

wijsdom ommestellinghe

actum in wettelijke vergaederinge vanden 7 januarij / 1790

ten voornoemenden daege is voorengelesen de voorenstaende ommestellinge alsme- / de de gonne gedaen op

de negotie bedrijf ende gestaethede door de pointers / ende setters en voldoende aen hun versoeck hebben wij

beede de / zelve  ommestellingen ter  manisse vanden heere bailliu ende schaut / gewesen  wettelijk ende

executoir soo wij die wijsen bij desen om door / den gonnen die daer van ontfanger zal bedeijden geint te

wor- / den bij sommatie en executie ten laste vanden gonne die hunnen / debet van drij te drij maenden niet

en voldoen actum date voorseijt / toorconden greffier

livinus franciscus leirens

surciantien vande placcaerten wegens de huwelijcken

actum in wettelijke vergaederinge vanden heere / bailliu ende schaut alsmede livinus ignatius / braeckman

borgemeester jacobus matthijs ende pieter joannes / de meijere schepenen desen 9 januarij 1790

ten voornoemden  daege is geexhibeert  missive  van  het hooftcollegie vanden / 7de met  exemplairen der

ordonnantie vanden raede van vlaenderen vanden / 29 decembre 1789 daer bij de edicten vanden 5 decembre

1781 19 ougste 1782 / ende 28 septembre 1784 op t'fait van d'huwelijken in surciantie wierden / gehauden
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sijnde geresolveert van morgen wesende sondags daer / van te doen te publicatie ende affixie ter plaetse ende

tijde gecostumeert

eedt baillius meijers etc

sijnde ook insgelijks geexhibeert ordonnatie vanden raede in vlaenderen / van daete 26 novembre 1789 daer

bij geordonneert wiert dat alle baillius / meijers ende schautheeten van desen lande moesten / compareren in

het hooftcollegie om aldaer te doen den eedt van / getrouwigheijt aende hoogmogende staeten van vlaenderen

/ even gelijck sij hadden moeten doen aen hunnen voorigen souvereijn welcke ordonnantie alhier alreede was

gepubliceert op den / derden deser maent actum date ut ante

livinus franciscus leirens

11 JANUARI 1790 / VERENIGDE NEDERLANDSE STATEN

continuatie ontfanger

actum in wettelijke vergaederinge vanden 14 januarij / 1790

ten  voornoemden  daege  is  vooren  gehauden  dat  naer  gehoort  de  /  pointers  ende setters  ten  daege van

d'ommestellinge dat het / in dese conjonctien des tijdts absolut convenierde vanden ontfanger / sieur pieter

broeckaert te laeten continueren als ontfanger deser / prochie voor  d'ommestellingen soo ten laste vanden

ploeg als / negotie bedrijf ende gestaethede met allen voorderen ontfangh / ende uijtgeef geene gereserveert

(behaudens den ontfang en / uijtgeef raekende de constructie vande brugge over de schelde / alhier daer over

particulier accort is gemaekt t'gone blijft / stant grijpen) voor den ougst jaere ende onbloot  1789/90 ten /

welcken effecte hij ontfanger is ontboden ende voor ons gecom- / 

209v

pareert zijnde hebben wij naer veel lof ende gebodt met / hem broeckaert accort gemaekt tot welstandt vande

prochie / regie ende oversulckx over beter gedaen dan gelaeten te / weten dat hij generaelijk allen ontfang

ende uijtgeef zal / moeten doen voor ende mits de somme van twintig ponden / grooten courant eens sonder

iet voorders dieswegens te / mogen pretenderen dit op last van t'observeren de conditien / vande wettelijke

ende publicque verpachtinge der zelve ontfangerije / vanden jaere 1787 van welckers inhaut hij hem haudt /

over  ten vollen bekent ende ook stellende souffisante / borge ende certifiant ten onsen appaijsemente ten

welken / effecte hij broeckaert dese benevens ons heeft onderteekent / date alsboven

pieter  jan broeckaert / joachim de geijter  livinus ignatius braeckman / jacobus  matthijs /  pieter  de smet

jacobus segers pieter joseph demeijere /livinus franciscus leirens adriaen francies de vuijst

eed voor d'advocaeten procureurs ende notarissen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 10 januarij 1790

ten  zelven  daege  ontfangen  ende  geopent  missive  van  /  het  hoofdcollegie  van  date  13  dito  daer  bij

geadverteert / wierd dat sij heeren hoofdschenen van wegens d hooge ende / mogende heeren staeten van

vlaenderen geauthoriseert / waeren om af te nemen den eet van getrauwigheijd der / respective advocaeten

procureurs en notarissen woonende / in het district van dendermonde zijnde geresolveert / van morgen zijnde

sondag daer van te doen de publicatie / ter plaetse ende tijde gecostumeert

manifest

voorts nog ontfangen gelijken brief vanden 15 dito met / exemplairen van het manifest vande provincie van

vlaenderen de date 4 deser zijnde geresolveert als boven

idem

actum ter wettelijke vergaede- / ringe coram d'heer joachim de / geijter bailliu ende schaut sieurs livinus /

ignatius braekman borgemeester jacobus matthijs / pieter de smet jacobus segers pieter jooseph / de meijere

ende adriaen francies de vuijst / schepenen desen 17 januarij 1790

ten voornoemden daege is door den heer bailliu t'onser / presentie door de venster van schepenen vierschaer

camer plaetse / ordinair der publieke publicatien overluijt afgelesen soo wel den / brief van het hoofdcollegie

van date 13 deser als het manifest /

210r

hier vooren vermelt ten aenhooren vande voluntaire patriotten / aengerecht tot veijlighijt vande prochie

staet logementen peerden etc

vremde duijtsche

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 222



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

den grave de dam is generael

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 12 februarij 1790

ten voornoemden daege zijn geopent en gelesen twee brieven van / het hoofdcollegie respectivelijk vanden 8

en 12 deser den eersten / mede bringende ordonnantie van voor hun over te geven eenen / staet van alle de

geleverde peerden tsedert lesten octobre 1789 / tot den 8 deser ook vande logementen guiden etc ende den /

tweeden met exemplairen van het decreet vande hoogmogende heeren staeten de / date 7 dito verbiedende int

't land te komen alle vremde namentlijk hooge duijtsche / natie onvoorsien van paspoorte aende inlansche

lieden te koop / presenterende zeijssens pikken saergien steenen etc voorts nog / een exemplair waerbij staet

dat den heere vicomte de dam was gestelt / generael etc zijnde geresolveert te doen kerkgeod wegens het

eerste / poindt dat ieder zijne pretentien moest inbringen tot het formeren den / staet en aengaende de twee

voordere objecten daer van te doen de / publicatie en affixie alsmede gelijke exemplairen te zenden bij /

beslotene brieven aende laeten van eertbeur en raverschot date / voorzeijd

aenhauden soldaeten

actum ter wettelijke vergaederinge vanden  / 18 februarij 1790

ten zelven daege is in onze vergaederinge geopent en gelezen / missive van het hoofdcollegie de date 13 dito

ordonnerende dat men / moest doen aenhauden alle onder offecieren ofte soldaeten die zijn / zonder paspoort

van  hunnen comandanten van  welkers inhaud /  seffens  part is gegeven  aen  d'offecieren  om  daer  op  te

vigileren

armen loochristij

voorts is gecommuniqueert missive van sint ivo wegens het onderhaut / van pieter jan van nieuwenhuijse

geboortig van loochristij waer op is / geresolveert van te schrijven aende confrerie van sint ivo en aende /

weth van 't zelve loochristij dat dit onderhaut was tot hunnen last / of wel dat zij moesten voldoen aen hunne

borgtochten date als boven

verbod soldaeten kleederen te koopen

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 27 feruarii 1790

ten zelven daege is geopent en gelesen missive van het hoofd- / collegie vanden 22 dito met copie decreet

vande hoogmogende heeren / staeten van vlaenderen de date 16 deser daer bij verboden word te / koopen

enige kleederen fusieken sabers etc vande vaderlansche / soldaeten op pene etc sijnde geresolveert daer van

de publicatie te doen etc

210v

commissarissen van oorloge

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 18 maerte 1790

ten voornoemden daege is geopent missive van het hoofd- / collegie de date 10 deser meldende dat d'heer

jean / christoffel illig was aengestelt als commissaris van oorloge etc

soutenuen wegens het dommeciliaer

voors  stont  bij  de  zelve  missive  in  verbis  de  /  difficulteijt  tusschen  ulieden  ende  de  groote  gelande

geresulteert / uijt de sustenue bij de zelve ten 5 cappittel vande staet van / binnecosten voor den jaere 1789

gedaen  in overweging /  genomen hebbende lasten wij  ulieden beneffens  gecommit-  /  teerde der  grootte

gelande notable ende gegoede te compa- / reren in onze collegiaele vergaederinge vanden 7 april om / thien

uren voor middagh behoorelijk gestoffeert omme / alle het zelve gezien ten pointe gereguleert te worden /

zoo men in justitie zal vinden te behooren bij dien / eersame ende discrete en blijft niet in gebreke en sijt

den / heere bevolen uijt dendermonde den 10 meert 1790

daer op geresolveert is van daer over te schrijven / aen d'heeren gecommitteerde vanden groote gelande dat

men / dieswegens den 24 deser  alhier ten 1 ½ uren  naer middag / zal hauden generaele convocatie van

geheel de weth / pointers zetters notable ende gegoede op het cas voorschreven / date ut ante toorconden

greffier 

livinus franciscus leirens

vernietinge denominatien

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 maerte 1790

ten voornoemden daege is ontfangen en wettelijk geopent missive / van het hoofdcollegie de daete 18 dito

met exemplairen van / het edict van d'hoogmogende heeren staeten van vlaenderen / gedateert 13 februarij

lest daer bij vernietigt worden denominatien / collatien van geestelijke digniteijten ook vande civile officieren

/ vergeven door den geweesen souverain t'sedert 21 / septembre 1787 sijnde geresolveert van het zelve edict
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op / morgen sijnde sondag te doen publiceren en affixeren alsnaer / gewoonte ende gelijcke exemplairen bij

beslotene brieven te zenden aen die van eertbeur ende raverschot date ut ante

211r

sustenuen op het domiciliair

actum ter convocatie van bailliu schaut / borgemeester schepenen pointers setters notable / alsmede joncker

van pottelsberge de lapotterie / als gecommitteerden vanden grootte gelande / alle hier toe vermaent desen 24

maerte / 1790

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert missive van het / hooftcollegie de daete 10 dezer breeder

verhandelt  bij  onse  resolutie  /  vanden  18  deser  staende hier  vooren  210  verso  die  ten  desen  ook  is  /

voorengelesen sijnde door den voornoemden joncker de lapotterie over de grootte / gelande gesustineert dat

het domiciliair niet en magh bij de / prochie rekeninge gemengelt worden met d'ommestellinge / ten laste

vanden ploeg ende sigh alsoo te hauden aende sustenuen gedaen / op den staet van binnecosten 1788/89 daer

toe nog voegende schriftelijke / reflexien versoekende dat die zal gecommuniqueert worden aen / d'edele

heeren hoofdschepenen ter convocatie vanden 7 april toe- / commende

bailliu  schaut  borgmeestere  schepenen  pointers  setters  ende  /  notable  sullen  aen  d'edele  heeren

hooftschepenen de voorschreven / reflexien overleveren verclaerende voors hun ook te hauden aen / hunne

conter sustenuen gedaen op den voorschreven staet van / binnecosten stellende daer toe ook in reflexie als het

onderhaut / vande arme innocente furieuse ende diergelijcke souden moeten / onderhauden worden t'zelve

absolut eenen generaelen last / soude moeten wesen vanden ploeg maer niet alleen ten laste / vande insetenen

uijt te dies de revenuen vanden armen daer toe / onbestandig zijn gelijck men in staet is te proberen met de /

respective arme rekeningen voors dat de patrouillie / ook eenen generaelen last moet wezen mits die dient

tot / conservatie soo vande bosschen der afsetene als de vrugten / te velde van hemlieden gebruijck en die van

hunnen pagters / versoekende d'edele heeren hooftschepenen de pointen in / questie te decideren naer recht

ende justitie op dat men dies we- / gens in geen voorder discusie en sauden geraeken wordende / om te

vacheren naer dendermonde gecommitteert den heere / bailliu de geijter ende den schepenen sieur matthijs

die hun / naer dese  resolutie zullen reguleren met  macht van naerdere / instructien te mogen nemen bij

advocaeten indien zij sulckx in / rade worden date ut ante

joachim de geijter livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs pieter de smet / jacobus segers pieter jooseph

demeijere adriaen francies de vuijst / joannes de vos gillis matthijs francies raman / jan frans de wilde j j

lammens jan baptiste dierick / philippus gerardus braeckman ferdinandus antonius matthijs joannes jacobus

matthijs / egidus tolliers joannes verstraeten

211v

middel tot het beletten plunderingen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 3 april 1790

ten zelven daege is geopent missive van het hoofdcollegie / van date 31 maerte met exemplairen van het edict

van de hoogmogende heeren staeten van vlaenderen vanden 24 maerte / 1790 voorzeijd raekende de middels

tot  het  beletten  de  plunde-  /  ringen  brandstichterijen  attrouperinge van  vremde  persoonen  /  en  andere

extorsien daer op geresolveert is van op den 5 deser / wesende den tweeden paestdag te doen de publicatie

ende / affixie ter plaetse ende tijde gecostumeert ook gelijke / exemplairen bij beslotene brieven te zenden

aende laeten / van ertbeur en raverschot date als boven

rapport deputatie

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 8 april 1790

ten gezeijden daege deden den heer bailliu ende schepenen / matthijs rapport van hunne deputatie naer het

hoofdcollegie / ten subjecte van het different op het domiciliair hier vooren / bij resolutie vanden 24 maerte

lest verhandelt dat zij aen / d'edele heeren hoofschepenen hadden overgelevert de naerdere / reflectien ofte

sustenuen gedaen bij de gecommitteerde der / groote gelande ten zelven regarde en midts niemand van / hun

en was gecompareert hebben d'hoofdschepenen de saeke / uijtgestelt tot den dag dat de prochie rekeninge

vanden jaere / 1788 alhier  zal passeren present  commissaris om het  selve  / cas alsdan te vereffenen  ist

doendelijk immers dat / men saude volgen hun te verleenen appointement op den staet van / binnecosten

treck peerden

actum 17 april in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege is geopent en afgelesen missive van het hoofd- / collegie vanden 15 deser meldende dat'er

voor het vaderlansch / leger naer den kant van luxembourg noodig waeren 550 trek- / peerden dat daer van

200 zauden gekocht worden voor rekening / der provincie van vlaenderen den 21 en 22 deser binnen ghent
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dus  is gere-  /  solveert  van morgen zijnde zondag daer van de  pulicatie te  doen  ter  / plaetse  ende tijde

gecostumeert ook bij belsotene brieven daer van / part te geven aende laeten van eertbeur ende raverschot

deserteurs en schimp schriften

voorts was bij den zelven brief ons toegesonden twee exemplairen / van het verclaers van de hoogmogende

heeren staeten van vlaenderen / het een van date 8 april 1790 raekende de desertie vande vaderlansche /

soldaeten en het ander vanden 9 dito verbiedende alle soorten van / schimpschriften zijnde geresolveert te

doen de publcatien ende / affixien en voorders als hier boven gezeijd date ut ante

212r

versoek vallidatie logementen etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden 20en / april 1790

ten  gemelden  daege is  gecommuniqueert  den  staet  van  binnecosten  1788  /  die  door  het  hoofdcollegie

gemodereert was afgezonden en zijn alle de / appostillen overlesen en gelijk onder andere op den post van

logementen / staet  geordonneert dat men aen het hoofdcollegie danof vallidatie / moesten vraegen etc is

geresolveert  dat den greffier  zaude opstellen / requeste bij forme van submissie en die bij besloten  brief

zenden / naer het zelve hoofdcollegie date ut ante

deserteurs

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 8 meij 1790

ten  gezeijden  daege is  geopent  missive  van  het  hoofdcollegie  van  /  date 5 dezer  met  exemplairen  der

declaratie van d'hoogmogende heeren staeten generael van vlaenderen vanden 27 april lest / ordonnerende

aen te hauden alle deserteurs vande vaderlansche / troupen waer op gestelt was eenen premium van thien /

patacons voor eenen ruijter deserteren- / de met sijnen peert zal aenhauden ende bringen naer de / naeste

plaetse van garnizoen ende vijf patacons voor eenen / voetganger ofte ruijter zonder peerdt de welke hun

seffens / betaelt zullen worden met authorisatie aen alle de offecieren com- / manderende inde plaetsen van

deze provincie de zelve / toegestaen somme te betaelen zijnde daer op geresolveert / van t zelve morgen als

sijnde  zondagh  te  publiceren  /  ende  affixeren  ter  plaetse  ende  tijde  gecostumeert  alsmede  /  gelijcke

exemplairen bij beslotene brieven te zenden / aende laeten van eertbeur ende raverschot op dat een ieder /

hun daer naer zaude reguleren date voorseijt

recommandatie der vrijwillege giften

actum 13 meij 1790 in wettelijcke / vergaederinge

ten gemelden daege zijn geopent twee brieven van het / hooftcollegie den eenen van daete [vacat] dezer

maent be- / helsende recommandatie der vrijwillige giften ende / inschrijvingen tot onderhaut vande nationale

troupen / twelck soo wel door d'heeren van het congres als de / generaele staeten aen een iegelijk ernstelijk

wiert versogt / als streckkende voor de religie vrijdom ende welstant / van het land den tweeden van date 11

dito daer / bij van wegens alsvooren verboden wiert den uijtvoer / van alle slag van schietpoeder met last van

exactelijk / te doen invigileren door de gonne het behoort op den /

212v

doortocht  ofte debit van diere en ingevalle het gebeurde / dat'er binnen deze prochie eenig schietpoeder

vertrans- / porteert wierde ofte van elders aldaer passerende sonder / dat het ons exactelijk consteerde dat het

gemelde schietpoeder / gedestineert waere voor het een ofte het ander corps der / belgische troupen alsdan

die persoonen het schietpoeder  / vervoerende aen te hauden ende het poeder te bewegen  / in het naeste

comptoir mitsgaders daer van seffens aen / het hooftcollegie par brief part te geven zijnde / geresolveert te

doen de publicatie als naer gewoonte date / alsvooren

lichten penningen

actum in wettelijke vergaderinge vanden / 20 meij 1790

ten zelven daeghe is geopent missive van het hooftcollegie / van daete 15 dezer daer  bij te kennen wort

gegeven dat / d'heeren hoogmogende staeten van vlaenderen versoeken / van inde casse der provintie te tellen

eene somme van / penningen t'sij bij anticipatie op het subsidie t'sij /  nutsgewijse dan om dieswegens te

resolveren ordonnerende / d'heren van het hooftcollegie dat wij op den 21 dezer / ten 10 uren voor middagh

tot hun moesten  zenden onze / gedeputeerde om benevens alle de voordere minder wetten / t'hooren de

propositien ten welken fine zijn gecommit- / teert de schepenen pieter de smet ende pieter jooseph de meijere

de / welcke gelast zijn hun te conformeren naer de meeste / voijsen der gemelde minder wetten

magazijn van fouragie
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zijnde alsdan ook geopent missive van t'hooftcollegie / vanden 18 meij 1790 daer bij gezeijt wort dat het

souverijn / congres de heeren staeten van vlaenderen aensocht heeft / om magazijnen van montbehoeften te

maken  voor  het /  vaderlantsche leger  ten gemeenen  coste  van alle de geunieerde /  provincien ende dat

achtervolgende dien d'heeren staeten / versogten bij brief vanden 15 dezer ten eijnde het hooftcollegie / een

magazijn  binnen  de  stadt  dendermonde zauden  /  formeren  van  taerwe  rogge ende hoij  mits  contante /

betaelinge de taerwe ten advenante aen gulden 10 : 4 den sack / dendermontsche maete den rogge à ses

guldens den sack / alsvooren ende het hoij à 22 stuivers par hondert ponden / gentsch gewichte ongebonden

alle goet ende leverbaer / zijnde geresolveert vanden zelven brief op den 2 sinxen dagh / zijnde 24 deser

tweemael te doen publiceren ter plaetse /

213r

ende tijde gecostumeert alsmede copie vanden zelven brief te / zenden naer  de laeten van eertbeur ende

raverschot om een / ieder tot de leveringe aen te moedigen date ut ante

lichten penningen

actum 27 meij 1790 in wettelijke vergaederinge

ten zelven daege deden de schepenen smet ende meijer rapport / van hunnen deputatie bij hun op den 21

dezer naer het / hooftcollegie gedaen dat'er bij d'heeren van het collegie / met pluraliteijt van voisen der

minder wetten geresolveert / was van op het credit der  generaeliteijt vanden lande van / dendermonde te

lichten  eene somme van  twee  hondert  vijftig  /  duijsent  guldens  courant  crooserende a  vier  en  alf  ten

honderden  /  gelt  voor  gelt  wanof  aen  dese  generaeliteijt  van  wegens  de  /  heeren  staeten  generael  der

vereenigde nederlanden gelijcken / intrest zullen betaelen date als voorseijt

inschrijvinge canonnen

actum 29 meij 1790 in wettelijcke / vergaederinge

ten zelven daeghe is geopent missive van het hooftcollegie / vanden 22 deser met copie vanden brief aen hun

geschreven  den  14 dito door  d'hoogmogende heeren staeten  generael  van  /  vlaenderen behelsende eene

aenmoedinge om souscriptie te / nemen tot het coopen van canonnen ten dienste vande / generaliteijt sijnde

geresolveert  vande zelve  brieven  te  /  communiqueeren  aenden  gecommitteerde  der  compagnie  vande  /

vrijwillige vaderlanders alhier die alreede besig sijn met / quelle te doen ingevolge den brief vanden 10 dito

dit om hunne / iever noch meer te doen aengroeijen tot het becomen der / inschrijvingen etc date als boven

coopen peerden

voors is nogh geopent missive alsvooren vanden  dito raekende / het coopen van peerden dienstig soo tot de

ruijterije  als tot  de /  legerwaegens en  dat  daer  toe  commissarissen  zullen  wezen  op  de  /  merckten van

geeraertsberge zottegem ronsse aelst etc op de / daegen daer bij genoemt sijnde geresolveert van zondagh den

/ zelven brief tweemael te doen publiceren ende copien van diere / te zenden aende laeten van eertbeur ende

raverschot

patrouillien

actum in wettelijke vergaederinge vanden 30 meij / 1790

ten voorschreven daege inden vroegen morgent is geopent missive / van het hooftcollegie vanden 29 dito

geschreven ten 7 uren /

213v

s'avonts daer bij gezeijt staet dat'er eenige vremde gewaepende / persoonen stonden in t'lant te komen ende

dat tot alle veijligheijt / de wachten moesten verdobbelt worden danof geresolveert is / seffens daer aen te

voldoen selfs daer van communicatie te / geven aende vrijwilligge vaderlanders alhier van door hun ook / alle

precautie te nemen date als vooren

gevangenen pieter anthon verreeken tot sinte nicolaes

actum in wettelijke vergaderinge vanden 4 junij / 1790

ten zelven daege is geopent ende gecommuniqueert missive / van d'heer pieter joosephus bauwens stadhauder

vanden lande van waes te / sinte nicolaes te kennen gevende dat hij in vangenisse hadde / sekeren pieter

anthon verreeken die alhier eenigen tijdt hadde / gewoont versoekende wegens sijn gedragh etc eenig detail /

sijnde geresolveert seffens daer op te antwoorden van t'gonne / ons kennelijk was date ut ante

patrouillie en vremde aen te hauden
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ten gemelden  daeghe is geopent missive  van  het  hooftcollegie  /  vanden 3 deser  met  een  exemplair  van

waerschauwinge hun / toegesonden van wegens d'hoogmogende heeren staeten generael / van vlaenderen soo

nopende het volck der quaede bende als / vremde fransmans etc van die aen te hauden ende dat ten dien /

effecte de patrouillie moest vermeerdert worden danof geresolveert is te zelven aenstonts int werck te leggen

ook aen d'offecieren gelast / op alles te letten alsmede sondag daer vande publicatie te doen ende daer / toe te

voegen een streng kerkgebodt

lichtinge gelt a 4 1/2 procent

voors is geopent missive alsvooren vanden 4 dito met eenen / laetweten dat alle de gonne die eenig gelt op

intrest willen / geven a 4 1/2 procent gelt voor gelt dat sij hun connen adresseren / aen d'heer joannes baptiste

hensbroeck ontfanger generael van desen lande tsijne / comptoire tot gent ofte binnen dendermonde ende dat

hij sal / aenveerden met drij hondert guldens wisselgelt  s'maels etc sijnde / geresolveert den voorsegden

laetweten te doen publiceren ende / affixeren alsmede gelijcke copie te zenden aende laeten van / eertbeur

ende raverschot date alsboven

214r

verdobbelen patrouillie

actum 6 junij 1790

ten zelven daeghe is hier toegekomen joncker vanden broecke de ter beeke / hooftschepenen van desen lande

gevende orders om op alle de / frontieren ofte uijtcanten deser prochie te stellen wachten om te / patrouilleren

op  de  gonne als bij  de voorenstaende resolutie /  gezeijt  en  heeft  daer  toe  gereguleert  9 wijcken  danof

geresolveert / is van op ieder der zelve wijcken te doen ronderen vijf mannen / alsmede te schrijven aende

laeten van eertbeur ende raverschot om / aldaer ook te doen ronderen alsmede hun part te geven vande /

lichtinge der penningen ook bij de voorenstaende resolutie vermelt / date ut supra

aenhauden vluchtelingen

actum 8 junij 1790

ten voornoemden daege is geopent missive  van het hooftcollegie vanden / 7 dito medebringende dat tot

welsijn vande staet is exigerende dat / de vluchtelingen van het vaderlantsche leger binnen dese jurisdictie /

commende moeten  aengehauden worden ende beweegt  inde /  stad dendermonde op  de  hoofdwacht  met

voorder  verwittinge dat / voor  elken vluchtelink alsoo aengehauden ende aende voorseijde  / hoofdwacht

overgelevert seffens saude ontfangen eene alfve / croone daer op geresolveert is naukeurig te reguleren ende

daer van / ook part gegeven aen d'offecieren date als voorschreven

actum 10 junij 1790 in wettelijke / vergaederinge

ten geseijden daeghe is gecommuniqueert missive van d'edele / heeren vande keure ende raedt der stadt gendt

de daete 7° dito / versoekende te weten of sekeren n hiou sergeant vande / stadts soldaeten hem alhier niet en

was ophoudende mits / hij eenighe daegen zonder verlof absent was daer op seffens / informatie is genomen

soo bijde volutaire partiotten als / andersints ende daer van niets connende ondernemen is goet- / gevonden

van t'zelve indier aende voornoemde heeren te schrijven / date als boven

lichtinge geldt

actum 11 junij 1790 in wettelijke vergaederinge

ten voornoemden daege is wettelijk geopent missive van het hooftcollegie / van date 10 dito ordonnerende

onse gedeputeerde voor hun te senden / op den 14 dezer om thooren de propositien van t'autoriseren de /

heeren staeten generael om op het verbond der generaele vereenigde / provincien in vremde landen te doen

eene lichtinge van drij à vier /

214v

millioenen guldens wisselgelt zijnde tot deze convocatie / gedenomeert den borgemeester braeckman ende

den schepenen pieter jooseph de / meijere

rapport der zelve lichtinge

actum 15 dito ter wettelijke vergaederinge

ten geseijden daege deden den borgemeester braeckman en den schepenen / meijer rapport dat naer dien de

gecommitteerde van al de voordere / minder wetten elkanderen hadden gesproeken is geresolveert van / sig te

voegen naer het goeddunken van d'edele heeren hoofdsche- / penen daete voorschreven

werfven jaegers
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actum 17 dito ter wettelijke vergaederinge 

ten voornoemden daege is wettelijk geopent missive van het hooftcollegie / van daete 12 junij 1790 met

exemplair brief van d'hoogmogende / de staeten van vlaenderen vanden 9 dito nopende het werfven / van

jaegers sijnde geresolveert van sondagh eerst te doen de / publicatie ende affixie alsmede copien vanden

selven brief te / maken om te zenden naer de laeten van eertbeur ende / raverschot mits dat'er een exemplair

en was date ut ante

cesseringe lichten aquitten à caution

actum 19 junij 1790 ter wettelijke vergaederinge 

ten  gemelden  daege  is  wettelijk  geopent  missive  van  het  hooft-  /  collegie  vanden  17  junij  1790  met

exemplairen van twee dispositien / van hun hoogmogende de staeten van vlaenderen de daeten / 10 en 15 dito

het een raekende de cesseringhe van het lichten / de aquitten à caution wegens den transport der graenen etc /

en het ander raekende de vluchtelingen die sig ophauden in / vranckrijck etc sijnde geresolveert van sondagh

eerst te / doen de publicatien ende affixien alsmede gelijcke exemplairen bij beslotene brieven te zenden

aende laeten van eertbeur ende / raverschot date ut ante

reguleren remiesen het dag rekeninge 

ten voorschreven daege is wettelijk geresolveert van op den 26 dito te / doen vergaederen pointers setters

ende notable tot het uijtcalculeren / den ommestelling boeck 1788 ook om de remiesen te reguleren tot het /

zelven boeck gereet te maeken ook te schrijven aende heere hoofdsche- / penen de lantsheere dat den dagh tot

het sluijten de prochie / rekeninge 1788 die door hem gefixeert was op de 6 julij aenstaende /

215r

konde dienen ook te schrijven aen d'heeren gecommitteerde vande / grootte gelande ook aende laeten van

eertbeur ende raverschot voors dat / men sondag eerstcommende saude doen publiceren het kerkgebodt / date

voorseijt

declaratien congres van valsche geruchten

actum 26 junij 1790 ter wettelijke vergaederinge 

ten geseijden daeghe is wettelijk geopent missive van het hooftcollegie / vanden 26  dezer met exemplairen

vande declaratien van het congres / de daeten 11 en 16 dezer zijnde geresolveert van sondag aenstaende te /

doen de publicatien ende affixien alsmede gelijcke exemplairen bij beslotene brieven te zenden aende laeten

van eertbeur ende raverschot / date voornoemt

buskruijd

actum in wettelijke vergaederinge vanden 3 julij 1790

ten voornoemden  daege is wettelijk geopent missive van het hooftcollegie /  de daete 2 deser  met  eenen

geinserreerden  brief  van  d'hoogmogende /  heeren  staeten  vanden  26  junij 1790  raekende het  buskruijd

sijnde / geresolveert van sondag toekommende den zelven te publiceren / ende affixeren alsmede copien

vanden selven brief te maeken om te / zenden naer eertbeur ende raverschot date ut ante

vremdelingen

voors noch ten zelven daege des naer middags bekomen brief als voor-  / ren met exemplairen van eene

bekentmaekinge van d'heeren / staeten vanden 26 junij 1790 raekende van te letten op alle vremdelin- / gen

tot den 14 dezer sijnde geresolveert van sondag te doen de publi- / catie ende affixie alsmede bij beslotene

brieven te zenden gelijcke / exemplairen naer de laeten van eertbeur ende raverschot

eet van trauwe

actum in wettelijke vergaederinge vanden 4 julij 1790

ten  voornoemden  daege  ten  twee  uren  naer  middagh  ontfaen  ende wettelijk  /  geopent  missive  van  het

hooftcollegie vande zelve daete ordonnerende / de zelve te publiceren seffens als sijnde eenen sondag op dat

alle / voluntaire zauden compareren tot ghent den 7 dezer ten 10 uren / voor middagh tot het doen vanden eet

van trauwe sijnde geresolveert / den zelven te doen publiceren naer den goddelijken dienst der vesper / daete

ut ante

werfvinge

actum in wettelijke vergaederinge vanden 6 julij / 1790
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ten voorschreven daege is wettelijk geopent missive van het hooftcolle- / gie van date 5 dito waer bij alle

vrijwillige corpora geauthoriseert / wierden tot werfvinge selfs ieder int besonder met slaende / trommel etc

sijnde geresolveert daer van part te geven / aende voluntaire compagnien en andere date als voor- / noemt

215v

opschortinge eedt van trauwe mits den ougst

actum 24 julij 1790 in wettelijke / vergaederinge 

ten voornoemden daege is wettelijk geopent missive van het hoofdcollegie / der zelve daete daer bij mits den

ougst opgeschorst wierd de / daegen gestelt om binnen ghent te gaen doen den eed van / getrauwigheijt met

order  van  publicatie  etc  zijnde geresolveert  van  /  morgen  wesende sondag de  publicatien  te  doen  date

voormelt

oncosten vaderlantsche troupen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 30 / julij 1790

ten gemelden ontfaen en geopent brief van het hoofdcollegie / de date 27 dito ordonnerende dat de weth aen

hun binnen de / acht daegen moesten toesenden eenen staet ofte tabelle van / alle de oncosten die de prochie

gehad heeft  ter  causen vande / vaderlantsche troupen tsedert de  leste  ordonnantie van vallidatie / sijnde

geresolveert dat den greffier den zelven staet soude formeren / en bij beslotenen brief zenden naer t'collegie

date als voorseijt

vrijwillige genoodschappen

actum 23 ougste 1790 in wettelijcke vergaederinge 

ten geseijden daege is geopent missive van het hooftcollegie / van daete 17 deser met exemplairen van eenen

brief van d'hoogmogende / heeren staeten van vlaenderen vanden 15 dito verbiedende in elcke / plaetse ten

platten lande op  te  rechten meer  dan een  corps  vrijwillige  /  ofte  gewaepende genoodschaep  etc  zijnde

geresolveert van zondagh eerst / komende te doen de publicatie en affixie alsmede gelijcke exemplairen / bij

beslotene brieven te zenden aende laeten van eertbeur ende / raverschot date ut ante

idem vrijwillige 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 26 ougste / 1790

ten  voornoemden  daege  is  de  zelve  missive  en  exemplair  andermael  /  geexhibeert  in  volle  wettelijke

vergaederinge en zijn ontboden de twee / capiteijns der twee voluntaire compagnien aen wien is geordonneert

/ sig naer den inhauden vande zelve twee brieven te reguleren / alsmede sijn ten zelven daege gecommitteert

om op den 6 septembre / aenstaende te gaen naer het hooftcollegie om t'hooren de resolutie / wegens den te

doen uijtsent 1790/91 sieurs pieter de smet en pieter joosephus de meijer date voorschreven

pardon deserteurs

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 28 ougste 1790

ten voornoemden daege ontfaen en geopent brief van het hooftcollegie / 

216r

van date 27en dezer met exemplairen van het generael pardon / der deserteurs en is geresolveert van morgen

sijnde sondag te doen  de publicatie ende affixie alsmede gelijcke  exemplairen bij beslotene / brieven  te

zenden aende laeten van eertbeur ende raverschot date ut / ante

rapport uijtsent 1790/91

ten voornoemden daege deden de schepenen smet en meijer wettelijck / rapport van hunne deputatie in het

hooftcollegie dat den te/ doen uijtsent was gereguleert gelijck ten voorgaenden jaere / date als voorschreven

lichtinge van 10 millioenen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 9 septembre 1790

ten gemelden daege is wettelijk geopent missive van het hooftcollegie / vanden 31 ougste te vorent met

exemplairen wegens het lichten van / thien millioenen guldens etc sijnde gecommitteert d'heer bailliu / de

geijter  om op den 13 septembre te gaen naer het zelve  hoofdcollegie / tot  het hooren de resolutien ofte

propositien wegens de gemelde / lichtingen date voorseijt

rapport lichtinge 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 13 septembre 1790
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ten voornoemden daeghe heeft den heere bailliu / rapport gedaen van sijne deputatie dat naer alvooren / hij

met  de  gecommitteerde  vande voordere  minder  wetten  /  t'hebben  geconfereert  van  aen  d'edele  heeren

hooftschepen- / en te declareren dat zij eenpaerelijck consenteerde / inde voorschreven lichtinge van thien

millioenen / guldens maer dat den intrest niet en zaude mogen / commen ten laste vanden ploeg nochte ook

niet / personneel dan dat sulckx zaude dienen gevonden / te worden uijt d'excressentie vande provinciaele

rechten / indien de zelve excressentie daer toe genoegsaem zaude / bevonden worden naer het bevindt van

welcke alsdan / naerder zoude connen worden geresolveert actum date / ut ante

216v

sendinge van waegens en peerden naer namen

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 17 septembre 1790

ten  voornoemden  daege  om  vier  en  half  s'naermiddags  ontfaen  ende /  wettelijk  geopent  brief  van  het

hoofdcollegie van de selven / daete waer bij geordonneert wierd dat de prochie des anderdags / ten 8 uren

smorgens binnen dendermonde moesten gelevert / worden vier waegens ider bespannen met vier peeerden

of / 8 karren elk met twee peerden voorzien van geld en nou- / ture voor de conducteurs alsmede haver en

hoij voor de / peerden voor 12 daegen om te rijden naer namen etc was / geresolveert seffens de lijsten te

maeken met uijtdrukkinge / vanden inhouden vanden selven brief ende de persoonen zoo / aenstonts te doen

vermaenen date ut ante

quijtinge ten minsten van een derde in den uijtsend

ten  geseijden  daege geopent  missive  van  het  hooftcollegie  /  van  de  selve  daete  ordonnerende dat  den

ontfanger pieter  broeckaert  binnen de  14 daegen  ten  comptoire generael /  ten minsten  een  derde vande

geheele  prochie  quete  in  den  /  uijtzend  t'expireren  lesten  octobre  1790  op  pene van  executie  /  en  is

geresolveert vanden selven brief seffens aenden ontfanger / te communiqueren en hem geordonneert van te

voldoen / aen den inhouden etc date al boven

plaise op prolongatie van s'lands gulden op de bieren

nog ten selven daege ontfaen  en geopent missive  alsvooren  /  daer  bij d'edele  heeren hoofdschepenen te

kennen gaven / dat men moste plaise presenteren tot het bekomen prolongatie / van slants gulden op de

bieren en gelijk den heer bailliu / en eenige schepenen absent waeren is geresolveert vanden selven / brief ter

eerste volle vergaederinge andermael te communi- / queren date ut ante

advertentie van de drij jaermerckt daegen en sitdagen der porterije

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 26 septembre 1790

ten  voornoemden  daege  geopent  missive  van  het  magistraet  /  van  dendermonde  adverterende  de  drij

jaermerkt dagen / ook de sitdaegen der poorterij etc zijnde wettelijk geresolveert / seffens de publicatie te

doen als zijnde zondag date voorseijt

corten staet van schulden

ten selven dage nog geopent missive van het hooftcol- / legie van daete 23 septembre zijnde geresolveert

vanden selven /

217r

op sondag 3 octobre te publiceren en dat den greffier zoude / formeren den corten staet van schulden om te

senden naer / het hoofdcollegie alsmede maeken de repartie tusschen / dese prochie ter eendere de laeten van

eertbeur en raverschot / date ut ante

becostinge van fusieken trommel vendels etc

nog voorder ten selven daege geopent missive vanden heer / greffier de mulder ordonnerende dat de weth

cito moesten / oversenden eenen staet van becostingen van fusieken trommels / vendels etc en is geresolveert

van t'antwoorden dat de prochie / daer van geen last en hadde gehad nemaer betaelt door / alle de toegenegen

vaderlanders etc date als boven

onderhaut weduwe gillis claus en joannes de wilde

actum in wettelijke vergaederinge vanden 7 octobre / 1790

ten voornoemden daege geopent brief van sint ivo tot gend ende / du bosch advocaet raekende het onderhaud

vande weduwe gillis / claus en eenen anderen vande weth van schellebelle wegens / het onderhaut van

joannes de wilde filius jacobi inborelingen / deser prochie is geresolveert van die brieven te beantwoorden /

date voorseit
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werfvinge recruten

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen vanden 14 octobre / 1790

ten voornoemden dage is geopent missive van het hoofd- / collegie van daten 11 der voorseijde maend met

twee exemplairen / der waerschauwinge der commissie van oorlog raekende / de werfvinge van recruten met

ordonnantie van publicatie is / geresolveert van sondag aenstaende de publicatie en affixie / te doen date als

boven

stilstand waepens

ten selven daege ten 2 uren naer middag nog ontfaen ende / geopent missive van het hoofdcollegie der selve

daete ordon- / nerende dat wij gedeputeerde moesten senden naer het hoofd- / collegie tegen des anderen

dags ten 6 uren smorgens om te / hooren de resolutie wegens den geproponeerden stilstant van / waepenen is

daer toe gedeputeert de schepenen smet ende meijer date voornoemt

vergaederinge staeten generael te houden tot brussel geenen stilstant van waepens

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 17 octobre 1790

ten voornoemden daege deden schepenen rapport van / hunne deputatie dat'er met gemeen voijsen was gere- /

solveert dat d'edele heeren hoofschepenen zouden rescriberen / om de vergaederinge der generaele staeten te

houden binnen / brussel en geen consent te draegen in den stilstand der / waepenen date voorseijt

lichtinge van thien millioenen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 23 / octobre 1790

ten voornoemden  dage ontfaen en geopent  missive van hooft-  / collegie in daeten 22 deser  raekende de

lichtinge van  thien  /  millioenen  guldens  wisselgelt  tot  secours  ende augmentatie  van  /  het  leger  deser

nederlanden met exemplairen ende ordonnantie van / publicatie en affixie etc is geresolveert van des andere

dags / alswesende sondag de publicatie en affixie te doen date als / boven

passavants van officieren ende soldaten

actum in vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester ende schepenen vanden 30 octobre 1790

ten  voornoemden  dage ontfaen  ende geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  van  daeten  28  deser  met

exemplairen van 't ver- / claers wegens de attestatien of passavants zoo van d'offecieren / als soldaeten der

nationale troupen is geresolveert van te doen / de publicatie ende affixie dato voorseijt

staek van vrijheijt

actum in wettelijke vergaederinge vanden 31 / octobre 1790

ten voornoemden dage presenteerden de voluntaire vaderlanders / deser prochie requeste ten eijnde van op de

merkt alhier / te mogen gestelt worden eenen staek van vrijheijt waer op met / pointers ende notable deser

prochie geresolveert is geconsideert / den grooten iver ende privée onconcosten der geseijde vrijwilligers /

geduerende een geheel jaer gedaen zoo in het koopen van elkx / uniforme buskruiijd t'betaelen van hunnen

exercitie  meester  /  twee  vandels  als  meer  andere  artikelen  dat  de  prochie  daer  in  sal  /  contribueren

vijfentwintig ponden grooten courant ende de kercke thien / ponden grooten het voorder  blijve  ten laste

vande supplianten / dato voornoemt

218r

passeren staet van binnecosten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 4 novembre 1790

ten voornoemden dage is geresolveert van op den 23 deser te / passeren den staet van binnecosten geexpireert

lesten octobre / ende dat den greffier daer toe soude schrijven het kerckgebot / alsmede brieven aen d'heeren

gecommitteerde vande groote /  gelande ook  aen de laeten van eertbeur ende raverschot  voorts / te doen

kerckgebod dat elk die pretentien hebben ten laste / vande prochie de selve bij specificatie moesten bewegen

ter / greffie mitsgaders de logement bielleeten dat voorseijt

oude ende nieuwe geld specien

actum in vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester ende schepenen vanden 6 novembre 1790

ten voornoemden dage ontfaen ende geopent missive van het / hooftcollegie de dato 4 deser met exemplairen

der regulative / zo van het souverain congres der vereenigde nederlansche / staeten van vlaenderen als van

d'hoogmogende heeren staeten / van vlaenderen respectivelijk van daeten 14 augsuti ende 19 octobre 1790 /

raekende de nieuwe ende oude geld specien medebringende / ordonnantie van publicatie ende affixie zijnde
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geresolveert van / morgen wesende sondag te doen de publicatie ende affixie als- / mede gelijke exemplairen

bij beslotene brieven te senden aende / laeten van eertbeur ende raverschot dato als boven

wervinge van 20000 recruten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 7 novembre 1790

ten voornoemden dage ontfaen brief van het hooftcollegie / van daeten 3 deser ende ten selven dage geopent

daer bij / geinsereert was brief van d'hoogmogende heeren staeten van / vlaenderen rakende het werven van

20000 recruten ende gelijk / daer bij gestaet dat bailliu ende weth aende selve heeren hooft- / schepenen

jegens den 12 deser maend moesten toesenden met iemand / van ons corps met beslotenen brief ons advijs

ende reflexien op / alle de objecten ende pointen daer bij vervat is geresolveert dies - /wegens op de 11 deser

te nemen generaele resolutie dato / voorseijt

218v

mediatie en wervinge

actum in vergaederinge van den / heere pastor deser prochie joncker van / pottelsberge gecommitteerden der /

groote gelande bailliu schaut / ignatius braekman borgemeester  jacobus matthijs pieter  de smet jacobus  /

segers pieter josephus de meijer / ende adriaen francies de vuijst schepe / nen sieurs gillis matthijs jacobus /

francies de wilde francies raman jan baptiste dierick ende josephus lammens / pointers philipus gerardus

braeck - / man ferdinand antonius matthijs / en joannes verstraeten notable voorts jan michiels pieter jan

michiels pieter joannes / vispoel pieter jan matthijs jacobus / raman ende francies verstraten filius / lieven

d'oude principaele gegoede / deser prochie desen 11 novembre 1790

ten  voornoemden  dage is  geexhibeert  missive  van  het  /  hooftcollegie  van  daeten  6  deser  raekende het

recuteren van / 20000 mannen voor negen provintien daer in vlaenderen / gereguleert staet op 8000 volgens

de regulative bij brief van / d'heeren staeten van vlaenderen de daete 3 deser waer bij / geordonneert wierd

dat wij op alle de objecten bij den selven / brief ende pointen van recruteringe vervat mosten verleenen /

schriftelijk advijs ende refleciern ende de selve door iemant van / ons corps bij beslotenen brief op den 12

deser bewegen in / het collegie

insgelijkx geexhibeert missive van het hooftcollegie vanden 9 / dito met brief van d'hoogmogende heeren

staeten  van  7  /  deser  met  copie  vande  mondelinge publique  gepresenteert  aen  /  de  drij  ministers  in

schraevenhage in ocotbre 1790 alsmede de / declaratie der ministers voorseijt in daeten 31 octobre voorts een

/ copie van een stuk onder simple enveloppe toegesonden aen / de staeten van vlaenderen den 4 novembre

1790 met  den timbre van  /  's  graevenhaege  en gecollationeerd hoppéz welke copie onderteekent /  was

leopoldus leeger johann philipp cobentzl en nog leeger spielman / 

219r

welke brieven en stukx raeken de onderhandelinge met de / ministers van engeland pruijsen en holand zoo op

den stil- / stand van waepenen als de mediatie nopende het different / tusschen de belgische natie ende het

huijs van oostenrijk / waerop geresolveert is bij beslotenen brief t'antwoorden inde / manieren als volgt wij

hebben alle de stuckx die ueerweirdige / hebt believen toe te senden rapport hebbende tot de vergaederinge /

gehouden  in  reichenbach  rijpelijk  overwogen  ons  stellende inde goede  /  regie  ende voorsigtigheijt  van

ueerweirdige  ende  d'hoogmogende  heeren  /  staeten  die  onse  religie  ende  vrijheijt  ende  constitutien

genoegsaem ter / herten nemen relatif tot den brief der  selve hoogmogende vanden / 7 deser  maend aen

welkers inhoud wij ons refereren als goed- / vindende den middel daer bij voorgestelt

voorts beantwoordende ueerweirdige geerden vanden 6 deser  meldende / de recruteringe hebben d'eere te

seggen op den 1 artikel te consenteren / inden gouden louis

op den 2 artikel ook te consenteren indien ons contingent volgens / transport beloopt tot 8000 mannen

op den 3 artikel indien het mogelijk is daer aen te volkomen 

den 4 ende 5 artikel word geagrieert

op den 6 artikel werden ueerweirdige edele gebeden van ons te suggereren / eene gequamen middel sonder de

ploeg te beswaeren

consenterende den inhaut vanden 7 artikel ende op den 8 refereren ons op / het gone hier vooren geseijt op

den 6 artikel als ook wegens den / 9 artikel verhopende hier mede aen ueerweirdige orders t hebben voldaen /

en blijven met alle eerbiedige respecten eedele weerde etc 

zijnde tot dese gedeputeert sieur van pottelsberge ende sieur livinus / ignatius braeckman om alle het zelve

gezien  alsdan  naerder  /  geresolveert  te  worden  zoo  men  zal  vinden  te  behooren  dato  /  alsvooren  in

confirmatie van  welke dese  is onderteekent over  / alle de presente door  bailliu twee  wethouderen  ende

greffier

219v
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lichtinge van vier millioenen ende het trecken van linien

ten  voornoemden  dage  ontfaen  ende geopent  missive  van  /  het  hooftcollegie  van  daten  10  deser  met

exemplairen relatif / tot de lichtinge van vier millioenen ende andere exemplairen / vande bekent maekinge

vande hoogmogende de staeten / van vlaenderen behelsende het trecken van linien in het braban- / sche ende

de defentie van diere door de nederlansche voluntaire / is geresolveert van te doen de publicatie ende affixie

alsmede / gelijke exemplairen bij beslotene brieven te senden aende laeten / van eertbeur ende raverschot

dato ut ante

wervinge

actum in wettelijke vergaederinge vanden 18 / novembre 1790

ten voornoemden dage andermael gecommuniqueert missive / van het hooftcollegie de date 15 deser waer bij

wij gelast / wierden op de requisitie van d'hoogmogende heeren staeten / van vlaenderen den oversten der

voluntaire van dese prochie / te versoeken van door twee of drij van hun corps te doen wer- / ven binnen dese

prochie en elders daer geenen corps voluntair exis- / teren etc is geresolveert daer van part te geven aende

voorseijde / voluntaire en hun te recommanderen vande gemelde wervinge / te behertigen dato voorseijt

optrecken voluntaire

actum in wettelijke vergaederinge vanden 21 / novembre 1790

ten voornoemden daege ontfaen ende geopent brief van het hooftcollegie / daer bij geordonneert wiert uijt

den naem van d'hoogmogende / heeren staeten volgens hunnen brief van den 20 dito van op / den 22 dezer

alle de voluntaire dezer prochie te zenden naer / het hooftcollegie om aldaer t'ontvangen d'orders van op te /

trecken tot defenderen der linien boven loven ende / gelijck zulckx soo spoedig mogelijk was als dito brief

maer / ontfaen ten elf uren s'nachts is geresolveert van op den 22 an- / dermael te vergaederen ende seffens

eenen expressen te zenden / met brief naer het hooftcollegie dat de volontaire zauden / hebben gecompareert

binnen dendermonde den 23 dito date voorzeijt

idem

22 dito andermael vergaedert op t'voorschrevn subject geschreven / brief en de volontaire doen vergaederen

aen wien alles is voorge- / houden ende geordonneert van op te trekken etc 

220r

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 22 novembre / 1790

ten voornoemden daeghe des s'avonds becommen antwoorde van / het hooftcollegie op onzen brief waer bij

gezeijt wiert dat / de voluntaire daegelijks zaude voor zolde gehadt hebben tot acht / stuijvers par man tot den

lesten der maent den capiteijn / twee guldens ende 25 stuivers aen ieder der twee lieutenanten / ende dat wij

hun moesten voorsien van twee/ waegens op welcke geresolveert van seffens te voldoen date / voorseijt

propositie accomodement

actum in wettelijke vergaederinge vanden 26 novembre 1790

ten voornoemden daeghe des s'avonts ontfangen missive van het / hooftcollegie vanden zelve daete met

exemplair vanden brief van d'heeren staeten van vlaenderen vanden 24 der zelve maendt / ordonnerende dat

de weth van alhier moesten zenden naer / het hooftcollegie hunne gedeputeerde om aldaer te wezen / den 27

dito ten elf uren s'morgens om t'hooren de resolutie / wegens de propositie van accomodement tot welcken

eijnde / gedeputeert is den borgemeester braekman date voorseijt

ophauden vluchtelingen van het vaderlants leger

actum in wettelijke vergaederinge vanden 29 novembre / 1790

ten  voornoemden  daege  ontfaen  ende  geopent  missive  der  commissie  /  van  oorlogh  der  staeten  van

vlaenderen ordonnerende alle / vluchtelingen van het vaderlants leger op te hauden ende die te / zenden ofte

te bewegen  binnen dendermonde ende offecier  /  leferre  (lefevre)?  waer  op  geresolveert  is  van  aenden

patrouillianten / dezer prochie t'ordonneren vande zelve vluchtelingen op te hauden / ende naer dendermonde

te bewegen etc date voorzeijt

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 30 dito

ten zelven  daege becomen  missive  vande commissie  van  /  oorloge ordonnerende alle het zelve  als hier

vooren gezeijt / daer op geresolveert is van het veer der schelde te bezetten / met wachten etc date ut ante

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 233



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

idem

ten  zelven  daege  ontfaen  ende wettelijk  geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  met  exemplairen  van

d'hoogmogende heeren /  staeten  vanden 27  dito raekende ook  de  desertie ende is geresolveert  /  vande

wachten te verdobbelen date voorschreven

2 DECEMBER 1790 / TERUGKEER OOSTENRIJKERS

220v

besluijt tot het voorkomen ongelucken rampen etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 2 decembre 1790

ten gemelden daege ontfangen ende geopent missive van het / hooftcollegie daer bij geordonneert wiert dat

wij des anderen / daegs moesten zenden onze gedeputeerde om t'hooren de resolutie / om te nemen een

besluijt  bequaem  om  alle  ongelucken  /  rampen  ende  ruinien  van  dezen  lande te  voorkomen  zijnde  /

geresolveert etc date voornoemt

accomodement tusschen den keijser leopold ende de belgische

actum in wettelijke vergaederinge vanden 4 / decembre 1790

ten geseijden daege ontfaen en geopent missive van het / hooftcollegie vanden 3 dezer daer bij voorgestelt

wiert de / propositien van accomodement tusschen den keijser  ende koning leopold ten eendere ende de

belgische ter andere zijnde / geresolveert daer van op morgen de publicatie affixie ende / uijtsendinge te doen

als ordinair date voorschreven

rapport tot den baron de bender

actum in wettelijke vergaederinge vanden 5 dito

ten genoemden daege geopent missive van het hooftcollegie / vanden 4 dito met exemplairen van het rapport

der  gedeputeerde /  tot  den  marchal  baron  de  bender  wegens  het  provisioneel  /  tractaet  van  vrede met

ordonnantie van t'zelve te publiceren / en affixeren zijnde geresolveert (mits t'zelve maer des middags / en is

toegekomen)  te publiceren naer den goddelijken dienst der vesper en lof date als voorseijt

inbringhen oorlogsmunitien

actum in wettelijke vergaederinge anden 9 decembre / 1790

ten voornoemden  daege des naer  middaegs ten  drij uren en  alf ontfaen / ende geopent  missive  van  het

hooftcollegie der zelve daete / ordonnerende dat binnen de 24 uren ten shepenenhuijs in depot / moesten

beweegt worden alle de krijgfusieken sabels gibernen / en andere krijgsbehoeften die binnen deze prochie

zoude / mogen bevonden  worden ende dat die binnen andere 24 uren / moesten beweegt  worden in het

hooftcollegie op pene etc / daer op geresolveert is vanop morgen te doen de visite op / alle de cantons dezer

prochie date ut ante

idem

10 dito des s'avonts deden de wethauders rapport van hunne / gedaen visite en wiert geresolveert van op

morgen te doen / kerkgebodt dat alle de gonne die nog voorzien waeren van /

221r

eenige munitie de zelve moesten bewegen ten schepenen huijs / voor den 4 uren naer middag op pene etc

voors  geresolveert  van  te schrijven  brief  aen  d'edele  heeren  /  hooftschepenen  dat  men  de  voornoemde

oorlogsmunitie maer en conde / toezenden op den 12 dito date voornoemt

submissie

actum in wettelijke vergaederinge vanden 12 decembre / 1790

ten gemelden daege ontfaen en geopent brief van het hooftcolle- / gie van date 10 dito medebringende de

submissie gedaen door de / staeten van vlaenderen ende d'executie vanden heere baron de bender / sijnde

geresolveert daer van naer den goddelijke dienst van d'acht / ur en hoogmisse te doen de publicatie ende

affixie date ut ante

rapport wegens de fusicquen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 13 decem- / bre 1790 present den borgemeester braeckman ende /

den schepenen de vuijst

ten zelven daege dede den schepenen de meijere rapport van / zijne deputatie naer dendermonde dat hij in het

hoofdcollegie / hadde beweegt  de fusicquen sabers gibernen etc maer dat hij / geen  permissie en hadde
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becomen om de resterende dertigh fusicquen / wezende deel van vijftigh die de princesse d'isenghien vrouwe

dezer  prochie aende weth  in leeninge hadde gegeven  om  die  te  /  destribueren  aende patrouillianten tot

veijligheijt dezer prochie / t'elkent als die nood sulckx soude vereijsschen in alle opkommen- / de troubels

van ravagie plunderingen ende andere onheijlen om die / ten schepenenhuijs alhier onder onze directie in

depot te mogen / behauden ten waere dat wij bailliu en weth daer over ver- / leenden een acte van garrant ter

ontlastinge van d'edele  heeren /  hooftschepenen  zijnde geresolveert  van  morgen jegens den  acht  /  uren

smorgens den bailliu en geheel te doen vergaederen date / voorzeijt

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 14 dito ter / presentie vanden heere bailliu de geijter / sieurs livinus

ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter de smet pieter jooseph de meijere ende / adriaen frans de vuijst

schepenen

ten genoemden  daeghe is voorengehauden het rapport hier  /  vooren  gedaen daer  op geresolveert  is met

gemeene voijsen  dat  /  in plaetse  van  te teekenen den  voorseijden  act  den heere /  bailliu seffens saude

vacheren naer dendermonde om te spreken / den heere commandant aldaer ende hem te versoeken vande

voorschreven / fusicquen alhier ten schepenenhuijs te mogen behauden en oock / thoonen de retenue van

onzen brief geschreven aen d'edele heeren hooft- schepenen tot het becomen het gemelde consent date ut ante

idem

ten zelven daege des naer middaegs jegens den avont dede den /

221v

bailliu rapport van sijne deputatie dat hij den heere / commandant ende d'edele heeren hoofdschepenen hadde

versogt / om de 30 fusieken die alhier noch waeren te mogen behauden / soo om de reden vermelt bij brief

vanden 11 dezer  als naer  andere / redenen de welke eenpaerelijk hebben  geseijt  t'zelve niet te mogen  /

consenteren nemaer dat die des anderendaegs moesten gelevert / worden in het hooftcollegie date voornoemt

waegens

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 / decembre 1790

ten voorschreven daeghe ontfaen missive van het hooftcollegie / daer bij geordonneert wiert dat men op den

16  dito moesten  /  leveren  binnen dendermonde 5  waegens  ieder  bespannen  met  /  drij  peerden  tot  het

vervoeren van militaire bagagie zijnde / seffens gemaekt de lijste om die waegens te doen opreijden / date

voorseijt

deserteurs en patrouillie etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 decembre / 1790

ten zelven daeghe geopent missive van het hooftcollegie / raekende het aenhauden der deserteurs vanden

majesteijts / troupen het verdobbeleren der wachten etc welcken brief is / voorengelesen aen d'officiers met

order daer van part te geven / aenden heere bailliu ende stiptelijk t'onderhauden ende volkomen / aen t'gone

daer bij geordonneert date ut ante

actum date alsboven zijnde voors geresolveert van op den / 21 decembre 1790 te doen de ommestellinge ten

laste vanden ploeg van / t'zelven jaer als ook de gonne opde negotie bedrijf ende gestaethede / waer toe

geordonneert is van te vermaenen pointers ende / setters

ommestellinge 1790/91 à 7 schellingen 4 grooten

actum ter vergaederinghe van pointers / ende setters dezer prochie van wetteren / dezen 21 decembre 1790

ten voornoemden daeghe is aen ons geexhibeert den uijtsentbrief / ofte smaldeelinge van het hooftcollegie de

daete 23 septembre / 1790 met de lijste van alle de schulden ende voordeelen dezer / prochie over den ougst

jaere ende onbloot 1790 alsmede den corten / staet van schulden die in het hooftcollegie gereguleert is / den

28 octobre 1790 uijt alle welcke bevonden word dat deze / prochie belast is met de volgende schulden

eerst over  de subsidie fix ingegaen den 1 novembre 1790 ende te /  expireren den

lesten octobre 1791 met het deel van eertbeur /

222r

ende raverschot t'gone hier achter in voordeel zal gebragt worden / tsamen £ 1429 9 9 11

voor d'hofhaudinge ingegaen ende te verschijnen / alsvooren 187 5 0 0
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ende voor s'lants directie ook in te gaen ende te / verschijnen alsvooren 1086 4 2 11

2702 19 0 10

item over den inhauden vande staet van binne- / costen begonst prima novembre 1789

ende  texpireren  /  lesten  octobre  1790  alsvooren  soo  van  croosen  van  /  renten

logementen  vaccatien  wettelijke  rechten  van  /  d'ommestellingen  recognitien  etc

domiciliaire / lasten tantieme vanden ontfanger remiesen stellen en / passeren staet

van binnecosten en rekeninghe / t'samen salvo justo mits den staet van binne- / costen

nog niet en is gereguleert int hooftcollegie / tot 423 5 3 0

dit zonder de becostinge der brugge over de / schelde alhier mits daer van volgens

octroij / particuliere rekeninge zal worden gedaen gelijck bij / staet van binnecosten

vanden voorleden jaere is te / kennen gegeven memorie

somma t'samen vande voorenstaende / uijt gesteken schulden beloop tot £ 3126 4 3 10

voordeelen

jegens  welcke schulden  volgens de  repartitie staende / op  den voorseijden  uijtsent  brief  ende lijste in

voordeel bevonden / wordt het volgende

eerst soo veele de laeten van eertbeur moesten doogen / inde subsidie fix hier vooren

geseijt tot £ 116 13 10 4

de laeten van raverschot moeten daer inne ook / contribueren tot 58 6 11 2

eertbeur in d'hofhaudinge 15 5 9 0

raverschot idem 7 12 10 6

eertbeur in s'lants directie 88 13 4 11

raverschot idem 44 6 8 5

330 19 6 4

slot rekeninge gedaen over den jaere 1788/89 tot / 289 : 7 : 11 daer op al de geloste

rente aenden armen / 116 : 13 : 4  croos tot 10 julij 1790 8 : 15 : 7 / rest voor t'zelve

slot 169 19 0 0

500 18 6 4

noch voordeel over een jaer pacht van het veer / verschenen lesten octobre 1790 60 0 0 0

idem een jaer pacht van het schepenenhuijs 19 0 0 0

item comt noch in voordeel voor d'ommestellinge /

222v

ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede ver- / schenen lesten octobre 1790 bij

provisie £ 113 0 0 0

692 18 6 4

somma t'samen vanden voorenstaenden / voordeelen beloopen tot de somme van £ 692 18 6 4

somma generaele schulden £ 3126 4 3 10

somma generaele voordeelen 692 18 6 4

rest schult £ 2433 5 9 6

consequentelijk tot voldoeninghe der voorenstaende resterende / schulden van £ 2433 : 5 : 9 : 6 hebben wij

ommgestelt / soo wij ommestellen bij dezen ten laste vanden ploeg eene / settinge van seven schellingen en

vier  grooten  courant  te ponde prijs  daer  /  op  de  landen bosschen  meersschen  weeden  huijsen  vijvers  /

meulens en thienden staen getauxeert ofte gequotiseert  / op de lantboecken  deser  prochie alles ten laste
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vanden ougst / jaere ende onbloot 1790 voorseijt onder protestatie wegens de / twee schelen voor schellebelle

en vijf voor die van laerne als bij d'ommestellingen van voorgaende jaeren / is gezeijt daer toe gerefereert

wordt danof den greffier  / ingevolgde dezer den ommestellingboek zal maeken op zegel / competent soo

haest het doendelijk is om die te leveren in / handen vanden gonnen die daer van ontfanger zal bedijden / ten

fine hij ontfanger de debiteuren daer bij te bevinden tijdelijk / zoude doen betaelen van drij te drij maenden

om  daer  mede /  te quijten  alle  de  schulden  dezer  prochie versoekende ten  /  effecte  dies bailliu schaut

borgemeester  ende schepenen  van  deze  /  ommestellinge als  ook  ten  laste  vande negotie  bedrijf  ende /

gestaethede  te  wijzen  wettelijk  ende  executoir  toorconden  en  /  hebben  deze  benevens  den  greffier

onderteekent date ut / ante

gillis matthijs jan baptist vanderschuren / francis raman / jacobus frans de wilde jan baptist dierick / josephus

lammens /livinus franciscus leirens

223r

wijsdom ommestellinge

actum in wettellijke vergaederinge vanden 29 decembre / 1790

ten voornoemden dage is voorengelezen den voorenstaende / ommestellinge alsmede de gone gedaen op de

negotie / bedrijf ende gestaethede door de pointers ende setters ende / voldoende aen hun versoek hebben wij

beede de selve omme- / stellingen ter manissen vanden heere bailliu ende schaut gewesen / wettelijk ende

executoir zoo wij die wijsen bij desen omme door den / gonne die ontfanger zal bedijden van de selve geint te

/ worden bij sommatie ende executie ten laste vanden gonne die / hunnen debet van drij te drij maenden niet

en voldoen actum dato / voorseijt toorconden greffier

livinus franciscus leirens

fusieken rapport uijt den haeg

ten voornoemden dage ontfangen ende geopent / missive van het hooftcollegie van de selve date daer / bij

geordonneert wierd dat alle fusieken zoo militaire / als jaegers fusieken mosten gestelt worden in depot / te

weten  de miliaire in het hooftcollegie ende die / vande jaegers ten schepenen huijse alhier  daer  op  is /

geresolveert de selve missive den 2 januarij te / publiceren ende te schrijven aen de laeten van eert- / beur

ende raverschot bij welke missive gevoegt worden / drij exemplairen van het rapport der gedeputeerde / uijt

den haeg daer van een is gepubliceert ende / geaffixeert dato ut ante

223v

contiuantie ontfanger

actum in wettelijke vergaederinge vanden 5e / januarij 1791 present d'heer joachim / de geijter bailliu ende

schaut sieurs jacobus  / matthijs pieter  de smet  jacobus  seghers /  pieter  jooseph de meijere ende joannes

dominicus de / vos schepenen

ten voornoemden daege is voorengehauden dat de pointers ende / setters in het doen vande ommestellinge

den 21 decembre 1790 / hadden goet gevonden zoo wel uijt omstandigheden / des tijdts als om dat sieur

pieter broeckaert ontfanger dezer / prochie voor d'ommestellinge van t'voorleden jaer, is eenen / deugsaemen

ende goet  trouwigen  persoon  den  welcken  in /  sijne qualiteijt  van ontfanger seer  voordeelig agiert met

iegelijken / debiteur van settingen bij dien meritteert selfs noodig is / hem als ontfanger te laeten continueren

op redelijcken / sallaris dienvolgende hebben wij hedent den / zelven broeckaert ontboden ende met hem mits

alle / t'gonne voorseijt bestaet inde waerheijt ende behoogende / het voordeel vande prochie gemaekt accort

naer veel / lof ende gebodt dat hij d'opinninghe der ghemelde / ommestellinge met de quoten van eertbeur

ende / raverschot zal doen beneffens den pachten vande brugge schepenenhuijs het / slot vande voorgaende

rekeninge emmers generaelijk / alle voordeelen dezer prochie ende daer uijt betaelen / binnen dendermonde

ten comptoire generael alle de / prochie lasten mitsgaeders den inhauden vanden staet / van binnecosten met

alle voordere ordonnantien die aen / hem door ons zauden worden verleent ook op last van / t'observeren alle

het gonne bij conditien van verpachting / der gelijke gestie in voorlede jaeren aen hem vooren gelesen / over

welkers inhaut hij hun haut teenemael onderricht / voors van te stellen souffisante borge met certifiant naer /

behooren voor  alle welcke hij zal genieten  eene somme van  / drijendertig ponden grooten  courant eens

sonder op eeniger / manieren vaccatien bijlegh ofte recompensie te mogen vraegen / behaudens dat stant blijft

grijpen het accort wegens den / ontfang en uijtgeef raekende de brugge alle het welcke hij / broeckaert alsoo

verclaert t'accepteren ende heeft hij deze ten / dien fine mede onderteekent

depost den ontfangen uijtgeef vande brugge comt met deze conventie / te cesseren soo wel voor ontfang als

uijtgeef der croosen vande / gelichte penningen werckvolck entreprisen als alle andere / lasten reden waerom

hier boven is gedaen de trasseringe van / twee regelen

pieter jan broeckaert / livinus ignatius braeckman jacobus matthijs / jacobus segers pieter jooseph demeijere

pieter de smet / adriaen francies de vuijst 
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224r

recognitie gouverneur

zijnde ter selver daten voorders geexhibeert missive van den heer de / meersman die daer bij versoekt dat de

prochie in zijne handen / moet betaelen de recognitie vanden heere gouverneur en major / als ordonnantie

verschenen lesten octobre 1790 is geresolveert van aenden / ontfanger pieter broeckaert t'ordonneren daer

van de voldoeninge / te doen date alsvooren

peerden der provincie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 13 januarij 1791

ten voornoemden dage is geopent missive van het hooftcollegie / de date 8 dito met exemplair vanden brief

d'heeren / staeten van vlaenderen behelsende last aen het officie van te / doen ondersoek ten eijnde van te

ontdecken  de  peerden  die  /  geseijt  wierden  alhier  bij  eenige  persoonen  te  zijn  toe  behoorende /  ende

voorkomende vande voorseijde heeren staeten en is geresolveert / van sondag zijnde 16 januarij voorseijt te

doen de publicatie zoo / wel naer den goddelijken dienst der acht ure misse als hoogmisse / mitsgaders aen

d'officieren deser prochie naer voorlesinge vanden selven / brief geordonneert vanden inhouden dier stiptelijk

te  observeren  danof  /  voorgaendelijk  brieven  van  advertentie  raekende  de  fusiquen  en  /  peerden  zijn

geschreven aen de laeten van eertbeur en raverschot / dato voorseijt

bregadier charles du boussin en 9 gecommandeerde

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 14 januarij 1791

ten voornoemden dage waeren alhier toekomen den bregadier / charles duboussin de la prevoté generael met

9 gecomman- / deerde de welke versogten ten laste vande prochie logement / voor hun ende hunne peerden

met fourneringe van eten ende drincken / slaepen ende fouragie voor hunne peerden is geresolveert tot / het

voorkomen van alle troubels hun het selve toe te staen / dato ut ante

blijde inkomste

actum in wettelijke vergaederinge vanden /  16 januarij 1791

ten voormelden dage ontfaen ende geopent missive van het / hooftcollegie van daeten 15 dito ordonnerende

dat  wij  op  den  /  18  deser  voor  hun  motten  doen  compareren  onse  gedeputeerde  /  om  t'hooren  ende

delibereren op eenige pointen van blijde in- / komsten voorgestelt van wegens d'heeren staeten is geresolveert

/ daer toe te committeren de schepenen de smet en segers / dato voorseijt

224v

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 januarij 1791

ten  dage  als  vooren  deden  de  voorseijde  gedeputeerde  /  rapport  dat  aen  hun  met  alle  de  voordere

gecommitteerden / der minder wetten int collegie door den heere greffier / is vooren gelesen een project van

blijde inkomste, zijnde inde fransche taele en dat daer op geresolveert was vanden / inhouden dier t'agreeren

als streckende tot voordeel van / t'land dato als boven

gevangene

actum ter wettelijke vergaederinge 10 februarij / 1791

ten  voornoemden  daege  ontfaen  en  wettelijk  geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  vanden  8  dito

ordonnerende aen hun over te zenden / eene lijste van alle de gonne die tsedert prima novembre 1789 tot / nu

toe zauden gevangen geweest hebben wanneer is geresolveert / van t'antwoorden dat wij geene gevangene

ofte  gedetineerde  en  hebben  gehad  die  eenig  gemeens  hadden  in  staetssaeken  /  emmeres  is  de  zelve

antwoorde gestelt ten voete vanden voorseijden / brief van t hooftcollegie om te dienen voor retenue date / ut

ante

actum ter wettelijke vergaederinge van / bailliu schaut borgemeester  ende schepenen / dezen 17 februarij

1791

ten zelven daege is geexhibeert request gepresenteert bij / francies schatteman als voogt over de weeze van

sijne / suster elisabeth schatteman met de praeminge van penale / daer op gedaen inden raede van vlaenderen

concluderende tot / quaed verclaers vande wetteboden t'sijnen laste gelijt tot overgeven / staet van goede over

de zelve weeze op pretext dat hun die / wetteboden te prematuer waeren geleijt dog alhoewel daer / jegens

verscheijde pointen conden worden geobjecteert is niet / min bij ons geresolveert van te schrijven aenden

heere advocaet / lammens ten eijnde van te stellen proceduere ofte verbal / van uijtscheet met offers van

costen ende consent van / decretement date ut ante
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joachim de geijter livinus ignatius braeckman / jacobus matthijs / jacobus segers pieter de smet pieter jooseph

demeijere adriaen francies de vuijst

circulatie der geldspecien

actum in wettelijke vergaederinge vanden 4 maerte / 1791

ten voornoemden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van /
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het hoofdcollegie van date 1 dito met exemplairen van sijne / majesteijts declaratien vanden 28 januarij

behelsende het verbod der / circulatie der specien geslaegen op den naem der belgische / staeten

ende de exemplairen vanden 29 dito raekende de beneficien en / officien sijnde geresolveert van op sondag 6

dito te doen doen / de publicatie ende affixie alsmede de uijtsendinge volgens gewoonte / date als boven

lichtinge van 500000 guldens wisselgelt

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 10 maerte 1791

ten voornoemden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie van daete 9 dezer

ordonnerende onse gedeputeerden / voor hun te senden den 14 dezer ten 10 uren voor middagh / om thooren

de propositien van door de generaele provincien / te ligten 500000 guldens wisselgelt sijnde geresolveert /

van te committeren sieurs pieter de smet ende pieter jooseph de meijere schepenen / de welcke hun sullen

voegen naer de voisen der voordere / mindere wetten om naer gehoort de propositien te doen door / d'edele

heeren hooftschepnen met beter fondament te connen / antwoorden date voorseijt

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 dito

ten voornoemden daege deden de voornoemde gecommitteerde rapport van / hunne deputatie hier boven

vermelt dat d edele heeren / hoofschepenen aen hun ende de voordere minder wetten / bij lijste hadden

aengetoont de overgroote schulden die de / provincien hadden sonder middel van die te konnen voldoen /

dienvolgende onvermijdelijk noodig de geproponeerde lichtinge te / doen date ut ante

staet van binnecosten 1790

actum in wettelijke vergaederinge vanden 22 maerte 1791

ten voornoemden daege is aen ons gethoont door den greffier den / staet van binnecosten geexpireert lesten

octobre 1790 den welken / in het hoofd collegie was getauxeert en is aenden greffier geordon- / neert die

copie  van  diere  te  bewegen  in  handen  vanden  /  ontfanger  om  achtervolgende dien  elckx  pretentien  te

konnen / voldoen date voorschreven

declaratie medebringende erroepinge van verscheijde edicten ordonnantien etc

ten zelven  daege ontfaen ende wettelijk  geopent  missive  van  /  het hooftcollegie  van daete 23 dito met

exemplairen van / sijne majesteijts declaratie vanden 16 maerte voorseijt medebringende / wederroepinge van

verscheijde edicten ordonnantien ende decree- / ten raekende de kerkelijke saeken sijnde geresolveert van op

sondag eerstcommende te doen  doen  de publicatie ende affixie/  alsmede bij beslotene brieven  te senden

exemplairen naer / de laeten van eertbeur ende raverschot date vermelt

samenrottinge en stoorders der ruste

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 31 maerte 1791

ten voornoemden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie van daete 28 dito met

exemplairen van / sijne majesteijts edict van daete 19 maerte voorseijt op het / fait vande samenrottingen en

tegen de stoorders vande / gemeijne ruste sijnde geresolveert van op sondagh te doen / doen de publicatie

ende affixie als ook te senden exemplairen / bij beslotene brieven aende laeten van eertbeur ende raverschot /

date ut supra

vier declaratien vande majesteijt

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 april / 1791

ten voornoemden daeghe ontfaen en wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie met exemplairen van /

sijne majesteijts ordonnantien bestaende in vier differente / d eerste raekende de conventie gemaekt in den

haege de tweede / voorstellinge vergunt aende oppertribunaelen van justitie den / derde schorssingen der

ordonnantien van licentie etc / ende de vierde voor de reintegratie vande universiteijt van loven / daer op

geresolveert is van sondag 17 dito te doen doen de / publicatien ende affixien alsmede gelijcke exemplairen

bij / beslotene brieven te senden aende laeten van eertbeur ende / raverschot date voorseijt
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destilatie brandewijn en nieuwen eed

actum in wettelijke vergaederinge vanden 23 april / 1791

ten  zelven  daeghe ontfaen  en  wettelijk  geopent  missive  van  /  het  hooftcollegie  van  daete  21 dito met

exemplairen van sijne / majesteijts edicten d'eerste raekende de destilatie van graenbran- / dewijnen ende de

tweede raekende de prestatie van eenen anderen / ende der magistraeten etc daer op geresolveert is van op

den / 2e paesdag sijnde 25 dito te doen doen de publicatien ende / affixien alsmede gelijcke exemplairen bij

beslotene brieven te / zenden aende laeten van eertbeur ende raverschot date voornoemt

idem eed

actum in wettelijke vergaederinge vanden 5 meij / 1791

ten geseijden daege is andermael geexhibeert  missive van het / hooftcollegie met het exemplair aen hun

toegesonden door / d'heeren raeden fiscalen van mechelen nopende dat bailliu / weth en greffier moesten

vernieuwen den eed van getrauwigheijt / aen sijne majesteijt sijnde geresolveert vanden 12 dito generaelijck

te / vergaederen om daer aen te voldoen date voorschreven

idem eedt

actum in volle wettelijke vergaederinge ten schepenen / huijs binnen wetteren dezen 12 meij 1791

ten zelven daege andermael geexhibeert sijnde haere majesteijts /
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ordonnantie vanden 16 april lest ingevolge van welcke hebben / wij bailliu schaut borgemeester schepenen

ende greffier der / prochie heerelijckhede ende leenhove van wetteren met zijne / toebehoorten reitererende

ende vernieuwende onzen eet die wij / van aen verscheijde jaeren gedaen hebben ten aenkomen / van onse

plaetsen verclaeren onder gelijcken eed getrauw  te zijn / en blijven  aen onzen wettigen souvereijn sijne

majesteijt / den keijser ende koning leopoldus graeve van vlaenderen / etc etc ten welcken effecte wij deze

hebben onderteekent date ut ante

joachim de geijter  pieter  de  smet  pieter  jooseph  demeijere  /  adriaen francies  de  vuijst  livinus ignatius

braeckman / joannes de vos jacobus matthijs /livinus franciscus leirens

idem eedt

actum in wettelijke vergaederinge vanden 12 meij 1791

ten genoemden daege heeft den greffier ons geexhibeert projectbrief / tot het overzenden copie autenticq van

den eed hier boven breeder vermelt welk / project wel bevonden is danof den inhauden hier naer is volgende

edele weirde ende voorsienige heeren

hier  nevens  copie  autenticq  der  acte  van  vernieuwinge  van  onzen  /  eedt  van  getrauwigheijt  aen  sijne

majesteijt  den keijser  ende / koning daer  bij breeder vermelt  hopende hier mede t'hebben  voldaen  / aen

ueerweirdige orders hebben d'eere te blijven met alle bedenckelijke respecten

edele weerde ende voorsienighe heeren

ueerweirdige oodmoedige ende onderdaenige dienaeren bail- / liu ende weth van wetteren onderteeknt livinus

franciscus leirens

uijt onze vergaederinge vanden 12 meij 1791

aen d'heeren raeden fiscalen tot mechelen

den orriginelen brief met de copie autenticq van d'acte van eede / behandigt aen onzen geeden bode francies

vande voorde aen den / zelven te bestellen ten post comptoire tot ghendt alles ten zelven / daege 12 meij 1791

den zelven bode relatteert eenen beslotenen brief thebben ontfangen / uijt d'handen vanden greffier livinus

franciscus leirens daer op stont het adres / aen d'heeren raeden fiscaelen tot mechelen ende den zelven / brief

ten comptoire vanden postbrieven t'hebben gesteken in de / ordinaire casse dezen 13 meij 1791 jan francis

vande voorde

uijtvoer meel

actum in wettelijke vergaederinghe vanden / 4 junij 1791

ten zelven daeghe ontfaen en wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie van daete 31 meij lest met

exemplairen raekende / den uijtvoer van het meel etc daer op geresolveert is van sondag sijnde / den 5 dito te

doen doen de publicatien ende affixien alsmede gelijcke / exemplairen bij beslotene brieven te zenden aende

laeten van / eertbeur ende raverschot date voornoemt
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reguleren remiesen

ten zelven daege des naer middaegs is nog geresolveert van op /
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den 9 dito te doen vergaederen de volle weth pointers setters / ende notable alsmede den ontfanger pieter

broeckaert ten  eijnde /  van uijt  te calculeren den settingboeck vanden ougst  1789 ook  / t'oversien  ende

reguleren het cohier van restanten vanden zelven jaere / om daer uijt te nemen de remiesen etc date voorseijt

patrouillie

actum in wettelijke vergaederinge vanden 25 julij / 1791

ten voornoemden daege ontfaen en wettelijk geopent missive van het hooftcollegie vanden zelven daete daer

bij sij ordonneerden datter  /  geduerende den tijdt  van acht daegen moesten  patrouilleren / 16 persoonen

behoorelijk gewaepent daer  op geresolveert is vanden / rondeboeck te vernieuwen bij provisie voor  acht

daegen te / patrouilleren ieder dag ende nacht 24 uren met 16 gewaepende / mannen te weten acht op de suijt

sijde ende acht op de / noortsijde vande schelde date ut ante

vraege vanden keijser

actum in wettelijke vergaederinge vanden 21 julij / 1791 ten schepenenhuijse

ten  zelven  daege  andermael  geexhibeert  missive  van  het  /  hooftcollegie  vanden  16  dito  daer  bij  wij

geordonneert wierden van / op den 23 dezer ten 9 1/2 uren voor middag in het hooftcollegie / te senden onze

gedeputeerde om met de voordere mindere wetten / geconfereert te worden op den voorstel gedaen bij de

commissisa-  /  rissen  van  het  gouvernement  nopende  de  pretentien  die  sijne  /  majesteijt  ten  laste  der

geunieerde provintien is exigerende /  over  het  wegnemen der koninglijke schatkisten  waepens oorlogs  /

munitien ende alle andere koninglijke revenuen etc sijnde tot dies / gecommitteert den heere bailliu de geijter

ende den borgemeester braeckman / de welcke hun sullen moeten reguleren naer de raets beslaegingen / der

gecommitteerde vande voordere mindere wetten ende t'eijnden / dies daer van doen rapport date alsboven

rapport van t'voorgaende

actum ten schepenen huijse in wettelijke / vergaederinge vanden 28 julij 1791

ten geseijden daege deden den heere bailliu ende den borgemeester braeckman / rapport van hunne deputatie

naer dendermonde dat op de vraege / door de majesteijt ten tittel van don gratuit over geleden schaede / van

subsidie inkommende ende uijtgaende rechten etc is toegestaen / voor geheel vlaenderen  f 3098000 : 0 die te

vinden  ist  mogelijk  /  uijt  de  renten  die  deze  provincie  heeft  ten  laste  vanden  majesteijts  /  wegens

d'hofhaudinge is toegestaen het ordinair wegens / d'erstellinge van schaede der  verbrande en geplonderde

huijsen met / d'effecten is op die vraege geantwort dat elke stadt of casselrije / in hun particulier daer schaede

gebeurt is de vergoedinge dient / gedaen te worden te meer om dat in ons lant daer vooren / 
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eene particulier quette is gedaen raekende de vraege / der vergoedenisse ofte betaelinge der schulden over

leveringen / van krijgsbehoeften is geantwoort van die pretentien naer te / sien of die sijn geordonneert van

mannen daer toe gequalifi- / seert voors dat de lichtingen gedaen door abdijen cappittels / casselrijen etc

welcke penningen souden geemploijeert sijn tot / onderstant vande regie dat die dienen in elcke provincie

ende  /  casselrije  in  hun  particulier  de  vergoedinge  te  doen  sijnde  /  ook  voorgehauden  van  alle  de

gesupprimeeerde cloosters te erstellen / ist doendelijk en aen die die het versoeken dat om sulckx te / doen de

fonds  der  zelve  cloosters  sullen  blijven  inde  magt  der  /  staeten  van  vlaenderen  emmers  bij  naerdere

convocatie naerder / geresolveert te worden etc

sijnde bij  generaele voisen  der  gedeputeerde vande mindere wetten / aen  d'heeren van het hooftcollegie

versocht  voor  het toecomende /  aen ieder prochie te senden  copie vande vraegen  ofte  propositien / om

alvoorens iemant te deputeren daer op gemeene resolutie / genomen te connen worden tot het beantwoorden

ter convocatie / op iederen article gelijck tot welstant sal bevonden worden / actum date ut ante

oncosten geduerende de revolutie

quantiteijt der graenen ougst 1790/91

actum in wettelijke vergaederinge vanden 22 ougste / 1791

ten voornoemden daege becommen missive van het hooftcollegie vanden / zelven daete daer bij geordonneert

wiert dat men moeste formeren / eenen apercu van alle de oncosten die de prochie gehadt heeft geduerende /

de revolutie soo van leveringe van peerden waegens kerren coopen van  / oorlogs  minutien soo voor  de

keijserlijke troupen als de inlantsche / alsmede eenen staet ofte declaratie ten eersten hoe veel taerwen en /
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cooren er binnen deze prochie vanden ougst 1791 opgedaen is ten 2 hoe / veel sacken er van die twee specien

binnen deze jurisdictie alnogh / souden zijn vanden ougst 1790 ende ten derden hoe veel dat'er bij jaere / van

de graenen binnen deze prochie wel geconsumeert wordt welken / lesten staet in het hooftcollegie moest sijn

den  5  septembre  aenstaende  /  ende  den  eersten  genoemden  binnen  de  vier  daegen  sijnde  daer  op  /

geresolveert van daer aen t'seffens te voldoen ende te senden bij / beslotenen brief aen het hooftcollegie door

eenen onze offecieren / ende wegens den staet van graenen van te schrijven als volgt

edele weerde ende voorsienige heeren

ter voldoeninge aen ueerweirdige altijd seer aengenaeme wegens d'eerste nombers / hebben d'eere te seggen

bij forme van appercu prater  propter  / primo dat'er  binnen deze prochie met eertbeur  en raverschot  kan

opge- / daen zijn 17500 sacken à vijf voeten ieder daer van 2/3 cooren en 1/3 / taerwe

secundo dat'er  vanden ougst  1790 binnen deze jurisdictie alnog connen zijn / 3000 sacken  daer  van 1/3

taerwe

ende tertio dat'er bij jaere van die graenen binnen ons district wel / 
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geconsumeert worden circa 12000 sacken en 3650 door de brandewijn- / stokers t'gonne meest komt van

andere prochien blijven met / alle respecten edele weirde ende voorsienige heeren ueerweirdige / oodmoedige

en onderdaenige dienaeren bailliu en weth van wetteren / onderteekent

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 17 septembre / 1791

ten voornoemden daege is andermael geexhibeert den brief van het / hooftcollegie vanden 22 ougste lest

alsmede den appercu prater propter / wegens de quantiteijt der graenen ougst etc als hier vooren / geseijt

sijnde tot het indraegen den zelven appercu alsmede om / present te weezen in het hooftcollegie in het hooren

de / propositien vanden uijtsent van s'lants directie vanden jaere 1792 gecom- / mitteert sieur pieter de smet

schepenen date voornoemt

petitie met augmentatie van 2000 ponden grooten

actum in wettelijke vergaederinge vanden 7 septembre / 1791

ten geseijden daeghe dede den schepenen sieur pieter de smet / rapport van sijne voorschreven deputatie dat

met  gemeene  voisen  /  der  gecommitteerde  vande  voordere  mindere  wetten  op  de  propositien  /  ende

doordringende redenen van d'edele heeren hooftschepenen / soo om de omstandigheden des tijts als swaere

oncosten geduerende de revolutie toegestaen is £ 2000 ...? grooten meer als bij / voorgaenden uijtsent dit

voor de generaliteijt vanden lande van / dendermonde date voorseijt

huijs ontfanger quaetregt

zijnde ten zelven daege gecommuniqueert missive van d'offecieren / principael der regten vanden majesteijt

daer  bij  sij  versogten  dat  wij  souden  /  willen  besorgen  eene  wooninge  voor  den  ontfanger  vande

dendermontsche /  tol  ende posterije  tot  quaetrecht  mits t'selve  comptoir  aldaer  alhier  /  moest  gehauden

worden in plaetse van aen het bourgoens cruijs / daer op geresolveert is van t'antwoorden dat den zelven

ontfanger aldaer? / alreede wooninge hadde en om hem te verleenen een andere / wooninge dat die gebruijkt

wiert  door  den heere priester  de / winter  dus dat om hem te doen verhuijsen een  cas is tusschen /  den

posthauder en den zelven de winter date ut ante

rooden loop etc

actum in vergaederinge vanden 11 septembre 1771

ten  zelven  daege ontfaen  ende  wettelijk  geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  vanden  10  dezer  met

exemplairen van eene directie ende / consultatie wegens de remedien tegens den rooden loop rotte? korts? /

etc met ordonnantie van die te publiceren ende affixeren t'gonne geresolveert / is soo seffens daer  aen te

voldoen  alsmede gelijcke  exemplairen bij  /  beslotene brieven  te zenden aende laeten van  eertbeur ende

raverschot / date voornoemt
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huijs ontfanger quaetregt

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 septembre / 1791

ten voorschreven daege is wettelijk gecommuniqueert eenen naerderen / brief van d'offeciers principael der

majesteijts regten de date 12 / dezer daer bij sij andermael aen ons versoeken bij spetie? van / ordonnantie
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van aenden ontfanger te besorgen het huijs aende posterije tot / quaetregt bewoont door den priester de winter

hier vooren breeder / geseijt daer op geresolveert is t'antwoorden als volgt 

mijn heeren in antwoorde van uedele geerden vanden 12 dezer hebbe / d'eere van uedele iterativelijk kenbaer

te maeken dat den priester de / winter segt het huijs diesquestie aen hem absolutelijk is verhuert / niet alleene

voor termijnen maer geduerende zijn leven ten / waere hij wederom gerestoreert wiert in sijn voorig clooster

gevol- / gentlijck is het aen ons onmogelijck om het zelve huijs aen / dezen ontfanger te doen volgen ende het

ondersoek van diere is / eenen last tusschen den priester de winter ende den postmeester van / doorsselaer

hebben d'eere te blijven met respect mijn heeren uedele oodmoedige en onderdaenige dienaeren bailliu en

weth van / wetteren onderteekent livinus franciscus leirens uijt  onze vergaederinge vanden 15 septembre

1791

advertentie vande drij jaermerckt daegen en sitdaegen der poorterije

actum in wettelijke vergaederinge vanden 27 septembre / 1791

ten voornoemden daege geopent missive  van het magistraet van / dendermonde adverterende de drij vrij

jaermercktdaegen  / ook  de sitdaegen der  poorterije etc  sijnde wettelijk geresolveert  / van  op  den 2 der

aenstaende maent octobre te doen doen de / publicatie als sijnde eenen sondagh date voorseijt

uijtsent 1791/92

actum in wettelijke vergaederinge vanden 30 septembre / 1791

ten zelven daege ontfangen ende geopent missive van het / hooftcollegie van daete 27 dito sijnde geresolveert

vanden selven / op sondag sijnde 2 octobre 1791 te publiceren en dat den greffier  / soude formeren den

corten staet van schulden om te senden / naer het hooft collegie alsmede maeken de repartitie tusschen / dese

prochie ter eendere de laeten van eertbeur ende raverschot ter / andere ende naer dien aende zelve laeten daer

van ook uijtsentbrieven / per officier dezer prochie te doen behandigen date ut ante

verbodt draegen cocaerden

sequestratie goederen afgeschafte geestelijke in vranckrijk

actum in wettelijke vergaederinge vanden 30 septembre / 1791

ten  voorseijden  daege  wettelijk  geopent  missive  van  het  hooft  collegie  /  vanden  27  septembre  1791

verbiedende het draegen van cocaerden etc alsmede / met exemplairen van sijne majesteijts edict vanden 14

septembre 1791 / raekende de sequestratie der goederen de welcke de cloosters ende andere / in vranckreijk

afgeschafte geestelijke stichtingen besitten onder het / gebiet van sijne majesteijt inde nederlanden sijnde

geresolveert vanden / zelven brief ende exemplair te doen publiceren op sondag 2 octobre 1791 / alsmede

copien  vanden  brief  met  exemplairen  bij  beslotene  brieven  te  zenden  aende  laeten  van  eertbeur  ende

raverschot date voornoemt
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dag rekeninge 1789

actum in wettelijke vergaederinge vanden ...? octobre / 1791

ten  geseijden  daege  is  wettelijk  geopent  missive  vanden  heere  hooftschepenen  /  de  lantsheere  die  als

commissaris tot het hooren de prochie / rekeninge vanden jaere 1789 dag prefigeerde op den 10 dito sijnde

geresolveert  /  van  te  schrijven  aen  d'heeren  gecommitteerde  vande groote  /  gelande met  de  laeten  van

eertbeur ende raverschot hun adverte-  / rende den voornoemden gestelden dagh ook  te doen kerkgebodt

daer / bij geinterpelleert wierden pointers ende notable etc date ut / ante

staet van oncosten van logementen etc

actum in wettelijke vergaederinge vanden 9 / ocotbre 1791

ten  zelven  daege  ontfaen  ende  geopent  missive  van  het  /  hooftcollegie  vande  zelve  daete  daer  bij

geordonneert wiert / dat men binnen de ses daegen moesten overgeven eenen / staet van alle de oncosrten soo

van logementen als andersints / t'sedert de erneminge van deze landen ten eijnde van daer om? / te bekomen

acte van vallidatie sijnde aenden greffier geordonneert / vanden selven staet te formeren ende te zenden naer

het hooftcollegie / voor het expireren vanden soorseijden ses daegen date voorseijt

vonnisse uijtgesproeken ende andere acten van jurisdictie

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 octobre / 1791

ten voornoemden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie van daete 12 dito met

exemplairen van sijne / majesteijts edict vanden 19 septembre 1791 raekende de vonnissen uijtgesproeken /

en andere acten van jurisdictie geoeffent ten tijde vande troebels en / het pardon voor de deserteurs etc daer
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op  geresolveert  is van  op  /  morgen sijnde sondag 16 deser  te doen  doen  de  publicatien ende affixien /

alsmede gelijcke exemplairen bij beslotene brieven te senden aende / laeten van eertbeur ende raverschot date

voormelt

passeren staet van binnecosten

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 27 octobre 1791

ten  voornoemden  daeghe  is  geresolveert  van  op  den  14  novembre  1791  te  /  passeren  den  staet  van

binnecosten vanden zelven jaere ende geordonneert / aenden greffier van daer toe te schrijven het kerkgebodt

alsmede / brieven aen d'heeren gecommitteerde vande grootte gelande alsook / aende laeten van eertbeur

ende raverschot voorts te doen kerkgebodt / dat elck die pretentien hebben ten laste vande prochie de / zelve

bij specificatie moesten bewegen ter greffie dat ut ante

vraege van een milloen

actum ter vergaederinge van sieurs livinus / ignatius braeckman jacobus matthijs / pieter de smet jacobus

segers pieter joo- / sephus de meijere adriaen francies de / vuijst ende joannes de vos schepenen desen / 1

octobre 1791

ten voornoemden daege is gecommuniqueert missive van het / 

229r

het hoofdcollegie van den 24 novembre 1791 meldende dat van wegens / de gedeputeerde der staeten van

vlaenderen bij  forme van  sermo / collegiis geproponeert zijnde te doen  eene ligtinge van een milloen /

guldens courant gelt à vier per cent om daer mede te blieven? / de urgenste schulden ten tijde van de revolutie

gemaeckt mits- / gaeders aen hun te proponeren bequaeme middelen bij forme / van impositie ofte contributie

zonder de ploege te bezwaeren om- / me daer uijt niet alleenelijk de jaerelijcksche loopende schulden te /

betaelen maer ook  om de zelve  bij tijde te conen rembourseren / ofte extingueren op alle welke zij ons

ordonneren bij gedeputeerde / den 3 deser maend om elf uren voor middag aen hun te co- / muniqueren onse

gevoelen ofte advijs om het zelve gezien / voorders geresolveert te worden gelijk zal bevonden worde te /

beherten waer op geresolveert is van aen t'hoofdcollegie over te / geven onse gevoelen ofte advijs in der

manieren als volgt

memorie op  den brief van het hoofdcollegie  van  date 24 novembre 1791 /  nopende de vraege van  een

millioen daer bij vermeld

onse mijninge is ter ontlastinge vanden ploeg te belasten alle soorten / van honden zonder uijtneminge

den besten middel om daer van eene calculatie te maken is exac- / telijk maer te zien hoe veelste paert dat

onse  casselreije  moet  / doogen  in de  geproponeerde vraege om  daer  uijt te zien  ons quote  /  paert voor

wetteren dit gezien zal men calculeren bij forme / van op te nemen alle de huijshaudens daer uijt men kan /

opmaeken zalvo justo wat getal van honden datter wel gevonden / werden in alle slag hoe vele men de zelve

par hooft  jaerelijckx zal / belasten  te suponeren op  thien stuijvers ieder  dan hier dient geno- / teert  dat

mogelijk den helft of meer der honden met dese belastinge / zouden verminderen t'welck te hopen is want het

is evident dat / men in onse landen considerabel graenen daer mede zoude spaeren / boven dat men veel

erreuren siet door de abondantie van onnutte / honden zoo wel  bij de landloopers bedelaers als aerme en

geringe / menschen die veel beter doen zouden met hunne kinderen daer mede / te voeden

wij dunken dese genoegsaem zal bestaen om d'intresten van de vraege / te w...en (soo niet) zoude men

daerenboven conen belasten alle koet- /sen cheesen en rijperden tot genoeg doen

danof tot het opdraegen van de voorenstaende memorie ende nemen voordere / resolutie met de gedeputeerde

der andere minder wetten zijn gecom- / mitteerd sieurs pieter de smet en adriaen francies de vuijst medecon- /

freers in wette actum date ut ante t'oorconden greffier 

livinus franciscus leirens

rapport van 't voorenstaende

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 4 decembre 1791

ten voornoemden dage deden de schepenen pieter de smet ende adriaen / francies de vuijst raport van hunne

deputatie hier boven / vermelt dat'er zoo door hun als door de gedeputeerde van / de voordere mindere wetten

was geresolveert van aen d'eele / heeren hooftschepenen vooren te houden onder andere /

229v

de propositien hier vooren vermelt danof de selve hooftsche- / penen den eersten article wegens de belastinge

op d'honden wiert / in deliberatie gehouden het tweede raekende de belastingen / der cheisen koetsen ende

peerden die tot hedent onbelast / zijn geweest bij hun is aengenomen van voortaen te belasten / voegende
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daer toe nog te belasten het hooftgeld a 10 stuivers / s'jaers van elken persoon die zijn 12 en boven de twaelf /

jaeren oudt voorts dat zij van alle dies zullen paert / geven ter generaele vergaederinge vande staeten van

vlaenderen / actum dato ut ante

resolutie ommestellinge 1791

actum ter convocatie van sieurs livinus ignatius / braeckman borgemeester jacobus mattheijs pieter / de smet

jacobus segers josephus de / meijere ende adriaen francies de vuijst / schepenen den 7 decembre 1791

ten selven dage heeft den greffier livinus francies leirens aen ons / gecommuniqueert de leijste van alle de

schulden ende / voordeelen deser prochie over den ougst ende onblood 1791 / daer bij consteert dat den debet

naer aftreck der voordeelen / nog blijft £ 2038 : 16 : 4 : 9 courant? tot het voldoen van welke alsook / in

aendagt genomen de croosen der renten ter causen vande / construcite der brugge is geresolveert dat den

selven greffier / aen de pointers ende setters ten dage daer toe te prefigeren / zoude voor houden van omme te

stellen tot seven schellingen / acht groote te ponde prijs ofte 7 schellingen en 10 grooten laetende aen / hun

pointers zulkx t'hemlieden dispositie den dag tot / het doen de gemelde ommestellinge mag den greffier

nemen / op den 17 deser  maend te beginnen s'morgens ten 8 uren / ten schepenen huijse danof hij door

offecier de selve pointers / daer toe zal doen vermaenen dato als boven

ommestellinge 1791/92 à 7 schellingen 8 grooten

actum ter vergaederinge van pointers / ende setters der prochie ende heerelijckhede van wetteren / desen 17

decembre 1791

Ten voornoemden dage is aen ons geexhibeert den uijt / send brief ofte smaldeelinge van het hooft collegie

de date / 27 septembre 1791 met de leijste van alle de schulden ende voordeelen / deser prochie over den

ougst jaere ende onbloot 1791 alsmede / den corten staet van schulden die in het hooftcollegie / gereguleert is

den [vacat] uijt alle welke bevonden / word dat dese prochie belast is met de volgende schulden

eerst over de subsidie fix ingegaen den prima novembris 1791 ende / t'expireren lesten

octobre 1792 met het deel van eertbeur

230r

ende raverschot t'gone hier achter in voordeel zal gebragt / worden t'samen £ 1429 9 9 11

voor d'hofhoudinge ingegaen ende te verschijnen / als vooren 187 5 0 0

ende voor slands directie ook ingegaen ende / te verschijnen als vooren 

(in marge: 241 libra 7 schellingen 9 grooten / meer als ten voor- / leden jaere om reden

der / oncosten gedurende de revolutie siet resolutie hier vooren folio 227 verso) 1327 12 0 8

£ 2944 6 10 7

item over den staet van binnecosten begonst / prima novembre 1790 ende t'expireren

lesten octobris 1791 / alsvooren zoo van croisen van renten loge- / menten vacatien

weth rechten van d'ommestellinge / recognitie etc domiciliaire lasten tantieme / vanden

ontfanger remisen stellen ende passeren / staet van binnecosten en rekeninge t'samen /

salvo  justo  mits  den  staet  van  binnecosten  /  nog  niet  en  is  gereguleert  int  hooft

collegie / tot 

(in marge: hier in onverleth / £ 141  over logementen / leveringe waegens etc 

141 libra dico sal wel / zijn circa 200 : 0 : 0 / alles raekende de / revolutie) 489 0 0 0

dit sonder de becostinge der  brugge over de / schelde alhier mits daer  van volgens

octroij / particulier  rekeninge zal worden  gedaen gelijck / bij staet  van binnecosten

vanden voorleden / jaere is te kennen gegeven memorie

somma  t'samen vande voorenstaende uijt- / gesteken schulden beloopen tot 3433 6 10 7

voordeelen

jegens welcke schulden volgens de repartitie staende / op den voorseijden uijtsend brief ende leijste in voordeel

bevonden / word het volgende

eerst slot rekeninge over den jaere 1790 alnog / te doen met het gone vanden jaere 1789 900 0 0 0
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t'samen / salvo justo £

de laeten van eertbeur moeten doogen / in de subsidie fix hier vooren geseijt tot 116 13 10 4

de laeten van raverschot moeten daer inne / ook contribueren tot 58 6 11 2

eertbeur in d'hofhaudinge tot 15 5 7 0

raverschot idem 7 12 10 6

eertbeur in slands directie 108 7 5 11

raverschot idem 54 3 8 11

230v

pagt brugge en huijs t'sedert prima januarij 1791 memorie

pagt schepenen huijs 1791 19 0 0 0

item comt nog in voordeel voor d'omme- /stellinge ten laste van de negotie bedrijf /

ende gestaethede verschenen laesten / octobre 1791 bij provisie tot 115 0 0 0

somma t'samen vande vooren- / staende voordeelen beloopt ter / somme van / £ 1394 10 5 10

somma generaele schulden £ 3433 6 10 7

somma vande generaele voordeelen 1394 10 5 10

rest schult 2038 16 4 9

consequentelijk tot voldoeninge der voorenstaende / resterende schulden van £ 2038 : 16 : 4 : 9 hebben / wij

ommegestelt zoo wij ommestellen mits desen ten / laste vanden ploeg eene settinge van seven schellingen en

8 grooten / te ponde prijs daer  op de landen bosschen meersschen / weeden  huijsen vijvers meulens en

thienden staen / getauxeert ofte gequotiseert op de landboeken deser  / prochie alles ten laste vanden ougst

jaere ende onbloot 1791 / voorseijt onder protestatie wegens de twee schelen / voor schellebelle en vijf voor

die van laerne als bij / d'ommestellingen van voorgaende jaeren is geseijt daer toe / gerefereert word danof

den greffier ingevolge desen den / ommestelling boek zal maeken op zegel competent / zoo haest doendelijk

is om die te leveren in handen / vanden gonen die daer van ontfanger zal bedijden / ten fine hij ontfanger de

debiteurs daer bij te be- / vinden tijdelijck zoude doen betaelen van drij te drij / maenden om daer mede te

quijten alle de schulden /  deser  prochie versoekende ten effecte  dies bailliu /  schaut  borgemeester  ende

schepenen van dese ommestel / 

231r

linge  als  ook  ten  laste  vande  negotie  bedrijf  ende  ge-  /  staethede  te  wijsen  wettelijk  ende  executoir

toorconden en hebben / dese benevens den greffier onderteekent dato ut ante

gillis matthijs jan baptist  vanderschuren jacobus  frans de wilde  / francis raman jan baptiste dierick / j j

lammens

wijsdom ommestellinge

actum ter vergaederinge van bailliu / schaut borgemeester ende schepenen den 22 decembre / 1791

ten voorseijdeen dage is vooren gelesen de voorenstaende omme- / stellinge alsmede de gone gedaen op de

negotie bedrijf ende / gestaethede door de pointers ende setters ende voldoende aen / hun versoek hebben wij

beede  de  selve  ommestellinge  ter  manisse  /  vanden  heere  bailliu  ende  schaut  gewesen  wettelijk  ende

executoir zoo wij / die wijsen bij desen omme door den ontfanger sieur pieter broeck- / aert indien men met

hem konnen accorderen tot de continuatie geint te worden bij sommatie ende executie ten laste vande / gone

die hunnen debet van drij te drij maenden niet voldoen / actum ter daete voorschreven toorconden greffier

propositie om t'antwoorden op den brief in texte

actum ter wettelijke vergaederinge als / vooren den 26 decembre 1791

ten geseijden  dage is wettelijck  geexhibeert den brief  van den /  heere raed fiscael  van sijne majesteijts

grooten  raede den  baron  goubau  /  van  daeten  24 decembre 1791 ende gelijk  de volle  weth  niet was  /
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vergaedert is geresolveert van op den 29 dito bailliu ende volle weth te doen vergaederen om met gemeene

voisen / den selven brief te konnen beantwoorden

voorts  met de ontfanger pieter broeckaert te spreken om met hem / te convenieren tot het continueren als

ontfanger der voorenstaende / ommestellinge met het gone daer aenne dependeert zijnde / aenden officier

frans de grauwe geordonneert van jegens alsdan / te vermaenen den voorseijden broeckaert alsmede den /

posthouder van doorselaer ende den heere de winter dato / als vooren

231v

wooninge huijs ontfanger van zijne majesteijts rechten

actum  ter  vergaederinge van  d'heere  /  joachim  de  geijter  bailliu  ende  schaut  /  sieurs  livinus  ignatius

braeckman borgemeester / jacobus matthijs pieter de smet jacobus / segers pieter josephus de meijere ende

adriaen francies de vuijst schepenen / den 29 decembre 1791

ten voornoemden dage voor ons gecompareert zijnde den / heer priester de winter benevens den posthouder

van doorselaer / aen wie is voorengelesen den brief vanden heere raed fiscael / goubau met extrait van het

placcaet vanden jaere / 1766 daer bij vermelt is aen hun geordonneert daer aen / te volkomen dog niet min dat

wij zullen schrijven aenden / voornoemden heere raed fiscael op de volgende wijze

in antwoorde van ueerweirdige geeerden vanden 24 deser hebben d'eere van / ueerweirdige t'informeren dat

den ontfanger van zijne majesteijts / rechten caillé voorzien is van eene wooninge die voorteijts / expresselijk

gebauwt is voor den ontfanger vande selve regten en / die aldaer merckelijcke jaeren heeft gewoont en daer

een / boven dat hij in het selve huijs alwaer hij actief is woonende / meerdere plaetse een commoditeijt heeft

als  hij voorgaendelijk /  heeft  gehad al  eer  het  comptoir  verplaets  is geweest  de  /  gecommitteerde  van

ontfanger principael tot gend hebben zijne / wooninge geexamineert al eer het comptoir verplaest is / geweest

die de selve wooninge suffisante hebben bevonden / t'is wel waer dat het huijs bewoont bij den priester de /

winter voor den ontfanger naer dies can gebauwt geweest / zijn het gone hij zeer weijnig tijd heeft bewoond

den priester  / de winter declareert ons dat zijn hure van het selve / huijs zijnen inganck neemt met sint

jansmisse  ende dat  hij in /  gevolge dies  niet gehouden  is  binnen het  jaer  te  verhuijsen  /  waer  ontrent

verhoopen voor zoo veel ons aengaet aen / ueerweirdige orders voldaen t'hebben hedent hebben wij copie /

van ueerweirdige brief met het extrait uijt het edict vanden 1766 article / 32 verleent aenden posthouder van

doorsselaer  om hem bene- /  vens heer  de winter  daer  naer  te reguleren hebben  d'eere / te zijn met alle

respecten mijn heer ueerweirdige oodmoedige ende / altijd onderdaenige dienaeren bailliu borgemeester ende

schepenen  van  wetteren  /  ter  ordonnantie  greffier  onderteekent  livinus  franciscus  leirens  uijt  onse

vergaederinge / vanden 29 decembre 1791

zijnde aenden greffier geordonneert van hedent aen het voor / staende te voldoen

continuatie ontfanger

ten selven dage des naermiddags naer alvooren gehoort te hebben / de sentimenten van de pointers ende

zetters hebben wij goet ge- / vonden zelfs util voor de prochie ende het gemeente van te / besluijten van met

pieter broeckaert te maeken accord tot / de opinninge der voorenstaende ommestellinge a seven / schellingen

acht grooten te ponde prijs ende hem alzoo te laeten conti- / nueren zoo wel om reden dat zijne adminstratie

den / ommestellinge van 1790 is gemeengelt met d'administratie / vande brugge daer van hij zoo van het een

als van het ander / rekeninge moet doen ook om reden dat d'omstandigheden des / tijds verheijschen dat hij

als ontfanger zoude continueren tot / soulagement vande gebruijkers terwijl hij als ontfanger / over den jaere

1790 nog merckelijk is goetvindende en waert / dat'er eenen nieuwen ontfanger gestelt wierde dat de debiteu-

/  ren in dat geval  aen beede de ontfangers zouden moeten / betaelen  voorts dat hij broeckaert is eenen

deugsaemen / ende rechtsinnigen ontfanger doende zijn uijterste devoiren / tot de inninge zonder kosten te

doen gebeuren voor zoo / veele mogelijk is gelijk aen ons de voordere regeerders deser / prochie ende alle de

prochiaenen bekent is om alle welke redenen / wij den gemelden broeckaert voor ons hebben ontboden / ende

aen hem propositien gedaen van accomodement het / welke naer veel lof ende gebod is gesloten te weten dat

hij / voor d'opinninge der gemelde ommestellinge ook de omme- / stellinge ten laste vande negotie bedrijf

ende gestaethede de / quoten van eertbeur ende raverschot den pagt vande brugge / ende schepenen huijs met

afrekeninge van ordonnantie van validatie / indien de prochie dit bekomt mitsgaders dat hij uijt alle dies /

exact  zal  moeten  betaelen  de  subsidie  hofhoudinge  ende /  slandtsdirectie  ten  comptoire  vanden  heere

ontfanger generael / item alle de schulden gebragt bij den staet van binnecosten / met alle de croisen der

geligte renten tot de constructie der / brugge ende van alle dies doen behoorelijke rekeninge bewijs ende /

reliqua voor welke gestie hij zal genieten voor dit jaer / 1791 de somme van eenendertig ponden grooten

courant zonder voorder / iets te mogen pretenderen op wat pretext het soude / mogen wesen houdende hij

ontfanger sig over gecertioreert / vande conditie vande publique verpagtinge die aen hem / door den greffier
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zal worden gethoond ende voorengelesen / welckers inhoud hij ontfanger belooft te zullen onder- / houden op

last van te stellen suffisante / 

232v

borge met certifiant naer behooren ten welcken / eijnde hij ontfanger dese benevens ons heeft onderteekent

dit / alles op agriatie van d'edele heeren hooftschepenen / dato ut ante jacobus matthijs / joachim de geijter

jacobus segers pieter jooseph demeijere / joannes de vos / pieter de smet adriaen francies de vuijst / pieter jan

broeckaert

1792

verbintenissen in dienst van vreemde mogengentheden

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 7 januarij 1792

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijk geopent brief / van het hooftcollegie van de selve daete met

exemplairen / van zijn majesteijts edict  aditioneel  aen het gone van / den 31 julij 1738 op het stuk der

verbintenissen voor den / dienst van vremde mogentheden vanden 13 decembre 1791 zijnde / geresolveert

van des anderendags wesende eenen sondag / te doen de publicatie ende affixie alsmede gelijke exemplai- /

ren bij beslotene brieven te senden aende laeten van / eertbeur ende raverschot dato als vooren

amnistie voor vlaenderen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 28 / januarij 1792

ten voorseijden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / van het hooft collegie van daeten 27 dito met

exemplairen /  van de  declaratie ofte  acte  amnistie  vanden 8 deser  voor  alle /  de  inwoonders van  onse

provintie van vlaenderen door / zijne majesteijt verleent is geresolveert van op / morgen wesende sondag te

doen de publicatie ende / affixie ter gewoone plaetse ende voorts gelijke exem- / plairen bij beslotene brieven

te zenden aen de laeten / van eertbeur ende raverschot aen wie de publicatie / ende affixie geordonneert is te

laeten gebeuren naer oude / gewoonte dato ut ante

233r

propositie augmentatie subsidie

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 9 februarij 1792

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijck geopent missive / van het hooftcollegie van daeten 3 deser

waer bij te kennen / wierd gegeven dat de middelen voorengestelt op den 3 decembre vanden / gepasseerden

jaere tot het betaelen der schulden geduerende / de revolutie gecontracteert ende d'impositien ten dien eijnde

als- / dan gearretteert geen plaetse hebbende konnen grijpen ter / causen van het verschil tusschen de stem

hebbende corpora / drij andere impositien geproponeert wierden ten eijnde als / vooren te weten primo dat

elk peerd sig binnen de provintie / bevindende zal gecomprehendeert zijn in de wesentlijcke / impositie die

de landtslieden ofte boerens? betaelen secundo de / suppressie vande vrijdom vande provinciaele rechten

ende ten 3 dat / elk stad land ende casselrije voor den tijd van 10 jaeren zal / betaelen zijn quote in de fixe

subsidie bij augmentatie van / wisselgelt voor courante waer op geresolveert zijnde ons te hooren / wij gelast

wierden te senden onse gedeputeerde den 13 deser  / maend in het hooft collegie om 10 uren voormiddag

omme / de selve gehoort voorders gedaen te worden t'gene meer tot / wel zijn van desen lande zal vinden te

behooren waer op / geresolveert is dat sieur jacobus matthijs ende pieter de meijere / als daer toe hedent

gedeputeert  ten  bestemden  dage met  de  /  gedeputeerde  van  alle  de  voordere  mindere  wetten  zullen  /

resolveren ende zig voegen naer de pluraliteijt der voisen / ende voorts aen d'edele heeren te kennen geven /

dat  met  hemlieden  gedaen  uijtsend  brief  voor  den  ougste  ende  /  ontbloot  1791  boven  het  subsidie

hofhoudinge s landts directie / ende binnecosten zijn beswaert ende geaugmenteert met de somme / van £

241...? grooten ende dat men wederom moesten betaelen / het subsidie in wisselgelt in plaetse van courant

dat zulkx / wederom eene augmentatie zaude wesen van £ 236 : 10  0 grooten / t'gone den ploeg onmogelijk

is te dragen daer toe geconside- / reert dat de graenen t'sedert twee jaeren errewaerts? staen / tot legen prijs

actum dato ut ante toorconden greffier

livinus franciscus leirens

rapport

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 16 februarij 1792

ten voornoemden dage deden de gedeputeerde schepenen sieurs / jacobus matthijs ende pieter josephus de

meijere rapport wegens / het voorenstaende dat d'edele heeren hoofdschepenen benevens de / gedeputeerde

der  respective  casselrijen  van  vlaenderen  hadden  /  geproponeert  van  d'augmentatie  van  het  gefixeert

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 248



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

subsidie / ter ontlastinge vanden ploeg te vinden op d'abdijen cloosters / ende pastors bij vrijwillig gifte ende

welcke gelaeten is in de / vaderlijcke sorge van d'edele heeren hooftschepenen actum / ter daete als vooren

233v

volmagt op den heere raed bartenstein

actum in wettelijcke vergae- / deringe vanden 8 maerte 1792

ten voornoemden dage geopent missive van het / hooftcollegie van date 5 maerte 1792 raekende de / volmagt

voor den raedsheer vanden raede der domeijnen ende / finantien den baron van bartenstein commissaris ge- /

nerael van het gouvernement voor alle het gone aen- / gaet de subsistentie ende beweginge der troepen van

zijne / majesteijt den keijser ende koning binnen dese nederlanden / waer bij geordonneert wiert sig daer naer

te confirmeren is / geresolveert t'selve t'achtervolgen dato als boven

verbod van publique plaisieren

actum in vergaederinge van bailliu / ende weth den 15 maerte 1792

ten geseijden dage wettelijck geopent missive van / het hoofdcollegie van daten 14 dito waer bij ter causen /

van het overlijden van zijne majesteijt leopoldus / den tweeden onsen genaedigen souverain van eeuwige

ge- / dagtenisse geinterdiceert wierden de bedrijven van alle / publique plaisieren tot alderstont andere zal

zijn ge- permitteert is geresolveert dat den greffier  in conse- / quentie dies soude schrijven en doen doen

kerckgebod / ter daete als boven

luijden klokken voor zijne majesteijt

actum in wettelijke  vergaederinge van den / 25 maerte 1792 present sieurs livinus ignatius braek- / man

borgemeester  jacobus  matthijs pieter  de  smet  pieter  josephus  de  meijere en  adriaen  francies  /  de  vuijst

schepenen 

ten selven dage heeft den greffier  livinus franciscus leirens aen ons rapport / gedaen dat den heere pastor

alhier dags te voorent bij hem / hadde geweest ende geseijt dat hij ordonnantie hadde bekomen van / wegens

zijne hoogweerdigheijt den bischop van gend  die order / hadde van het gouvernement ten eijnde van binnen

dese prochie / kercke op den 30 desen tot laeffenisse vande ziele van zijn / majesteijt den kijser ende koning

leopoldus den 2den te zingen / de visilien ende des anderen dags eene solmnele uijtvaert / 

234r

voorts dat'er geduerende den tijd van ses weken moste geluijd / worden met de drij groote klokken dagelijks

drij poesen te weten / des morgens ende des avonts van ses en tot 1/2 7 uren / ende des middags van 12 tot

half een versoekende aenden selven / greffier aen ons daer van part te geven ende dat wij accord / zouden

maeken met den klockluijders en indien zulkx door het / hoofdcollegie geroijeert wierde het selve zoude

betaelt  worden door  / de kercke op welken voet  wij  geresolveert  hebben van op  morgen / andermael te

vergaederen ende de clockluijders voor  ons te doen / compareren om met hun accord te maeken dato als

boven

accord luijden klokken

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 26 maerte 1792 ten presente als hier / vooren

ten selven dage hebben wij met de voorseijde clockluijders / accord gemaekt tot het luijden der clokken als

hier boven / geseijt ende t'selve niet minder konnen bekomen als tot / £ 24 : 0 : 0 grooten courant gelijk

hemlieden voorsaeten hadden gehad / over gelijcke luijdinge voor wijlent hoogloffelijcke gedagtenisse / den

keijser charles den 6 ten jaere 1741 zijnde / gedeputeert de schepenen matthijs ende smet om dieswegens /

ten selven dage part te geven aenden voornoemden heere pastor

fiscalen

voorts is aen ons door den selven greffier geexhibeert missive / van het hooft collegie vanden 24 dito met

exemplair  van  het  /  translaet  gevolgt  op  de  requeste  vande  heeren  raeden  fiscaelen  /  suplianten  voor

interdictie luijdende als volgt al gesien en / rapport gedaen t'hof verbiet aen de hoogbailli hooftcollegen en /

aen  alle  magistraeten  officiers  ende  wethouders  van  de  stad  ende  /  lande  van  dendermonde  van  te

gehoorzaemen aen eenige brieven / of orders vanden raed fiscael vanden raede van vlaenderen raekende / de

materien gementioneert int decret van zijne koninglijke / hoogheijt vanden 20 meert 1751 en aenden geseijt

fiscal van / hun eenige orders te geven of zig te bemoijen met dese sorten / van materien op pene dat t'sijnen

laste zal worden voor- / zien ordonneert om de raeden fiscaelen van desen raede / van promptelijk te doen

executeren in den voormelden lande / de orders van zijne majesteijt raekende de patroillen waer / af questie

ende van copie dezes te doen insinueren aenden raede / fiscael vanden raede van vlaenderen actum mechelen

Resolutieboek der wethouderen 31.12.1768 - 06.03.1794 249



Gemeentearchief Wetteren : Historisch archief nr. 55

7 julij / 1768 onderteekent ludovicus josephus scorioen is geresolveert van ons daer / naer te reguleren dato

als boven

234v

lijk diens van zijne majesteijt

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 29 maerte 1792

ten voornoemden dage ontfaen ende geopent missive / van het hooftcollegie van daeten 27 dito raekende de /

bij te woonen diensten te doen voor ende tot laeffenisse / der ziele van zijne majesteijt den keijser leofrodus /

den 2en van glorieuse gedagtenisse te weten de vigilien / op den 30 deser ende des anderen dags de uijtvaert

met / ordonnantie dat den lijckdienst most voorzien zijn van behoorelijk / was ligt en dat'er  met  alle de

clokken drij mael dags / ...? des morgens en savons van ses tot half seven ende / des middags van 12 tot half

een geduerende den tijd van / ses weken te beginnen met de gestelde dagen inclus is / geresolveert van aen

den inhouden van alle dies te vol- / komen en heeft sig een iegelijk gehouden over vermaent / dato als boven

afpersingen door soldaeten

actum in wettelijke vergaederinge vanden 7 / april 1792

ten selven dage ontfaen ende geopent missive van het hooft- / collegie van daete 3 april behelsende copie

depeche  van  hunne  /  koninglijcke  hoogheden  raekende  het  beteugelen  /  der  afpersingen  ende

buijtenspoorigheden die begaen worden / door soldaeten besonders in het gesag der luijden van het platte /

land daer toe verclaerende dat den etat major in eijgen / naem zal moeten verantwoorden voor de miliarie

ende / hun orders behoudens regres op d'officieren commanden de / detachementen mits d'administratien ofte

gemeijnten binnen / de 15 dagen ofte ten langsten eene maend toesendende aenden / heere baron generael

baron de bartenstein hunne clagten ver- / stelt met de justificative stukken met den naem vanden / pligtigen

soldaet  ende dien  vanden  commandant der  plaetse  / welcken  tijd overspreken  zijnde geen  clagten  meer

plaetse /  grijpen zullen etc is geresolveert  alle het  selve  te /  publiceren  ende affixeren  op  den  tweeden

paesdag wesende / 9 deser ter gewoone plaetse alsmede copien daer van / te senden aen de laeten van ertbeur

ende raverschot aen / wie geordonneert is de publicatie ende affixie te laeten gebeuren / naer oude gewoonte

ter daete als boven

235r

domiciliair 

actum  ter  vergaederinge van  d'heere  /  joachim  de  geijter  bailliu  ende  schaut  /  sieurs  livinus  ignatius

braeckman borgemeester  pieter de / smet pieter josephus de meijere ende / jacobus segers desen 12 april

1792

ten gemelden dage gecommuniqueert zijnde brief vanden / heere advocaet lammens de daete 5 deser met het

daer- / nevens gesonden project transactie tot over eenkomste / wegens het verschil ende de sustinuen gedaen

door de / groote gelande op het quohier of staet van binnecosten / deser  prochie bij rapporte tot den jaere

1788 dat de domiciliair / lasten int toekomende zouden gebragt geweest zijn figuratif / en in een besonder slot

sonder confusie met de lasten? / vanden uijtsend ende ommestellingen op den ougste ende de contrarie /

susteneeren door ons pointers ende notable daer jegens gedaen / is geresolveert van op den 23 deser maend

april 1792 / ten negen uren voor middag ten eijnde voorschreven dag / van comparatie te prefixeren ende tot

dies bij beslotene / brieven te convoceren d'heeren groote gelande den voornoemden / heer advocaet lammens

de laeten van eertbeur ende raver- / schot alsmede daer toe te vermaenen de pointers ende / notable deser

prochie omme ten selve dage ook eens- / wegens resolutie te trecken nopende tot doen de rekeninge / over de

constructie der  brugge aen den heere commissaris tot / dies te deputeren bij de kamer van rekeninge tot

brussel naer / dies de selve alsdan zal overgegeven ende bij ons gesloten / zijn dato als boven

(in  marge:  d'onderschreven  officieren  /  deser  prochie  judocus  vander  /  haegen  en  francies  de  grauw /

relaeteren wethouderen / pointers ende notable der / selve prochie alsmede de / laeten van ertbeur ende /

raverschot bij brieven elk in het / besonder gemaend ende geciteert te hebben / jegens den 23 april 1792 ten

eijnde in desen geroert zoo ook bij  brieven d'heeren gecommitteerde / van de groote lande desen [vacat] / 

francies de grauwe

judocus vander haegen

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 23 april 1792 ter convocatie van jonkers / van potelsberge de la

potterie papejans / d'eertbrugge schellebelle etc als gecommitteer- / de vande groote gelanden ook present

den  /  heere  advocaet  lammens d'heer  joachim de /  geijter  bailliu ende schaut  sieurs livinus  ignatius /

braeckman borgemeester  jacobus  matthijs pieter  de / smet jacobus  segers adriaen frans de vuijst / pieter

josephus de meijere schepenen
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235v

transactie domiciliair 

philibert de vos als gecommitteerden / van de laeten van ertbeur gillis mat- / thijs jacobus francies de wilde

ferdi- / nande matthijs joannes verstraeten voorde / francies raman ende joseph lammens / pointers setters

ende notable

ten  voornoemden  dage  heeft  onsen  greffier  andermael  geexhi-  /  beert  het  project  transctie  wesens  de

regulative van / de domiciliaire lasten waer op questie was als bij voor / gaende resolutie vanden 12 deser

breeder  geseijt  welke  /  transactie  naer  behoorelijcke  overweginge  ende  verscheijden  /  wederseijdsche

objectien ende solutien is gereguleert tot / eviteringe van groote ondersoeken zelfs processen en aldus / over

beter  gedaen  dan  gelaeten  op  agriatie  van  d'edele  heeren  /  hooftschepenen  wordende  den  greffier

geordonneert de gemelde / transactie hier agter t'enregistreren ende voorts te ver- / richten het gone daer in

voorders besloten dato ut ante

alzoo  van  wegen  de  heeren  groote  gelande  der  prochie  /  van  wetteren  op  het  quohier  of  staet  van

binnecosten / der selve prochie bij rapport tot den jaere 1788 overgegeven / gesustineert was geworden dat de

domiliciaire lasten / in t'toekomende zouden gebragt geweest zijn separatelijk en / in een besonder slot sonder

confusie met de lasten vanden / zoo genaemden uijtzend ende ommestellingen op den ougst waer / jegens

bailliu wet  pointers ende notable der geseijde prochie / een contrarie sustenue gedaen hadden op welcke

wederseijdsche /  sustenuen tot  hier  toe  geene decisie en  is gekomen  /  zoo zijn de  voorschreven  groote

gelande immers d'onderschreven / jonckers potelsberge de la potterie ende papejans d'eertbrugge / actuelijk

met die qualiteijt becleed ter eendere ende de / voorseijde bailliu weth pointers ende notable der voornoemde

prochie / ter andere om alle moeijelijckheden bij een te leggen ende d eensge- / sintheijt te conserveren over

een gekomen ende getransigeert / inder maieren naer schreven

alvooren dat de domiciliaire lasten hier naer te expri- / meren ende reguleren inden staet ofte cohier van

binnecosten / mitsgaders inde prochie rekeningen zullen gebragt worden in een sepa- / raet cappittel zonder

ondermingelinge ofte confusie van / andere welckdanige lasten die niet domiciliair zijn

dat ook separatelijk ende immediaet naer de geseijde domiciliaire / lasten inde prochie rekeninge zal gebragt

worden de domiciliaire/ 

236r

ommestellinge emmers het import van diere waer jegens de / selve lasten zullen gebalanceert worden ende

het batelijk of schaedelijk / slot daer uijt resulterende op zig zelven zal blijven staen dus- / daniglijk dat uijt

dese regulative zal volgen dat de casse  ofte / fonds van het domiciliair gesepareert zal blijven vande casse /

vanden zoo genaemden uijtzend ofte ommestellinge op den ougst

dat voor domiciliaire lasten zullen verstaen ende aenzien worden / de naervolgende artikelen

het opwinden ende onderhout van d'horlogie

het pensioen vanden organist ende het blaesen vanden orgel

het pensioen van accoucheurs en vroede vrouwen

het pensioen van doctors ende chirurgiens

het pensioen vanden schoolmeester

het tracteren der paters terminarissen

het koopen der preijsen vande kinders vande catechismus

het pensioen vande clockluijders

het onderhout vanden armen ende furieusen innocenten

het luijden van davont clokke door den coster

de betaelinge aenden pastor over het formeren d'acten van / doopen begraeven ende houwelijcken / d'helft

van het gone betaelt word aen de patrouillanten / ter causen dat de selve aengestelt zijn zoo ten beschudde /

vande vrugten en bosschen als om te waeken op de huijs- / dieren

de becostingen van het cleeden en ontcleeden vanden reus ende / reusinne met het staen vande manden

de becostinge van het doen de domiciliaire ommestellinge / zullende alle ander lasten buijten de gone hier

vooren / gedesigneert ofte de gone daer onder niet en zijn begrepen / voortaen aenzien ende gerekent worden

als prochie lasten / de welke door de domiciliaire ommestellinge niet en / moeten gedragen worden

wordende voorts wel ende expresselijk hier geconditioneert / dat d'een of d'ander van partijen transigent zig

niet en / willen prejudicieren door de voorschreven regulative / bij rapport tot derde persoonen nemaer word

dese aengegaen / onder protestatie van non prejudicie omme bij d'een of / d'ander jegens derde persoonen te

sustineren de ontlastinge / van het gone wanof in den voorschreven regulative men / zoude meijnen exempt te

moeten wesen ende waer mede / de geseijde derde persoonen zouden moeten belast wesen
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partijen verclaeren aen elkanderen te remitteren alsulk regt / ofte actie als zij respectivelijk zouden mogen

hebben ter / causen van de betaelingen die anterieurelijk aen dese / transactie en voor daete van het effect van

diere / bij d'een of d'ander in debité zouden mogen gedaen wesen / ter causen vande confusie die tot hier toe

plaetse heeft / gehad ende als motif vande soustenue der groote gelanden /

236v

ten beginne desen wordt geroert

zullende dese jegenwoordige haer effect hebben met het over- / geven vanden staet van binnecosten ende met

het doen van / rekeninge van desen loopende jaere 1792 gelijk ook inden selven / staet ende rekeninge mentie

zal gemaekt worden van dese trans- / actie omme aen d'heeren commissarissen tot het overhooren / der selve

rekeninge gedeputeert ende het hooftcollegie van dese landen / van dendermonde kennisse te geven van de te

introduceren / veranderinge mitsgaders vande redenen ende motiven van diere / ten beteren effecte copie

authentique deser transactie ook / aen het gemelde hooftcollegie zal overgelevert worden / met versoek vande

selve te willen confirmeren ende decreteren

depost is geconditioneert dat dese jegenwoordige trans- / actie en de regulative daer in besloten maer en zijn /

gemaekt bij provisie ende voor  den tijd van vijfthien achtereen / volgende jaeren te beginnen met  desen

loopende jaere / 1792

aldus  gedaen  ende  getransigeert  onder  d'obligatie  ende  verband  /  als  naer  rechte  ter  extraordinaire

vergoedinge van / bailliu wethouderen groote gelande pointers ende / notable der prochie ende heerelijckhede

van  wetteren  desen  23 /  april 1792 toorconden  ende waeren onderteekent  joannes baptiste van potels-  /

berghe de la potterie jacobus josephus papejans joachim de geijter  livinus igna- / tius braeckman jacobus

matthijs pieter de smet / jacobus segers pieter jooseph de meijere adriaen francies de vuijst gillis / matthijs

francies raman jacobus  frans de wilde j josephus / lammens ferdinandus antonius matthijs ende joannes

verstraeten

slandsrekeninge

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 26 april 1792

ten voornoemden  dage is wettelijk geopent missive  van / het  hooftcollegie  van daete  15 deser  waer  bij

wethouderen  /  versogt  wierden  t'intervenieren  ende te  zenden  hunne /  gedeputeerde tot  het  hooren  der

openstaende rekeningen / van desen lande voor de jaeren 1785/86 1786/87 1787/88 ende 1788/89 / op den 4

5  en  volgende  dagen  der  aenstaende  maend  meij  /  smorgens  ten  8  uren  ende voorts  dat  de  gemelde

rekeningen in het / hooft collegie van op den 17 voorseijt ter visie van ons gequa- / lificeerde beweegt waeren

zijne ten effecte voorschreven / gedeputeert sieurs pieter de smet ende josephus de meijere schepenen / date

ut ante

livinus franciscus leirens

237r

rapport van t'voorgaende

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 6 meij 1792

ten voornoemden dage deden de voornoemde gedeputeerde / rapport dat'er op den 4 dito was gepasseert een

rekeninge / ende op den 5 twee bij de welke onder andere werde gebragt de / somme van acht duijsent en in

de vijftig ponden grooten / over de bekostinge vanden calseijde wegh  gemaekt van / dendermonde door

lebbeke tot assche zijnde voorts / om op den 7 der selve maend gedenomeert den / heere bailliu de geijter

ende den borgemeester sieur livinus ignatius braekman / om insgelijckx te vacheren naer dendermonde dato /

ut supra livinus franciscus leirens

nog naerder rapport

actum ter vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester ende schepenen vanden  10 meij 1792

ten  gemelden  dage  wierd  door  de  voornoemde gedeputeerde gerappor-  /  teert  dat  het  slot  van  slandts

rekeninge vanden jaeren 1785/86 tot / en met 1788/89 bedroeg ter somme van £ 18252 : 11 : 1 : 5 deneers

en / voorts dat'er inde 4 rekeninge voor den voornoemden calseijde nog gepasseert / is tot circa de hondert en

vijftig  pond  grooten  alsmede  /  dat'er  nog  geene  ordonnantien  van  validatien  zijn  verleend  van  de  /

logementen leveringe van  waegens peerden  etc  vande jaeren  1789 / 1790 en 1791 ook  dat d'heeren de

transactie tusschen de groote / gelande ende voordere regeerders deser prochie aengegaen met / den eersten

zullen examineren dato ut ante

livinus franciscus leirens

fransche

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 10 meij 1792
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ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / van het hooftcollegie van daeten 7 meij van

desen  jaere nopens / de fransche die hun bevinden in dese nederlanden en hun niet / zullen doen  erkent

hebben  bij  acte  van de commissarissen  der  / franche geemigreerde ten dien eijnde aengestelt in de stad

brussel / binnen tweemael 24 uren naer uijtkondige deser voor die zijn / binnen de selve stad ende 8 dagen

voor die in andere steden ende / plaetsen zullen moeten vertrecken buijten de staeten van / zijne majesteijt op

pene van  naer  dien  tijd krijgsgegvangene /  gemaekt worden  is geresolveert  het selve  te publiceren en /

affixeren op sondag eerst komende 13 deser ter plaetse ordinaire / alsmede gelijke exemplairen te senden aen

de laeten van / ertbeur en raverschot bij beslotene brieven met ordonnantie / van de publicatie ende affixie

van dien te laeten gebeuren / naer oude gewoonte ter dato als boven

livinus franciscus leirens

237v

motief van oorlog jgens de fransche

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 13 meij 1792

ten voornoemden dage ontfangen ende wettelijk geopent missive / van het hooftcollegie van daeten 10 deser

met exem- / plair vande proclamatie van hunne koninglicke hoogheden / tot brussel raekende de motiven der

declaratie van / oorlog jegens de fransche ende de defentie deser nederlanden / is geresolveert ten selven dage

smorgens naer den goddelijke / dienst der hoogmisse te doen de publicatie ende affixie / van diere ter plaetse

gecostumeert ter dato als boven

livinus franciscus leirens

deserteurs en andere emigrerende

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 / junij 1792

ten voorseijden dage ontfaen en wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie van daeten 16 deser met

exemplair vande procla- / matie van zijne koninglijke hoogheijt den hertog van saxen / teschen belhensende

dat alle deserteurs en emigerende uijt / de nederlanden tot het leger van bethune charoste geappre- / hendeert

wordende de  waepens  in de  hand aensien  worden  als  /  rebellen  ende gestraft  worden  bij  standrecht  is

geresolveert  van  op  /  morgen  wesende  sondag  te  doen  publicatie  ende  affixie  ter  /  plaetse  ende  ure

gecostumeert dato ut ante

paspoorten

actum in wettelijke vergaederinge vanden 23 / junij 1792

ten gemelden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie van de selve date raekende

dat'er geen paspoor- / ten t'zij van magistraeten en officieren van steden dorpen en prochien / verleent voor

date vanden actuelen oorlog t'zij daer t'sedert / ten zij de selve uijtdrukken waer naer toe ten welken eijnden /

en voor wat tijd daer en boven het signalement distinctelijk / geinsereert ende geviseert ende geteekent door

den miliairen / commandant vande plaetse of van het aengelegenste garnisoen / is geresolveert op morgen

wesende sondag ter  plaetse en ure / gecostumeert te doen publicatie ende affixie alsmede bij / beslotene

brieven te senden exemplairen aen de laeten van / ertbeur ende raverschot dato ut ante

livinus franciscus leirens

238r

paspoorten van vremde

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 29 junij 1792

ten voornoemden  dage ontfaen ende wettelijk geopent missive  / van het hooftcollegie van daten 28 dito

behelsende / orders van het officie fiscael van t'in vigileren dat de / vremde passagiers voorzien zijn van

behoorelijk paspoort / op penen gestatueert bij zijne majesteijts publicatie / ten dien subjecte geemaneert ter

causen  van  de  /  meenigvuldige  divereijen  ende  excessen  die  ten  platten  /  lande begaen  worden  waer

schijnelijk door  vremde / aldaer  passerende ende vertoevende persoonen is / geresolveert  van ter  eerster

vierschaere den selven / brief te communiqueren aenden heere bailliu ende beede / de officieren alsmede voor

elk van d'officieren te maeken / door onsen greffier eene copie vanden voorseijden brief op dat / zij hun alle

naer dies zouden reguleren dato als / boven 

livinus franciscus leirens

uijtsend 1792/93

actum ter vergaederinge vanden heere / bailliu ende de geheel weth den / 23 ougst 1792

ten geseijden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / van het hooftcollegie van daeten 17 dito waer bij

geseijd wierd / dat den uijtsend van den jaere 1792/93 naer gewoonte diende / gereguleert te worden den 3

der  aenstaende maend spetembre / met  order  van  alsdan ten 10 uren smorgens ter  vergaederinge /  van
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hooftschepenen te senden gedeputeerde uijt  de weth /  omme de selve gehoort  ter  materie gereguleert  te

worden / ten welken eijnde wij bij hunne accepatie hebben gede- / puteert sieurs pieter de smet en pieter

josephus de meijere / schepenen dato als boven

naerschauwinge

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 25 ougst 1792

ten voornoemden dage ontfangen brief van den heere baron / jaerens hooftschepenen meldende dat hij bij

order vanden / heere raed fiscael daer inclus afsond ordonnantie / nopens de naerschauwinge met last van den

selve te / publiceren ende daer van naer dies over te senden relaes / is geresolveert op morgen ter gewoene

plaetse ende ure /

238v

te doen de publicatie vande gemelde naerschauwinge / en daer van over te senden het versogte relaes / dato

als boven

uijtsend brief

actum in wettelijke vergaederinge / vanden 27 septembre 1792

ten voornoemden dage ontfaen en geopent missive van het / hooftcollegie van daete 22 dito betreffende den

uijt- / send brief en is geresolveert op sondag 30 dito / te doen de publicatie van diere ende ingevolge dies

den greffier belast met het formeren den staet van / schulden ende repartitie te doen tusschen dese / prochie

ter eendere ende de laeten van eertbeur / en raverschot ter andere ende die alsdan ten / eersten doendelijk

over te senden dato ut supra

tot hooren rekeninge commissaris de landtsheere hoofschepenen

actum ter vergaederinge van bailliu / ende weth den 28 octobre 1792

ten selven dage bekomen brief vanden heere hooft- / schepenen de landtsheere van de voorschreven daete /

meldende dat hij gecommitteert was tot het hooren / de rekeninge deser prochie vanden jaere 1790/91 en is

geresolveert / van hem bij brief te versoeken van daer toe dag / te fixeren op den 15 16 of 17 ocotbre dato ut

ante

vrij jaermerckt dendermonde

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 30 octobre 1792

ten  voorseijden  dage ontfaen  en  wettelijk  geopent  missive  /  van dendermonde adverterende de drij vrij

jaermerckten / is geresolveert  t'selve kerckgebod  t'seffens te doen pu- / bliceren ende daer  van te nemen

relaes

quohier van restanten

zijnde alsdan nog geresolveert vanden ontfanger / deser prochie pieter broeckaert te doen vermaenen / om

zijn quohier van restanten vanden jaere 1790 als / ook het gone vanden jaere 1791 te formeren / 

239r

om op den 6 octobre ter volle vergaederinge van bailliu / weth pointers en notable overzien ende gereguleert /

te worden en dat men alsdan ook souden calculeren / ende consenteren den originnelen ommestelling boek

jegens / den gonen van hem ontfanger dato als vooren

attestatien

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 4 octobre 1792

ten gemelden dage ontfaen missive van het hooftcol- / legie ende wettelijk geopent van daeten 27 septembre

met / eene copie van eene depeche vanden keijser en koning / voorschrijvende op wat wijse de attestatien

mosten / worden gedepecheert ook dat men de selve attestatien / moste numeren ende registeren op een

particulier / register is geresolveert dat den greffier soude koopen / een register ofte selfs een formeren om de

te verleenen / attestatien daer inne te enregistreren en dat hij / daer over naer behooren zal geloont worden

dato / ut ante

verbod der fransche schriften

actum in wettelijke vergaederinge / van 21 octobre 1792

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijke geopent / missive van het hooftcollegie van daeten 19 dito

met / exemplairen van het edict van zijne majesteijt / verbiedende het inkomen ende de circulatie van / alle

fransche schriften ende andere periodique wercken / voor oogwit hebbende de grond beginsels der fransche /
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revolutie op de penen daer bij geseijt met order van / publiquatie ende affixie is geresolveert van hedent /

plaetse ende ure gecostumeert  te doen doen / publicatie ende affixie alsmede gelijcke exemplairen / bij

beslotene brieven te senden aen de laeten van / eertbeur en raverschot met dooginge van publicatie / ende

affixie naer oude gewoonte dato ut supra 

patrouillanten

actum in wettelijcke vergaederinge van / den 31 octobre 1792

ten voornoemden daege is wederom voorgehouden gelijck gebeurt is / op den 17 dezer maend octobre coram

de generaele vergaederinge ter / auditie vande prochie rekeninge dat'er tot beteren welstant van alle de /

239v

parochiaenen ende gegoede tot hunne gerustheijd bewaeringe van hunne / bosschen boomen veldvruchten

hunne huijsen ende hoven tot het / verjaegen van alle vremde bedelaers lediggangers ende vremde suspecte /

nachtloopers vechters ende quaeddoenders noodig was te stellen twee / andere patrouillanten de welcke naer

gehoord die het behoord sijn / door ons genoemt ende aengestelt jan baptiste vande velde filius judocus /

ende pieter de grauwe filius frans aende welke als alhier present / sijnde is voorgengelesen het reglement ofte

instructie op wat wijse / sij deze functie moeten bekleeden hebben sij tselve in dier forme / geacepeteert en

hedent gedaen den eed in handen vanden heere / bailliu dat sij den inhauden van diere exactelijck zullen /

onderhauden het zelve doende zal aen elk van hun door de / prochie voor loon betaelt worden ten advenante

van een pont / groote courant ter maend ingang te nemen met den 1 novembre / 1792 wordende die qualiteijt

aen hun maer gegeven tot wederroepens / sij sullen vanden voornoemde instructie elck eene copie bekomen /

om hun des te beter daer naer te reguleren ook zal de zelve hier / achter geenregistreert worden actum date

voorseijt en hebben sij / patrouillanten ten dien effecte deze benevens ons onderteekent

reglement

gemaekt bij bailliu schaut borgmeester ende schepenen der / prochie ende heerelijckhede van wetteren naer

alvooren daer opgehoort / te hebben pointers setters notable den heer gecommitteerden der / grootte gelande

alsmede voorder geintresserde ter auditie rekeninge / gesloten den 17 octobre 1792 voor de patrouillanten der

voorseijde / prochie

1° daer zullen zijn twee patrouillanten den eenen wooning hebbende / op de zuijtsijde ende den anderen op

de noordzijde vande schelde

2° elck van hun zal moeten patrouilleren op alle de wijken van / sijnen kant dan zullen zij van tijd tot tijd

moeten changeren / te weten dat den gonnen vande zuijtsijde par weke eenen a twee / daegen zal moeten

gaen ronderen op de noordzijde op welke daegen / den gonnen der noortzijde sal moeten patrouilleern op de

suijtsijde / ook zullen zij somwijlen tsamen moeten gaen naer heijsch van den / tijd 

3° sij zullen alle vremdelingen op eene goede maniere moeten / vraegen naer hun pas en tselve naersien of

het valide is ende / geen hebbende nogte geen behoorelijke kennisse konnende dan / sullen sij die persoonen

provisioneel mogen arretteren en seffens / inken doen aen het officie de vremde bedelaers sullen zij ipso /

facto vande prochie moeten doen vertrekken en in cas van refus / ende geen behoorelijck certificat hebben

arresteren ende insge- / lijkx aen t'officie inken doen 

240r

4° zij zullen ook zeer ernstelijck moeten letten personneelijk arret- / teren alle boschroovers boomschenders

veldvruchtdieven  alsmede het  /  haut ofte  vruchten  daer  mede zij hun  bevinden  sequesteren  ten sche-  /

penenhuijse ofte andere secure plaetse doende daer van inken aen / t'officie

5° sij sullen  ook  insgelijckx op de maniere als hier boven  gezeijt  /  moeten agieren met de pensjaegers,

stroppers en diergelijke schenders / vande jachten

6° van gelijcken zullen zij moeten handelen met de straetschenders / extortien ofte moedwilligheden doende

aen eenige menschen huijsen / hoven lochtingen poortjes ende andere saeken die dienen tot bevrij- / dinge

van elkx huijs schueren stallingen ende hof 

7° en ingevalle van atrouperinge dat is als'er verscheijde van diergelijke / persoonen alsmede van bedelaers

boschschenders vruchtroovers ende / pensjaegers t'samen rotten daer over den patrouillant geen genoegsaem /

macht  voorziende sal  hij  zonder  uijtstel  moeten  roepen  niet  alleen  /  sijnen  medecompagnon  maer  ook

d'officieren dezer prochie tot assis- / tentie en alst bij nacht is ook den nachtroeper jacobus bulte / met zijnen

soon om alsoo t'samen de gemelde atrouperende persoo- / nen te arretteren gelijck hier vooren article 3 en 4

is gezeijt daer toe / gerefereert word

8° wat aengaet de militaire ofte deserteurs van sijne majesteijt / sullen zij hun dieswegens moeten reguleren

naer den inhaud der / placcaerten ten dien pointe geemaneert
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9° sij zullen ook  t'allen stonden  van het officie  vermaend wordende / t'selve moeten accompagneren en

assisteren soo in het aenhauden / van persoonen het doen van huijssoekinge het visiteren der herbergen / als

al ander geval waer in zij het officie souden konen behulp- / saem wezen

10° de heeren aenstelders reserveren thunnewaerts om tallen tijden de / aengestelde patrouillanten te mogen

afstellen selfs sonder eenige / redenen te moeten declareren bij dien dat hunne commissie maer en / zal zijn

tot wederroepens en waer voor dienen zal copie dezer geteekent / door onzen greffier ende gecachetteert met

het cachet dezer / prochie ordinair

Aldus deze gestatueert ende verleend alsmede voor patrouillanten / aengestelt jan baptiste vande velde filius

judcous  voor  de  zuijdsijde  /  ende  pieter  de  grauwe  filius  francies  voor  de  noortsijde  vande schelde  /

ordonnerende een  iegelijck  hun voor  sulckx te erkennen ende obedieren / op peene bij  sijne majesteijts

placcaerten gestatueert ten welcken / eijnde sulckx zal worden gepubliceert in vierschaere vanden 31 octo- /

bre  1792  ten  welcken  effecte  sij  deze  bij  bailliu  schaut  borgemeester  /  schepenen  ende  greffier  is

onderteekent

marcq IBVD van jan bapte van de velde / pieter joannes de grauwe / joachim de geijter  livinus ignatius

braeckman / pieter jooseph demeijere / pieter de smet jacobus segers / adriaen francies de vuijst

240v

fransche uijtwijkelingen

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 2 novembre 1792

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijck geopent / missive van het hooftcollegie de daete 31 octobre

1792 met / exemplairen van zijne majesteijts verclaeringe vanden / 23 dese geseijde maend octobre waer bij

fransche uijtwijkelingen / van t'leger der fransche princessen verboden wierd hun / elders opte houden dan

inde plaetsen hun aengewesen op pene / van aengehouden te worden de andere uijtwijkelingen / ten zij huijs

ofte quatier hebbende inde nederlanden moeten / vertrekken binnen de 8 dagen uijt de nederlanden etc is /

geresolveert op sondag aenstaende 4 deser te doen de / publicatie ende affixie van diere ter plaetse ende / ure

genseert?  alsmede  gelijke  exemplairen  te  senden  /  aen  de  laeten  van  eertbeur  ende  raverschot  met

ordonnantie / van naer oude gewoonte te laeten gebeuren de publicatie / ende affixie dato ut ante 

6 NOVEMBER 1792 / INVAL FRANSEN (SLAG BIJ FLEURUS)

waegens en peerden

actum in wettelijcke vergaederinge / ten schepenen huijse des voor middags / vanden 16 novembre 1792

ten voorseijden daghe ontrent den 10 uren voor middag / ontfaen ende wettelijck geopent missive van het

hooftcollegie / van date voorseijt waer bij geordonneert wierd ontrent / den land huijse tot dendermonde te

senden thien waegens / ider met twee peerden en overdeckt met weijte alsmede / sesthien gearnasseerde

peerden om daer mede van de / geseijde stad te helpen transporteren bagagie der / republique is geresolveert

van zoo seffens d'officieren / deser prochie te senden met eene lijste wien de waegens / en peerden mosten

leveren met order van cito te vertrecken / naer dendermonde op de maniere ende ter voldoeninge als / hier

boven gesijt date ut ante 

241r

waegens en peerden novembre 

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 18 novembre 1792

ten gemelden dage is'er van het hooftcollegie in den / vroegen morgent gesonden mesagier met lijste en order

/ dat de gecommanderen waegens mits daegs te voorent / de gone naer dendermonde volgens voorgaende

resolutie / opgesonden wedergekent waeren seffens ter plaetse als / hier vooren geseijt moesten optrecken is

geresolveert / van d'officieren met de voorseijde lijste aendermael rond / te senden ende de gegeven orders te

vernieuwen dato ut ante

nog 13 waegens en peerden

actum in wettelijke vergaederinge vanden 21 novembre 1792

ten  voornoemden  dage ontfangen  ende wettelijk  gecommuniqueert  /  order  van  t'hooftcollegie  van  dato

voorseijt luijdende als volgt / bailliu borgemeester ende schepenen der prochie ende heerelijckhede van /

wetteren worden mits desen gelast morgen wesende den 22 voor / den drij uren vanden naermiddag binnen

de stad dendermonde / aen het landthuijs te leveren den nomber van derthien waegens / bespannen ieder met

twee peerden overdeckt met een weijte omme / van dese stad daer mede te vertransporteren naer tot tegen /

de fransche republique eene menigte van brood  dit alles / op pene van militaire executie gedaen binnen

dendermonde /  den  21 novembre 1792 onderteekent  j  c  de  mulder  en  ferrandt is  /  geresolveert  van  te
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schrijven aen de laeten van eertbeur tot / het leveren van twee waegens ende aen die van raverschot / eenen

voorts d'officieren deser prochie geordonneert ingevolge / de lijste vanden tour der rolle hun ter hand gestelt

te / vermaenen de persoonen daer bij uijtgedrukt met order / van te leveren de resterende 10 waegens voor

deze prochie / op de maniere platse ende ure als bij het voorschreven / best aengewesen dato ut ante 

schiptrekkers

actum ter vergaederinge van bailliu / ende weth desen 29 novembre 1792

ten voormelden dage in overwege genomen zijnde /

241v

dat de persoonen de welke getrokken hadden eenige / schepen gelaeden met oorlogs munitie in dienst der

franschen / republique exorbitanten loon ende nomber van persoonen / waeren exigerende is geresolveert tot

eviteringe van alle / dies te maeken de volgende regulatie ende taux

de trekkers zullen zijn bij tour de rolle ende zal ider / alzoo moeten trekken ten getalle gelijk er t elker reijse /

noodig bevonden zullen worden bij ons te tauxeren volgens / den heijsch vande schepen waer toe niemant en

zal toe- / gelaeten worden ten zij hebbende den ouderdom van 17 jaeren 

ende zullen voor  loon hebben ideren persoon  gelijk hier  / achter  zal worden geseijt  sonder meer op wat

pretext / het soude mogen wesen 

alle de gone die hun boven den genoemden nomber van per- / soonen zouden voegen bij de gemelde trekkers

en zullen in geender / manieren daer over vergelt krijgen

zij zullen de selve trekkinge van schepen moeten volbringen tot / de gefixeerde plaetse sonder daer uijt te

moegen scheiden op pene / van geen vergelt

zij zullen vanden captieijn van het schip t'gone zij trekken / moeten nemen een behoorelijk recu daerin moet

staen hoe veel / persoonen die trekreijse hebben volbragt en tot hoe verre op / pene als voorengelesen

ideren persoon als hij van wetteren tot schellebelle maer moeten / trekken zal genieten twaelf stuijvers van

wetteren tot wichelen / achthien stuijvers en als zij zouden moeten trekken van wetteren / tot dendermonde

zullen hebben tot achtentwintig stuijvers

van wetteren tot melle twaelf stuijvers en van wetteren / tot heusden tot achthien stuijvers en van wetteren tot

gend / 28 stuivers ten waere in hooge waeters als zij op verscheijde / plaetsen zouden moeten polsen zullen

zij boven  het gonne / voorseijt  van wetteren tot  dendermonde ofte  van wetteren tot  / gendt genieten tot

[vacat] stuijvers

in cas dat'er eenige persoonen in den toer der rolle vallen de welke? / niet en zouden konnen medegaen 't zij

van  siekte  of  ander  beletsel  /  zal  in  zijne  of  hunne plaetse  die  treckreijse  mogen  volbringen  /  den

eerstvolgenden vande selve rolle een waer? dat de rolle zal / rond zijn zal men wederom beginnen vande

eerste en alsoo / voortsgaen t'elker rijse als de rolle zal volbragt wesen

242r

de gonen die voor den gestelden taux niet en willen trecken / zullen uijt dese rolle vallen en zal in hunne

plaetse mogen / gaen trecken den gonen naer hun op dese rolle eerstvolgende

aldus getauxeert ordonnerende aen ider wie het zij dese / onse regulative behoorelijk t'onderhouden ende en

zal / niemant buijten de gone hier naer genoemt zig mogen / begeven tot helpen trekken van diergelijke

oorlogsschepen / op pene van geen vergelt actum in wettelijke vergaederinge vanden / 29 novembre ons

toorconden onderteekent joachim de geijter jacobus / matthijs pieter jooseph de meijere adriaen francies de

vuijst ende pieter de / smet

1 pieter de craeker 34 jan oosterlinck filius pieter 69 augustinus maes

2 pieter claus filius jan 35 jan de wilde 70 adriaen vanden meersche hollander

3 augustinus claus 36 jooris buijst 71 alexander de pauw

4 pieter tondelair 37 dominicus buijst 72 livinus tonderleer

5 jan francies de craeker 38 lieven oosterl 73 joseph bibuijk

6 pieter bussens 39 gillis oosterlinck 74 adriaen temmerman

7 thomas de craeker 40 guillielmus van hoecke 75 joannes cennive
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8 ferdinandus de craeker 41 lieven claus filius jan 76 augustinus segers

9 liborius tondeleer 42 jan roels 77 lieven stevens

10 pieter van hoecke 43 emanuel cornelis 78 joannes verhertbrugge

11 augustin claus geseijt mulder 44 judocus beemst 79 jan baptiste de pauw filius anthoen

12 lucas schepens 45 pieter scheire 80 francies de pape filius joseph

13 pieter jacobus de grauwe 46 jan de meijere

14 pieter neels 47 joseph bourgois

15 frans claus 48 mattijs haentjens

16 cornelis de grauwe 49 francies claes

17 lieven de grauwe 50 pieter stevens

18 joseph breijdels 51 pieter michem

19 jacobus breijdels 52 jacobusd blanckaert

20 ferdinandus claus 53 jan vandermeersch

21 joannes claus 54 amandus weijmeersch

22 francies dierick 55 francies siemoens

23 jan cklaus d'oude 56 francies duquet

24 jan tondeleer 57 jan baptiste segers

25 jan de maesschalk 58 rochus de coene

26 mattheus claus 59 pieter everaert

27 jan de peijser 60 pieter venneman

28 carel tondeleer 61 pieter claus filius pieter

29 jacobus de craeker 62 anugstinus gistens

30 jan bussens 63 joannes de neve

31 judocus bussens 64 joannes baptiste maes

32 albert de backer 65 pieter jan baetens

33 matthijs de wilde 66 joannes vande velde

67 arnoldus maes

68 frans stevens

242v

schiptrekkers

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 29 novembre 1792 des avonts

ten voorseijden dage rapport gedaen zijnde als dat / de schippers met hunne schepen wederkeerende van /

dendermonde alwaer zij munitie van oorlog in dienst / der fransche republique getransporteert hadden alhier /

pretendeerden ten publiquen koste voorzien te worden / van trekken is geresolveert te schrijven aen die van /

het hooftcollegie tot dendermonde om te weten of / men gehouden is daer aen te volkomen ofte niette ende /

den greffier belast den selven brief te behandigen aen / den officier judocus vander haegen om des anderen

dags / vroeg daer mede expresselijk te vertrekken naer het geseijde / hooftcollegie ende schriftelijk antwoord

te retour te / bringen dato ut ante 

antwoorde op het voorgaende

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 30 novembre 1792

ten voornoemden dage ontfaen ende gecommuniqueert / aen wethouderen antwoorde van het hooftcollegie

op / het voorgaende luijdende als volgt
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eersame ende discrete geexamineert hebbende / den inhouden van uedele brief vanden 29 deser seggen in /

antwoorde dat alswanneer eenige schepen van gend afko- / men gelaeden met oorlogs munitie ofte vivers

voor den / fransche troepen gedestineert alhier ofte elders in bra- / bant dat uedele in sulk geval de noodige

trekkers soude besor- / gen aen de schippers mits de selve uedele thoonen schriftelijke / orders vanden gonen

sulkx vermogen heeft ten waere uedele ver- / wittigt waer dat den schipper ofte schippers bij aen- / neminge

den transport hadden aengenomen waer als / 

243r

wanneer die schepen te retour naer gend komen zoo / en zullen daer voor geene trekkers moeten besorgt /

worden ten waere op betoog van expresse orders alles / niet min laetende aen uedele voorsigtigheijt volgens

gele-  /  genteijt  blijven  onder  tusschen  de  ...?  ...?  hooft-  /  schepenen  vanden  lande  van  dendermonde

onderteekent a j / p anne

is geresolveert vanden inhouden van dien t'achtervolgen / date ut ante

kerren peerden

actum 4 decembre 1792 in wettelijcke / vergaederinge des morgens ten [vacat] / uren

ten geseijden dage ontfaen en wettelijck geopent missive / van het hooftcollegie van date 3 deser waer bij

gelast / wierd hedent voor den avont te senden binnen de prochie / van waelem eene ure van mechelen op den

steenwegh van / antwerpen den nomber van elf kerren met een peerd overdekt / met wijte en voorzien van

acht dagen fouragie om met de / selve t'helpen transporteren de bagagie der armée / van het noorden naer de

stad luijk wordende daer  bij / geseijt  dat het convoij  zoude geaccompagneert zijn vanden / commissaris

verhavert zone van opdorp op pene van / militaire executie is geresolveert  te maeken de lijsten / vande

persoonen die ingevolge den tour der rolle de kerren / en peerden moeten leveren ende d'officieren belast zoo

/ aenstont de peroonen daer bij vermaekt te gaen / vermaenen ter volkominge vande voorseijde ordonnantie /

op pene van militaire executie dato ut ante 

schiptrekkers

actum in vergaederinge van d'heer joachim / de geijter bailliu ende schaut sieurs jacobus / matthijs pieter de

smet jacobus segers / pieter josephus de meijere ende joannes / de vos schepenen desen 6 decembre 1792

ten voornoemden dage omme te beter te konnen voldoen / ende achtervolgen het gone bij voorgaende brief

van  het  /  hooftcollegie  de  date  30 novembre 1792 was  voorgestelt  ende /  aen  onse  voorsorge gelaeten

raekende de trekkers die alhier / door de passerende schippers in dienst der fransche republique / vaerende

met vivers en oorlogs munitie voor de selve / 
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gevraegt wierden is geresolveert te deputeren pieter josephus / de meijere schepenen naer de stad gend omme

aldaer / bij den commandant of anderen militairen oversten der fransche / republique sig t'informeren op wat

voet  de gemelden / schippers met hun nopens de te doen transporten con- / tracteerden en bij middel van

diere exactelijck te weten / of men de selve schippers t'hunnen koste ofte niet trekkers / moste leveren zoo in

het opvaeren met last als als wanneer / zij ijdel afkomen

voorts is geordonneert aen onsen  greffier  te schrijven aen /  livinus lippens vrij schipper tot  gend op de

visscherije ten / eijnden van ons af te senden de orders voor hem ende / nog drij voordere schippers die zijnen

moet pieter stegens / geseijt hadde bij de meesters der schepenen te wesen en/ dat de selve daer mede vooruijt

gegaen waeren ten tijde / als wanneer zij ledig afkomende van de stad dendermonde / alwaer zij munitie des

oorlogs voor de fransche getrans- / porteert hadden alhier voor ider schip ses treckende / mannen tot melle

gevraegt ende bekomen hadden gelijk / ook eenen brief voor den greffier de landtsheere tot melle / om te

weten hoe zij hun ten dien opsigte draegen ende / voorders souden geagiert hebben dato ut ante 

manifest vanden generael du morin

actum in wettelijcke vergaederinge / vanden 8 octobre 1792

ten voornoemden dage ontfaen en wettelijck geopent missive / van het hooftcollegie van daten 7 deser met

exemplairen  /  van  sekeren  brief  van  den  generael  en  chef  miranda /  van  date  4  decembre  1792  met

aenmoedige vanden du morrin / generael van date 2 deser nopens de vrijheijtsverklae- / ringe van het belgis

volk en dat d'actuele magistraeten / aen het volk mosten faciliteren den middel van hunne / magistraeten ende

administrateurs te kiesen met / ordonnantie van publicatie der  geseijde aenmoedinge / is geresolveert van

t'selve  op  morgen  9 dito / te doen  publiceren ende afixiren naer  gewoonte /  voorts  geresolveert  van  te

schrijven den bailliu van / alhier te compareren op morgen ten acht en 1/2 ure /
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voor  middag  omme  met  de  voordere  wethouders  te  resol-  /  veren  van  te  kiesen  sekeren  nomber  van

persoonen als / kiesers der weth en andere regeerders deser gemeente dato ut / ante

verdeelinge der wijken

actum ter  vergaederinge vanden bailliu / joachim de geijter  de schepenen / pieter  de smet ende adriaen

francies / de vuijst present joannes aelterman / boeckhouder vanden wijk eertbeur / ressort deser  prochie

vanden 9 novembre / 1792 des smorgens ten 9 ure

ten voorgemelden dage ende ure is geresolveert / van te maeken eene lijste waer bij de prochie verdeelt / is in

14 wijken aen welkers insetene bij publicatie ende / affixie hedent naer den goddelijken dienst der hoogmisse

/ te doen is geordonneert van morgen ten 8 uren voor  / middag te compareren ten schepenen huijse ten

eijnde / van te kiesen de kiesers te weten uijt elken wijk eenen / wesende inwoonder deser prochie  habel

ende capabel  / om door  die gekoosene alsdan te kiesen de wethou- / deren ende notabele  deser  prochie

ingevolge het / manifest vanden generael du mourier  hier naer / beroepen ende ten desen momente maer

ontfangen  /  bij  brief  van  het  hooftcollegie  van  date  8  deser  zijnde  /  voorts  geresolveert  van  gelijke

exemplairen van het / gemelde manifest bij beslotene brieven te senden / aen de laeten van eertbeur ende

raverschot alsmede / hun daer bij gelast van binnen de 24 uren hun ge- / meente te doen vergaederen om te

kiesen op eertbeur / twee en op raverschot eenen persoon als kiesers ten / eijnde ende zoo hierboven geseijt

ende ons binnen den / selven tijd behoorelijcke acte in te bringen

wesende de voornoemde verdeelinge der wijken gedaen / zoo volgt

rond de plaetse dienende voor eenen wijk ingevolge / d'ommestellinge der negotie

2den wijk hoogstraete

3den  wijk  het  straetjen  vande hoogstraete naer  de /  moerstraete met  de moerstraete en  driesch  als ook

waetermeulen hoeck
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4 wijk het kercke straetjen paelken hecker en / meulestraete met den wint-meulen hoeck

5 wijk holstraete grooten en klijnen aert

6 wijk santstraete van aen de croone met geheel / jabeke

7 wijk geheel den bosch-kant

8 wijk overbeke en wetterstraete

9 wijk vanteghem en quatrecht

noordzijde

10 wijk de brugge driesch oordt heesvelde en liefkens hoeck

11 wijk gransvelde met die van rond den meulen

12 wijk voorde

13 wijk eede van aen d'hofstede van jan vervaet / van daer rond de cappelle van de smisse naer / de weduwe

engels

14 wijk van de voorseijde weduwe engels naer tolliers en / boecke naer guillianne de nijsens

aldus geresolveert en verdeelt zoo hier vooren / ter date en ure ut ante toorconden greffier 

livinus franciscus leirens

actum den 10 decembre 1792 ten 9 1/2 uren des / smorgens ten schepenen huijse der prochie / van wetteren

ter presentie van d'heer joachim / de geijter bailliu ende schaut deser prochie / de schepenen jacobus matthijs

pieter de smet / jacobus segers pieter josephus de meijere / ende adriaen francies de vuijst mitsgaders den /

greffier livinus franciscus leirens

ten voornoemden dage ende ure naer alsvooren in den / vroegen morgent gedaen slaegen den tromel ende

klinken / den belle op de voorste afgelegen wijken ter vergaederinge / 
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van het volk is door  onsen greffier  tot  eene meenigte / volks  alreede vergaedert op de  marckt voor  het

voorseijde / schepenen huijs geroepen dat d'inwoonders van den wijk / rond de plaetse versogt wierden boven

te komen om / daer hun eenen van haer te kiesen als kieser  van het magis- / traet ende hunne voordere

administrateurs waer op door / eenige van d'omstaenders geroepen is bij erhaelinge geenen / wijk zijnde ten

zelven momente in de vergaederinge ver- / schenen charles philippe verheijen en pieter  de papen / beede

omhangen met eenen saber gevolgt van n? den / dauw met nog drij a vier  andere persoonen de welke /

ondersteunt  door  circa  20  a  24  voordere  ten  meederen  /  deel  schiptreckers  en  sackdragers  insgelijkx

gewaepent  /  met  sabers  en  fusiquen  met  bajonette  staende  beneden  /  recht  over  het  schepenen  huijs
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sustineerden dat'er bij / geene gebeurtens ter opneminge der voisen most ge- / procedeert worden dat zij den

souverijn waeren en bij / dien onder vloeken en sweiren protesteerden van bailliu / greffier en weth te mogen

kiesen sonder in eenig aendagt / te willen nemen de voorgaende convocatie van de voor- / dere insetene dies

heeft dito de pape doer de vensters / geroepen wien zij kosen voor bailliu en dien keus / doen annotteren op

welken voet zij geweldiglijk zijn / voorts gegaen roepende de voorseijde persoonen van hunnen / aenhang

vivat sonder dat imant van de stem hebbende / borgers den tijd of middel gehad hebben van vrijelijk hunnen /

keus te konnen doen gedurende welke ook boven  ge- / comen zijn meenigvuldige vande voorseijde stem

hebbende /  borgers die jgens  den  voorseijden  geweldigen  keus hebben  /  geprotesteert  seggende dat  die

maniere van kiesen door / die 20 a 24 gewaepende muijtmaekers niet mogte voorts / gestelt worden welk

gedaen protest hooftsaekelijk / behiel dat ider wijk zoo hier vooren verdeijlt zoude / gehad hebben het recht

van te kiesen twee provisioneele / representanten van het vrije volk om door hun gekosen te / worden bailliu

greffier en wethouderen voorts vastge- / stelt zijnde door de voorseijde stemhebbende borgers dat / men op

den  12 deser  maend ten  2  uren naer  middag zoude /  vergaedert  hebben  tot  kiesen  van  het  voorseijde

magistraet / is 'er dag daer vooren in den naermiddag van de stad van / gend gearriveert jan baptise vanden

berghe met den voornoemden pape / verheijen en karel de kerpel geaccompagneert vanden / borgers j de

poorter en jan de meijere inwoonders van gend / met een detachement van 7 a 8 dragonders dewelke in den

avont  /  vanden  selven  dag tot  den  keus  der  provisioneele  representanten  /  van  het  volk  hebben  voors

geprocedeert uijtwijsens acte / hier volgende

joachim de geijter pieter de smet pieter jooseph de meijere

245v

dese is …? op den 11 decembre 1792

actum binnen de vrije prochie van wetteren den 10 decembre / 1792 het eerste jaer der belgische vrijheijt 

ten voornoemden dage is het vrij ende souverijn volks deser prochie / zoo door het luijden van de klokken

slaen van de trommels / het steken van het trompet te kennen gegeven van wegens den / geauthoriseerden

vanden agent der fransche republique onder / den staek van vrijheijt ende gelijkheijt staende voor het munici-

/ palitijtshuijs deser voornoemde prochie aldaer geplant door ende / ten coste vanden braeven medeborger

deser  meergemelde  prochie  /  ten  eijnde van  desen  naer  middag  om  ses  uren  savonts  /  te  komen  ende

compareren onder den selven staek van / vrijheijt ende gelijkheijt tot het kiesen van hunne / representanten

zijnde ten  dien  eijnde het  selven  /  volk  in  meenigte  vergaedert  door  den  selven  ghe-  /  authoriseerden

vermaent geweest  tot het kiesen van / hunne provisioneele meergeseijde representanten als / wanneer het

selve souverijn volk heeft voorts ge-/ procedeert ende gekosen bij accla- / matie ende toejuijgingen de naer

volgende  /  persoonen  met  naeme  philippus  braeckman  /  ignatius  braeckman  louis  venneman  /  francis

schatteman jacobus josephus van / doorne joannes lammens alexius bombeke / francis jacobus de wilde ende

gillis mat- thijs zijnde desen keus gedaen vrij ende liber- / lijck ten ommestaene van een detachement /

fransche dragonders ten bij wesen vanden selven / geauthoriseerden den borger jan de poorter ende / den

borger jan de meijere secretais welke / representanten den eedt van getrouwigheijt hebben / gepresteert int bij

wesen ende ommestaen van / al 't souverijn volk welken eed luijd aldus in verbis / ik sweire getrouw te zijn

aen het vrij ende souverijn / volk vande prochie van wetteren de vrijheijt ende / gelijkheijt voor te staen zoo

veel in mij is ende in mijn / qualiteijt van provisioneele representanten van het / geseijde volk te zullen doen

gelijk het gemijn best zal / verheijschen ende welken eed gepresteert is desen 11 decembre / het eerste jaer

van de belgische vrijheijt waeren onderteekent / jan de pootere en jan de meijere
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aenstellinge van het magistraet deser municipaliteijt met den eed van getrauwigheijt

actum ter vergaederinge van de / representanten van het vrij volck / deser prochie van wetteren de / borgers

livinus ignatius braeckman / philippus braeckman louis / venneman francois schatteman / jacobus josephus

van doornick joannes lammens alexius / bombeke francies jacobus de wilde ende gillis matthijs / desen 13

decembre 1792 het eerste / jaer der vrije belgische republique

ten voornoemden dage zijn voor ons gecom- / pareert de borgers joachim de geijter meijer / livinus francies

leirens secretaris dominicus / francies limpens president pieter de smet / pieter michiels francies engels pieter

de  /  clercq  augustinus goethals  ende joannes  dominicus  de  vos  schepenen  alle  welke /  in  handen  der

voornoemde representanten onder / den staek van vrijheijt recht over het schepenen / huijs hebben gedaen

den  volgenden  eed  ter  /  presentie  ende  aenhooren  van  meenigvuldige  /  prochiaenen  te  weten  van

getrouwigheijt / luijdende in verbis ik sweire getrauw te / zijn aen het vrij ende souverijn volk van / dese

prochie van wetteren de vrijheijt ende / gelijkheijt voor te staene zoo veel in mij is / ende in mijne qualiteijt

van provisioneele / meijer secretaris president ende schepenen / te zullen doen gelijk het gemeijn best zal /
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verheijschen voorts zijn insgelijckx / voor ons gecompareert de borgers francies de / grauwe ende judocus

vander haegen als / dienaers die op de manieren als hier vooren ook hebben gedaen den eed / actum ter date

als vooren ten effecte van / welke de voorschreven comparanten dese / benevens de representanten van het

geseijde volk hebben onderteekent

joachim de geijter livinus franciscus leirens dominicus francies limpens / pieter de smet pieter  j michiels

pieter de clerq / pieter frans ingels j n goethals/ joannes de vos / livinus ignatius braeckman gillis matthijs /

philippus gerardus braeckman l b? louis venneman / frans schatteman alexius bombeke / joannes lammens

francies jacobus de wilde / jacobus josephus van doornick / francois de grauwe judocus vander haegen

veranderinghe vierschaer dag op den woensdag

ten zelven dage is door alle de voorenstaende / borgers geresolveert en vast gestelt dat de / vierschaere (in

plaetse vanden donderdag) zal / gehouden worden alle woensdaegen te beginnen / ten negen uren smorgens

waer toe aen onsen / secretaris geordonneert word te schrijven kerck- / gebod ende te doen publiceren drij

consecutive / sondagen dan wanneer den woensdag is eene / 
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heijligdag zal den selven vierschaer dag dienden / op den donderdag ter geseijde ure actum ter / date als

boven ten effecte deser is door den / meijer den president schepenen en secretaris / dese onderteekent

joachim de geijter dominicus francies limpens j a goethals /livinus franciscus leirens

ter vergaederinge van de provisioneele / representanten van het volk deser prochie / den 17 decembre 1792 is

gemaekt d'acte / hier van woorde te woorde volgende

kapitijn joannes raman

actum ter  vergaederinge van  d'onder-  /  geteekende representanten  van  het  vrije  volk  /  der  prochie van

wetteren ten wethuijse / desen 17 decembre 1792

ten voornoemden dage hebben  wij geresolveert  tot  wel  stand ende ruste van alle de inwoonders deser  /

prochie te kiesen ende aen te stellen eenen capiteijn / ofte agent der borgerlijke wagt daer toe met gemeene /

voijsen is gekosen ende aengestelt sieur joannes raman die ten / dien eijnde voor ons is ontboden ende naer

distincte  /  redenen  van  noodsaekelijkheijt  t'voorseijde  ampt  /  heeft  geaccepteert  zullende  daer  om  den

secretaris aen / hem copie autentique overgelevert worden om te / dienen voor commissie en op dat een ider

hem in / die qualiteijt soude erkennen ende obedieren zal / dese door den ordinairen belleman gepubliceert

worden / date alsboven  en waeren onderteekent livinus ignatius braeckman / francies schatteman alexius

bombeke philippus gerardus braeckman ludovicus norbertus venneman joannes lammens / jacobus josephus

van doornick jacobus francies de wilde pieter de / smet ende pieter francies ingels

quod attestor als secretaris

livinus franciscus leirens
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actum ter vergaerdinge van livi- nus ignatius braeckman president / francies schatteman alexius bombeke /

philippus gerardus braeckman louis / norbert venneman joannes lammens jacobus josephus van doornick

joannes  /  francies  de  wilde  alle  provisioneele  /  representanten  ende  pieter  de  smet  en  francies  engels

provisioneele magis- /  traets  persoonen van het vrije volk / van wetteren den 17 decembre 1792

ten  voorseijden  dage rapport  gedaen  zijnde dat'er  /  gecaballeert  wiert  ende dieswegens  troebels  souden

konnen / ontstaen alsmede dat men te vreesen hadde van door / afwijkende militaire fransche nog van onse

inwoonders / te zien stooren ende berooven van hun gelt en goet is / dit alles in overweginge genomen ende

geresolveert / van tot den commandant der fransche troepen te / deputeren den president braeckman ende

jacobus joephus van / doornick beede representanten van het vrije volk alhier / om gesamentlijk met capitijn

casteljos inwoonder deser / prochie van den gemelden commandant te vraegen / en weten hoe men in sulke

gevallen sig moeste gedrae- / gen ter date alsvooren

actum ter vergaederinge van de borgers / dominicus francies limpens president / pieter de smet pieter joannes

michiels / pieter frans ingels ende j augustinus / goethals voordere magistraets persoo- / nen van het vrije

volk van wetteren / den 19 decembre 1792 het eerste jaer van de belgische republique

ten voornoemden dage zijn voor ons gecompareert de / 
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borgers  livinus  ignatius  braeckman  ende  jacobus  josephus  van  doornick  /  welke  comparanten  als

gedeputeerde ten objecte / als hier vooren bij resolutie vermelt aen ons / dieswegens overbragten schriftelijck

rapport waer / van den inhouden hier van woorde te woorde is volgende

de borgers  livinus  ignatius  braeckman  en  jacobus  josephus  van  doornick  /  rapport  doende  van  hunne

deputatie naer gend / den 18 decembre 1792 seggen

dat zij den selven dage in gent arriverende / zijn gaen vinden den heer capiteijn castelgos / met wie sij

t'samen zijn  gaen spreken  den  /  commandant ferrand aen  wie  zij  hebben  over-  /  gelevert  de  attestatien

opgemaekt ten laste /  van sekeren moetwilligen  soldaet  den  gonnen /  hadde bedreven  de fijtelijkheijt  in

d'herberge de drij snoeken aen den sone vanden borger gillis / matthijs en naer recommandatie van dit cas /

hebben wij gedeputeerde aenden selven comman- / dant gevraegt wat de justitie en onse goede / insetenen

moesten doen in cas van nog voor- / vallende troebels t'zij van recruteurs of andere / militaire waer op den

commandant ons heeft geantwoort / als dat wij in soortgelijcke gevallen de plichtige maer / maer op het

alderstringste en mosten aenhouden en / wel gebonden aen hem (benevens eene waeragtige attes- / tatie van

het fait) worden toegesonden en dat hij als- / dan voor het overig soude hebben gesorgt

wij  hebben  ons voorders getransporteert benevens den /  selven  capitijn ten huijse  van sekeren heer  van

distinctie / en hun raed plegende op de stooringe vande ruste die / soude connen toegebragt worden door onse

propre inse- / tene geene militaire zijnde heeft dito heer ons / doen observeren als dat sulke ruste stoorders

moesten / worden aengehouden te kote gestelt en t'hunnen / laste worden geagiert in rechte dog dat wij altijd

wel / souden doen van meer met sagtigheijt als rigeur te / agieren

248v

deputatie naar het hooftcollegie

actum ter vergaederinge vanden heer / meijer  joachim de geijter  de borgers / dominicus francies limpens

president / peter  de smet  pieter  michiels francies / ingels pieter  de clercq augustinus goethals schepenen

ende / gillis matthijs als provisioneelen representant van het vrije volk deser prochie van / wetteren ertbeur

ende raverschot / desen 20 decembre 1792

ten voornoemden dage door onsen greffier aen ons gecom- / muniqueert zijnde missive van het hooftcollegie

de date / 18 deser op gisteren ontfangen nopens het deputeren van / eenige van ons ten landhuijse binnen de

stad dendermonde / op saterdag den 22 deser ten 10 uren voor middag om / aldaer t'aenhooren voor stellen

van importentie (sonder / voorder te kennen geven) ende de propositen gehoort voorder / geresolveert te

worden  zoo  ende gelijk  men tot  wel  zijn  / vanden lande van dendermonde zal vinden te behooren  / is

geresolveert te deputeren gelijk wij deputeren bij desen / den heer joachim de geijter meijer ende den borger /

pieter  de smet schepenen ten eijnde als hier boven  / geseijt mits ons overbringende rapport van hunne /

voorseijde deputatie

authorisatie serganten

voorts heeft den heer meijer joachim de geijter geautho- / riseert met agriatie van het voorgaende zoo hij

autho- / riseert mits desen de serganten ofte dienaers judocus / vander haegen en francies de grauwe om in

zijnen / absentie te staen over  alle wettelijckheden te doen / maeningen ende voordere officiele devoiren

gelijk / zij hier voortijts gewoon waeren te doen dat's / alsvooren ons toorconden 

pieter de clercq / joachim de geijter dominicus francies limpens / pieter de smet pieter joannes michiels pieter

frans ingels

lieutenant capitijn van schoonen

ten gemelden dage naer het sluijten van de voorenstaende / 

249r

resolutie hebben de gemeentenaeren van den wijken eede en voorde / deser vrije prochie van wetteren hunne

wenschen  te  kennen /  gegeven  van te  hebben  voor  hunnen lieutenant capiteijn  den  /  borger  ambrosius

benedictus van schoonen in woonder van / aldaer te weten van alle de inwoonders deser prochie / welck ampt

bij hem alzoo is geaccepteert ende zal hem / van schoonen door onsen greffier gedepecheert worden / acte

van  diere  op  dat een  igelijk hem in die qualiteijt  /  zoude erkennen ende obedieren ten  dien eijnde den

greffier / ook gelast wordende te schrijven kerckgebod om op / sondag naestkomende naer den goddelijken

dienst der / misse gepubliceert te worden dato alsvooren

rapport van de voorenstaende deputatie

actum ter vergaederinge van de provisio- / neele representanten den heer meijer president / ende voordere

magistraet persoonen der / vrij prochie van wetteren eertbeur ende / raverschot den 24 decembre 1792

ten voornoemden dage deden de gedeputeerde bij voor- / gaende in scriptis het volgende rapport
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rapport van onse deputatie naer het hooftcollegie / van dendermonde op den 22 decembre 1792

gecompareerd zijnde voor d'heeren van het hooftcollegie hebben / zij ons vooren gelesen drij brieven aen hun

toegesonden van / wegens de gone van gend meldende principaelijk dat aldaer / gestelt werd een comitté van

ses  persoonen  representanten /  van het  volk  van  gend en  hun naer  dies  /  bij  de  selve  missive  lovende

representanten van vlaenderen / die houden zullen eene casse waer in zal gestort worden / alle de penningen

van de domijnen en voordere fonds van / geheel vlaenderen de welke zullen wesen t'houden adminis- / tratie

het gone zij zullen continueren met voordere aensegginge / dat'er in de vergaederingen geene sittingen mogen

nemen / nogte geen stemmen en mogen hebben ten zij zij besitten / den nomber van 17000 communicanten

wij hebben doen observeren dat de gone van gend niet gemagtigt / en zijn om diergelijke wetten te geven dat

diergelijke  stad ofte  /  casselrije die minder  besitten  als den  nomber  van  17000 / communicanten geene

sittinge voijs ofte stemme souden / hebben

2de wij hebben ook doen observeren dat die van gend niet ge- / recht en zijn nogte geene weth en connen

geven aen andere / casselrijen ende steden om hunne penningen onder hun bewelt? / te nemen en daer van de

administratie te doen t'hunder / beliefte

249v

3° wij hebben voorts doen observeren dat men binnen de stad van / dendermonde kan stellen een comitté

representerende het volk /  vanden lande van dendermonde die houden zullen een casse  / waer  in zullen

gestort worden alle de fonds vanden selven lande die / daer van de administratie zullen doen ende naer dies

daer van / doen behoorelijke rekeninge want die vanden lande van dendermonde zoo / wel vrij volk zijn als

de gone van gend maer geensints hunnen slaeven / die ons eijndelinge de victime? (dictiten?) sullen maeken

en depensen doen / als het hun goet dunckt te meer de stad van gend gerekent word / onder de nonvaleurs

gelijk gebleken is nu ledent de 16  a 18 jaeren / dat de provintie van vlaenderen aenden gewesen souverijn

voor / de nonvaleurs heeft betaelt een somme van thien millioen 

4° het hooftcollegie heeft aen ons voorgehouden dat den lande van / dendermonde alreede te coste heeft

geweest aen de troupen / meer als een jaer subsidie over leveringen van aver hoij stroij / en brood etc dog die

van gend de administratie hebbende van onse / penningen souden zij seffens het subsidie vanden jaere 1792

het / gone nog niet omme gestelt en is doen betaelen ofte ons drijgen / met militaire execussie dog hebben

absolutelijk verboden van / geene penningen aen die van gend te geven want wij last genoeg / aen ons eijgen

hebben

dog meer voordere redenen passerende hebben wij vastelijk geresolveert / dan ter provisie een hooftcollegie

te organiseren die hun seffens / zullen aenbieden aen de vergaederinge en met alle bedenkelijke / middelen

die van gend antwoorden van ons penningen want wij / zoo veel authoriteijt hebben als die van gend en

geensints van / hun dependeren

den keus moet op donderdag naestcommende thien uren voor / middag in het hooftcollegie bij besloetenen

brief gesonden worden / te reflecteren dat alle de wetten hebben geresolveert / de oude te kiesen met desen

dangereusen tijd gereserveert / meulemeester en anné

aldus overgestelt ter date als vooren geseijt

keus hoofdschepenen

actum  ten  schepenenhuijs  dezen  24  /  decembre  1792  ter  presentie  vanden  president  /  livinus  ignatius

braeckman  philippus  gerardus  braeckman  ludovicus  norbertus  venneman  /  joannes  lammens  francies

schatteman / jacobus josephus van doornijck alexius bombeke / gillis matthijs ende jacobus francois de wilde

als  provisioneele  representanten  /  alsmede  dheer  joachim  de  geijter  bailliu  ende  /  meijer  de  borgers

dominicus frans / limpens president pieter de smet pieter jan michiels pieter francois ingels pieter / de clercq j

augustinus goethals / 

250r

magistraets persoonen van het vrij volck van wetteren

ten geseijden daege hebben den heere bailliu ende den schepenen / pieter de smet rapport gedaen van hunne

deputatie naer / dendermonde vermelt bij  resolutie hier vooren  folio 148 verso (bedoeld wordt  248)/ uit

geschrifte daer  van hier  vooren  den inhauden van / diere is staende achtervolgende welck is bij  gemeen

voisen / geresolveert / van te kiesen soo wij kiesen bij dezen provisioneel voor hoofdschepenen d'hee- / ren

baron jaerens schautheet  waepenaert vande vijvere / de lantsheere haeck borgemeester  tot  zele ende van

eertbrugge / oud borgemeester tot opwijck wordende aenden greffier geordo- / neert hier van copie authentiq

bij beslotene brief te zenden / naer het hooftcollegie met het addres op den heeree greffier / de mulder den vi

dezer date ut ante ons toorconden
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livinus  ignatius  braeckman  gillis  matthijs  /  philippus  gerardus  braeckman  frans  schatteman  /  joannes

lammens ludovicus  norbertus venneman / jacobus  josephus van doornick jacobus  frans de wilde alexius

bombeke / joachim de geijter  dominicus francies limpens pieter de smet / pieter  jan michiels pieter  frans

inghels / pieter de clercq j augustinus goethals

(in marge: nota de provisioneele / representanten hebben op het / beschrijven van eenige / ander minder

wetten / op den 26 decembre 1792 / geresolveert van de neven / staende resolutie eene / keus alnog te laeten /

onderblijven tot dat zij / op den 27 dito met de / gecommitteerde van alle / de voordere minder wetten /

binnen dendermonde naerdere / resolutie zouden hebben / genomen

wanneer zij volgens hun / rapport met pulariteijt /  van voisen hebben gekoesen / bij confirmatie de vijf /

oude? dienende hoofdsche- / penen in de nevenstaende / resolutie vermelt ende daer / bij gevoegt bij voisen 

als / vooren d'hollander tot moes en keppens tot hamme / tot het verrichten van t'gone / voorschreven hebben

zij / representanten gecommitteert / ludovicus norbertus venneman ende / jacobus josephus van doornick

hunne / mederepresentanten)

250v

prefixie dagh passeren staet van binnecosten

actum ten  schepenen huijse  /  in ordinaire vierschaere ende /  vergaederinge van  het magis-  / traet  deser

prochie desen / 27 decembre 1792

ten voornoemden daege is voor  gehauden datter  diende / dag gestelt te worden tot het overgeven / ende

passeren  vande staet  van  binnecosten  /  ofte  lasten  deser  prochie  over  den  jaere  /  ougst  ende ontbloot

verschenen lesten octobre / 1792 dienvolgende is daer toe dag ende / ure gestelt op den 8 januarij 1793 te /

beginnen s'morgens ten 9 uren ten /  schepenen huijse plaetse ordinaire ordon- / nerende aenden greffier

secretaris van tot / dien te beschrijven soo de representanten / van het vrij volck deser prochie als die / van

ertbeur ende raverschot

branthout

voorts heeft  den schepene pieter michiels / aenveerd te leveren voor  brandhout te con- / sumeren op het

schepenen huijs alhier vijftig groot- / hout ende vijftig spinse goed hout tsamen voor tien / guldens courant

ons toorconden daete voorzeijdt

dominicus francies limpens pieter de smet pieter jan michiels / peter frans inghels j augustinus goethals

actum ten wethuijse ter vergaederinge vande / provisioneele representanten van het vrije volk / van wetteren

desen 2 januarij 1793

ten gemelden dage heeft den representant francies schatteman rapport gedaen / van zijne deputatie naer 't

hooftcollegie alwaer aen hem ter hand is gedaen / het volgende

medeborgers borgers en vrienden wij senden uedele hier inclus het ...? / uijt de settinge vanden 23 decembre

1792 ende den brief van invitatie

wij meijnen dat het conveniert dat uedele ons authoriseert om met de / gedeputeerde vande provisioneele

representanten  vande steden vlekken / en ander provintien in negotiatie te treden ende bij provisie opt / 

251r

agriatie een  plan vaste te stellen relatif tot het gone bij het inleggende / extrait vervat uedele versoekende

binnen den tijde van vier a vijf dagen uedele / advijs deliberatif in order van resultat provintiael wij zijn /

mede broeders borgers ende vrienden de gedeputeerde vande / provisioneele representanten  van vlaenderen

ende zijn onderteekent de deurwaerder / president ende h? de? smet? secretaris? gend den 24 decembre 1792

het eerste / jaer der belgische republique

(in marge: aux representants provisoires du / peuple libre / a bruxelles / a namur / a mons / a tournai / a ipers /

gand le 20 decembre 1792 l'an 1 de la republique belgique)

Citoiens et frêres

comme  le  bien  etre  du  service  exige  indispensablement  /  l'uniformité  dans  la  formation  d'une  armée

commune / nous avons resolu d'engager nos freres les represantants des / belges a s'entendre avec nous sur

cet object si important / 

nous vous envoions l'extrait du proces verbal de notre / séance de ce matin contenant les principaux points

sur les / quelles nous desirerions que vous voullussiez vous expliquer / incessamant ou d'envoier? des deputés

si  vous le trouvez a / propos pour traiter ensemble cette affaire dans ce cas nous / les attendrons a notre

séance du 30 de ce mois
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nous sommes fraternellement etc

extrait du procès verbal du 20 decembre 1792

l'ecture faite du project de recrutement

1° pour quel terme on engagera les recrues

(in marge: 1° pour le terme de 4 ans)

2° quelle hauteur devra avoir un recrue

(in marge: force et courage)

3°que donnera l'on pour engagement

(in marge: f 3 : 3 dont le recrue paijera son loge- / ment et depenses jusqu'a qu'il sera / entré au dépot)

4°quelle gratification accordera l'on au recruteur

(in marge: f 3 : 3 dont il sera obligé de / paijer tous les frais a faire le recrue de paijer ensut? tous les frais que

le recrue aura faits au cas / qu'il ne sera pas admis par le commissaire de gerre on donnera autre quatre sols

par jour / au recruteur pour le paijement de son logement pour prevenir toute espece d'exces aucun / recruteur

ne pourra être envoijé un recrutement sans passeport signé par le commissaire de / gerre)

5° quelle paije accordera l'on a un sergeant

(in marge: sur ceci on consultera les / autres provinces puisque toutes leurs / troupes respectives ne formeront

qu'une armée observant qu'il conviendroit de deduire le pain? / de la paije a fixer  pour que le soldat ne

manque jamais le necessaire)

6° combien passera l'on pour chauffage et lumière depuis / le soldat jusqu'au sergant

(in marge: on a accepté par provision / comme ...? une livre de houille / par homme pour les six mois d'été /

et trois livres pour les six mois de l'hiver a commencer depuis le 1 novembre jusqu'au 1 maij 300 livres / de

charbons par mois au fonsier? 

il seroit necessaire en outre de donner 12 fagots pas compagnie pour allumer le poêls de chaque / chambrée et

huit pots d'huille mesure de brabant)

7° en quoi consistera la ration d'un cheval

(in  marge:  a  consulter  sur  ce  point  comme  /  sur  le  précedent  les  autres  provinces  /  et  continuer

provisionellement la ration selon l'ancien usage)

8° combien de tems un soldat sera obligé de porter une paire / de souliers

(in marge: pendant huit mois / l'on croit néanmoins qu'il conviendra / de livrer  les souliers par entreprise

preferablement a se faire un magasin aux frais de la province)

9° combien permettra l'on de maries par compagnie

(in marge: trois)

extrait uijt het proces verbael vanden 23 decembre 1792

 / ter vergaederinge vande provisioneele representanten / van vlaenderen

den borger verlas als gedeputeerden vande provisioneele / representanten van brussel  ad hoc doet aen de

ver- / 

251v

vergaederinge d'aenkondinge dat zijnen / committenten verlangen een point centrael / vande gedeputeerde

der steden vlekken en / provintien de gone reeds hunnen provisioneele / representanten hebben ten eijnde van

te  /  beraemen  over  het  decret  van  15  decembre  /  1792  ende  alle  andere  die  de  generaliteijt  /  vande

nederlanden regarderen

(in marge: dat wat aengaet de representanten van d'andere / provintien om t'samen over de generaliteijt / van

alle de  provintien te statueren  men dit /  overgenomen  heeft  ad referendum ende ten  surplusse  / dat de

vergaederinge haer refereert naer den / brief van invitatie aen alle de provintien / geschreven relatif tot het

militaire wesen  /  zoo nogtans dat  de  vergaederinge is  van  /  gevoelen  dat  het  conveniert  de  gedaene /

propositie ter uijtwerkinge te bringen)

voorts heeft den gemelden gedeputeerden ons nog overgebragt in / scriptis het volgende rapport

actum in t'hooftcollegie desen 2den des jaers 1793 ter presentie vande gedeputeerden / van het souverijne

volk vanden lande van dendermonde

ten selven dage geopent gelesen ende geexamineert de brieven in- / houdende de advijsen op de pointen ende

articulen  geproponeert  /  bij  brieven  vanden  12den  en  13  decembre lestleden  aen  hun den  /  27en  dito

decembre ten dien effecte ter  hand gestelt  is bevonden / dat door  de verschillenteijt van opinien er geen

resultat / en is konnen geformeert worden bij dien is geresolveert / gemercklijk men den nomber van zielen
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begroot  op zesen- / veertig duijsent dat'er  van wegens de representanten / ende minder wetten van desen

lande uijt het hooft- / collegie representanten wethouderen baillius meijers / ende greffiers zullen gekosen

worden  seven  persoonen  /  de  welke  sijde  bequaemste  oordeelen  zullen  omme over  /  desen  lande van

dendermonde inde vergaederinge / dier t' sij binnen gend aelst dendermonde ofte / elders zullen gehouden

worden ter slandts ende / provincie directie op sulker volmagt als hun op den / 5 desen om thien uren voor

middag als wanneer / ider hem verbind den keus voorschreven in te / zullen bringen zal verleent worden

actum / dato ut ante 

252r

keus der representanten van t'land van dendermonde

actum  ter  vergaederinge vande  provisioneele  /  representanten  mitsgaders  schepenen  der  /  prochie  van

wetteren  ten schepenen huijse / hier onder onderteekent dezen 3 januarij 1793

ten voorsijden daege vooren gelesen sijnde den brief van voor- / dere instructie waer van hier vooren de

copie  staet  hebben  wij  / goet  gekeurt  de  marginaele  annotatien  daer  bij  te  bevinden /  daer  toe  wij  ons

refereren

voorts volgens schriftelijk rapport gedaen door onsen gedeputeerden / frans schatteman mede dit van sijne

deputatie in het / hooft  collegie van desen lande den 2 deser  maend januarij hebben / wij met gemeene

voijsen gecosen soo wij kiesen bij desen / voor representanten vanden lande van dender- / monde de borgers

schautheet hooftschepenen d'hollander / idem den advocaet  geerolfs outsten soone vanden pensionnaris /

vande stad livinus ignatius braeckman coopman in wetteren den / borgemeester haeck zele den meijer de

lausnoij tot opwijck / ende van overstraeten de jonge smout slaeger tot lebbeke

wordende aen onsen greffier  geordonneert hier van copie autentiq / te behandigen aen den borger joannes

lammens die / gecommitteert wort om die in het hooft collegie den 5 deser / te bewegen en te ontfangen

voordere orders van t'selve / hooft collegie ons t'oorconden date voorzeijt

livinus ignatius braeckman  philippus gerardus braeckman / frans schatteman alexius bombeke  / jacobus

josephus van doornick ludovicus norbertus venneman / joannes lammens / dominicus francies limpens p

augustinus michiels

keus representanten vanden lande van dendermonde

actum ter convocatie van de representan- / ten der prochie van wetteren desen 6 / januarij 1793

ten geseijden dage heeft den borger joannes lammens als ge- / deputeerden ter voorgaende resolutie rapport

gedaen / 

252v

vande resolutie in het hooftcollegie gehouden 1° dat zij aen hem / hebben behandigt twee exemplairen daer

van den een most be- / wegen ter greffie ende het ander om te publiceren ende affixeren / nopens dat aen

igelijk  bevollen  wierd als voorgaendelijk te  betaelen  /  alle  slag van  impositien  aiden  en  subsidien  den

provinciaelen tol / en convoi-rechten tot dat anders soude zijn gestatueert het / welke hedent is volbragt

2° dat bij  gemeene voisen  der  gedeputeerde van  alle de  voordere  minder /  wetten  als  de  provisioneele

representanten van ider prochie voor / provisioneele representanten vanden lande van dendermonde gekosen /

zijn schautheet hooftschepen / landsheere grefier van lebbeke / landsheere hooftschepenen / livinus ignatius

braeckman tot wetteren / d'hollander moes / lausnoij tot opwijk / de mulder greffier van 't hooftcollegie en in

zijne absentie ofte beleth / martens tot zele

deputatie naer het hooftcollegie tot het doen en ontfangen eed als representant 

aen de welken geordonneert is van op morgen in het hooft- / collegie te compareren tot het doen den eed daer

toe staende / de vier  naervolgende livinus ignatius braeckman over wetteren lausnoij voor opwijk [vacat]

over  zele  ende  [vacat]  /  n  [vacat]  over  hamme danof  ider  moet  geaccom-  /  pagneert  zijn  met  eenen

provisioneelen representant van ieder voorseijde / prochie ten welke effecte  voor  zoo veele  dese prochie

aengaet / gedenomeert is philippus geerardus braeckman den welken / t'sijnden dies aen ons rapport moet

doen van het gone in het / hooftcollegie zal wesen verrigt ende voorders geresolveert / dato als vooren 

(in marge: nota den gedeputeerden / philippus geerardus braeckman heeft het te doen / rapport in desen niet

overgebragt maer geseijt het / selve in scriptis ter handgestelt t'hebben aen jacobus josephus van / doornick

medelid der representanten memorie)

continuatie bode
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actum ter vergaederinge vande represen- / tanten den president ende voordere wethoudere/ deser prochie den

8 januarij 1793

ten voornoemden dage presenteerde jan francies vande voorde / aen ons requeste ten eijnde van gecontiuneert

te worden als bode van hier op gend et vice versa op den loon aen hem veraccor- / deert bij resolutie van 13

julij 1784 en is geresolveert van / hem op dien voet  te continueren waer toe hij hedent in / onse handen

gepresteerd heeft den eed van getrouwigheijt

253r

en wierd aen onsen secretaris geordonneert hem de selve requeste / met het daer op gevolgde appointement

van continuatie in / originali ter hand te stellen om hem te dienen voor / commissie dato als vooren 

augmentatie pensioen patrouillant de grauwe

zijnde ten selven dage bij gemeene voisen toegestaen aenden / patrouillant pieter joannes de grauwe eene

augmentatie / van ses ponden grooten wesende met den voorgaenden taux / t'samen achthien ponden grooten

courant voor een geheel jaer / inganck te nemen den 9 deser met expres last dat hij / exactelijk zal hebben te

patrouilleren conform d'instrucite be- / grepen in zijne commissie en dat hij alle dagen hem zal moeten /

verthoonen ende bekent maken aen differente persoonen / op den eede ende andere wijken daer hij ronderen

moet / op pene dat zijne commissie zal cesseren bij dien dat de / regeerders deser prochie de selve zullen

mogen wederopen / als het hun belieft

staet becostinge der fransche

actum ter vergaederinge van vier / representanten ende twee wethouderen den / 9 januarij 1793

ten voornoemden dage ontfaen ende geopent missive van het / hooft collegie de date 8 deser met copie van

eenen brief  / der  provisioneele gedeputeerden van de representanten van / vlaenderen bij  welke bevolen

wierd instantelijk aen het / hooft collegie over te senden de staeten van alle het gone / de prochie te coste was

geweest voor de fransche republique / om door het selve hooftcollegie met tabelle gepresenteert / te worden

aen  de  selve  representanten  en  is  aen  den  greffier  /  geordonneert  zoo  haest  mogelijk  den  staet  van

becostingen / vooren geseijt met d'ordonnantien voor zoo veel ter / greffie bewegt zijn daer aen geannexeert

over te senden / naer het selve hooftcollegie par officier judocus vander / haegen dato ut ante 

(in marge: d'oversendinge is gedaen den 11 deser memorie) 

deputatie naer het hooftcollegie nopens eed der gedeputeerde vanden lande

actum ten schepenenhuijse den 13 janaurii 1793 ter  / presentie vande provisioneele representanten / den

president ende voordere wethouderen deser / prochie

ten selven dage is aen ons gecommuniqueert brief van het / 

253v

hooftcollegie van den 11 dito met copie rapport der gedepu- / teerde naer de provinciaele vergaederinge tot

gend van daeten / 9 dito wordende bij den selven brief gevraegt onse gedepu- / teerde te senden naer het

hooftcollegie  om  aldaer  te  /  deliberen  over  den  inhouden  van  het  geseijde  rapport  bij  /  het  welke

hooftsaekelijk geseijt wert dat de gemelde gedepu- / teerde niet en geloofden gemagtigt te zijn tot het om /

luijken sekeren eed hun aldaer voorgestelt en word / naer het hooftcollegie gedeputeert den borger philippus /

geerardus braeckman den  welden  met  hooftschepenen  / ende voordere representanten vanden lande van

dendermonde /  t'samen  zal  beraemen  op de  objecte  bij  de selve  / brieven  vermelt  en  t'gone anders zal

voorengehouden / worden volgende daer in t'gone strekken kan tot / welstand van het land ende bewaeringe

van de roomsche / religie zullende den selven gedeputeerden daervan / dan schriftelijk rapport van t'gone

aldaer vooren / gehouden en vast gestelt zal worden ende t'eijnden dies / door onsen secretaris ten resolutie

boecke overgestelt te / worden toorconden president der representanten ende president / borgemeester zijnde

het verbael deser gestelt op den brief van / d'hooftschepenen voorseijt ende aldaer onderteekent door livinus

ignatius / braeckman en dominicus frans limpens

rapport op het voorgaende 

den 17 deser  heeft  den voornoemden gedeputeerden ter  greffie  /  beweegt  rapport  der  deputatie naer  het

hooftcollegie / nopens het voorenstaende waer van het hooftsaekelijkse / is dat de gemelde gedeputeerde naer

de provintiael / conventie sonder den voorseijden eed gepresteert te hebben / waeren wedergekeert dat'er in

het hooftcollegie door / desselfs schepenen alle de representanten gedeputeerde van geheel / het land van

dendermonde geresolveert ende ten resolutie / boeke gestelt was den eed hier vooren beroepen (zijnde / den

gonen te bevinden inde verbaelen tot gend gehouden / vanden 10 tot den 13 decembre 1792) niet t'accepteren
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emmers  /  geenen  anderen  te  doen  als  den  gonen  waerbij  vast  /  gestelt  word  de  bewaerenisse  vanden

roomsche catholi- / que geloove ende relegie actum dato als vooren 

254r

ommestellinge 1792/3

actum ter vergaederinge vande / provisioneele representanten deser prochie / van wetteren desen 19 januarij

1793

ten voornoemden dage is aen ons geexhibeert den uijtsend / brief ofte smaldeilinge van het hooftcollegie de

date 20 septembre / 1792 met de lijste van alle de schulden ende voordeelen deser prochie / over den ougst

jaere ende onbloot 1792 alsmede den corten staet / van schulden die in het hooft collegie gereguleert is den 5

deser / uijt alle welke bevonden word dat dese prochie belast is met / de volgende schulden

alvooren  voor  de subsidie fix ingegaen eersten novembre 1792 ende texpi-  /

reren lesten octobre 1793 met het deel  voor eertbeur ende raverschot / t'gone

hier achter in voordeel zal gebragt worden t'samen £ 1429 9 9 11

voor d'hofhoudinge ingegaen ende te verschijnen alsvooren 187 5 0 0

ende voor slands directie ook ingegaen ende te ver- / schijnen alsvooren 1206 18 0 10

2823 12 10 9

item  over  den  staet  van  binnecosten  begonst  prima novembre  /  1791  ende

texpireren  lesten  octobre  1792  alsvooren  zoo  /  van  croosen  van  renten

logementen  vacatien  wette  /  rechten  van  d'ommestellinge  recognitie  etc

domici- / liaire lasten tantieme vanden ontfanger remisen / stellen ende passeren

staet  van  binnecosten  en  rekeninge /  t'samen  salvo  justo mits  den  staet  van

binnecosten / nog niet en is gereguleert in het hooftcollegie / tot 1019 14 11 6

ende gelijk  den  ontfanger  pieter  broeckaert  /  t'sedert  het  sluijten  van  zijne

rekeninge  ter  causen  /  van  de  becostinge  der  brugge  nog  heeft  betaelt  /

verscheijde articuelen zoo ter causen vande zijde / bailliu der brugge calseijde

werck  en  andersints  /  alsmede  eene merckelijke  somme  aen  schiptreckers  /

t'sedert het passeren vanden voorseijden staet / voorts de presentien van d'hoors

baeijens ende? j? b van houdenhove is hier t'samen bij / provisie te bringen selfs

ten minsten genomen / tot 250 0 0 0

dit sonder de geheele becostinge der brugge / voorseijt  mits daer van volgens

octroij particuliere / rekeninge zal worden gedaen gelijk bij staet van binn- /

costen vanden voorleden jaere is te kennen gegeven dus memorie

somme t'samen vande voorenstaende uitge- / steken schulden beloopt tot £ 4093 7 10 3

Voordeelen

nota voor het slot rekeninge vanden jaere ende / ougst 1790 tot £ 930 : 17 : 8 : 6 dan vermits / daer van moet

geduceert  worden  eerst  tot  / £  101 :  0 : 0 grooten  over  het  gone den  ontfanger / broeckaert bij  zijne

rekeninge raekende de brugge / bij slote is blijven goet vinden ten 2den tot / £ 222 : 18 : 10 : 0 over de

croisen der renten / loopende ten laste van de brugge verschenen / in 1792 naer aftreck van een jaer pagt /

der geseijde brugge ten 3den nog door den selven / ontfanger te betaelen de croisen te verschijnen / in 1793

tot £ 222 : 18 : 10 maekende dese / drij sommen t'samen tot £ 546 : 17 : 8 en blijft 'er / maer resteren tot £

384 : 0 : 0 : 7 dese somme / zal deel maeken van het slot rekeninge / 1791 dus dat dese alhier maer en dient

voor aenwijs ende memorie

eerst  ontfangen  van  de  laeten  van  eertbeur  over  hun /  quote  paert  ende het

gefixeert subsidie tot £ 116 13 10 4

idem het deel voor raverschot 58 6 11 2

het deel van eertbeur in d'hofhoudinge 15 5 9 0

raverschot 7 12 10 6

eertbeur in slandts directie 98 10 5 5
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raverschot 49 5 2 8

345 15 1 1

item over een jaer pagt van het schepenenhuijs / verschenen lesten octobre 1792 19 0 0 0

item over den inhouden der ommestellinge / tot laste vande negotie bedrijf ende

gestaethede / verschenen alsvooren bij provisie tot 117 4 9 0

want aengaet den pagt vande brugge voor / de jaeren verschenen 1792 en 1793

is hier / vooren op het slot vande rekeninge 1790 gerencon- / treert ofte gebragt

in voordeel memorie

belangende d'ommestellinge  gedaen  voor  /  den  ougst  1791  is  daer  in  boni

ommegestelt / tot dog provisionelijk mits die rekeninge nog niet / is gedaen en

ook genoteert dat daer onder / begrepen is het restat slot 1790 bedraegende /

255r

tot £ 384 : 0 : 0 : 7 zoo hier vooren ten beginnen / in de nota is geseijt dus £ 740 0 0 0

somme t'samen van de voorenstaende voor / deelen beloopt ter somme van £ 1221 19 10 1

somme generael der schulden beloopt tot £ 4093 7 10 3

somme generael der voordeelen 1221 19 10 1

rest schult ter somme van £ 2871 8 0 2

dienvolgende tot voldoeninge der voorenstaende resterende / schulden van £ 2871 : 8 : 0 : 2 hebben wij

ommegestelt zoo / wij ommestellen mits desen ten laste vanden ploeg eene / settinge van seven schellingen

acht grooten te ponde prijs daer / op de landen boschen meerschen weeden huijsen vijvers / meulens en

thienden staen getauxeert ofte gequotiseert op de / landboeken deser prochie alles ten laste vanden ougst jaere

/ ende ontbloot 1792 voorseijt onder protestatie wegens de twee / schelen voor schellebelle en vijf voor die

van laerne als bij / d'ommestellingen van de voorgaende jaeren is geseijt daer toe / gerefereert wordt danof

den greffier ingevolge deser den omme- / stellinck boek zal maeken op zegel competent zoo haest doen- /

delijck is om die te leveren in handen van den gonen die / daer  van ontfanger zal bedijden ten fine hij

ontfanger de / debiteuren daer bij te bevinden tijdelijk zoude doen betaelen / van drij te drij maenden om daer

mede te quijten  alle  de  schulden /  deser  prochie versoekende ten  effecte  dies  bailliu meijer  /  president

borgemeester  ende schepenen  van  dese  ommestellinge als  ook  ten  /  laste  van  de  negotie  bedrijf  ende

gestaethede te wijsen wettelijck / ende executoir  toorconden en hebbe dese onderteekent benevens / den

greffier ter date als vooren 

livinus ignatius braeckman gillis matthijs ludovicus norbertus venneman / jacobus frans de wilde / philippus

gerardus braeckman frans schatteman / jacobus josephus van doornick joannes lammens alexius bombeke

continuatie ontfanger broeckaert

ten selven dage naer gemeene overweginge dat het soude con- / venieren tot het gemijn best deser prochie

vanden ontfanger / pieter broeckaert te laeten continueren tot het opinnen / der ommestellinge hier boven

vermelt des te meer om die / 

255v

actuelen troebelen tijd hebben wij geraedig gevonden van hem / voor ons t'ontbieden ende hij gecompareert

wesende is met / hem naer veel lof ende gebod accord gemaekt dat hij den boek der / gemelde ommestellinge

ten laste vanden ploeg als ook den gonen / op de negotie bedrijf ende gestaethede zal opinnen voorts den /

quote van eertbeur ende raverschot den pagt van het schepenen / huijs ende brugge ook alle ordonnantien van

vallidatien mitsgaders dat hij / uijt alle dies tijdelijk moet betaelen van drij te drij maenden / de quote deser

prochie  in  het  subsidie  hofhoudinge  slandtsdirectie  /  met  alle  de  schulden  begrepen  in  den  staet  van

binnecosten / geexpireert lesten ocotbre 1792 ook de croisen der renten / geligt tot de constructie der brugge

zoo de gone verschenen / in t'jaer 1792 als de gone te verschijnen in 1793 ende / van alle dies op behoorelijke

vermaen doen rekeninge bewijs mitsgaders / voor dese zijne administratie stellen souiffanste borge ende /

certifiant alsmede observeren alle het gone bij conditien de / verpagtinge van d'ontfangerije daer  van hij

broeckaert / verclaert zeer wel onderrigt te wesen voor alle welke / hij van de prochie zal genieten voor
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tantieme eens sesen- / twintigh ponden grooten courant zonder in eeniger / manieren op wat pretext het soude

mogen wesen iets / voorders te pretenderen ten welken fine hij t'selve accepte- / rende dese benevens ons

heeft onderteekent dato als boven

joachim de geijter pieter jan broeckaert / jacobus frans de wilde / jacobus josephus van doornick

waegens en peirden

actum ter vergaederinge van de repre- / sentanten ende wethouderen der prochie van / wetteren ter ordinaire

plaetse den 22 / januarij 1793

ten gemelden  dage in den  vroegen morgent ontfaen  missive  van  /  het hooftcollegie  van  daten 21 deser

behelsende order van op / hedent voor den 5 uren naermiddag binnen de stad dender- / monde te leveren drij

waegens ider bespannen met vier / 

256r

peerden en overdeckt met weijte tot het helpen transporteren / bagagie der fransche van de voorseijde stad

naer mechelen op pene van militaire executie is geresolveert van seffens / aen den inhouden van diere te

volkomen en zijn daer / toe vermaend de persoonen als bij lijste achter den selven / brief gestelt te zien is

waer aen ook geannexeert is / den staet ofte prijsije vande geordonneerde peirden ende / waegens dato als

vooren 

jacobus josephus van doornick jacobus frans de wilde d f limpens

wijsdom ommestellinge

actum ter vergaederinge van de / borgers meijer president ende / voordere schepenen desen 23 januarij / 1793

ten voorseijden dage hebben wij naer genomen lecture / vande hier voorenstaende gedaen ommestellingen

ten / laste vanden ploeg ende de negotie vanden jaere 1792 mits / gaeders het accord tot d'inninge van diere

gemaekt met / den borger pieter broeckaert alle het selve geaegrieert / ende geapproveert mitsgaders de selve

ommestellingen / ter maninge vanden bailliu ende meijer gewesen wettelijk / ende executoir niet jgenstaende

verjaerthede stijl ofte / usantie ter contrarie dato ut ante joachim de geijter jacobus josephus van doornick d f

limpens / jacobus frans de wilde l n  venneman / pieter de smet / j a goethals

verbod organiseurs

actum ter vergaederinge vande ge- / meene regeerders deser prochie den 30 / januarij 1793

ten  voorschreven  dage  gecommuniqueert  zijnde  exemplair  /  van  een  gearretteerde  der  provisoire

representanten deser / provintie waer bij verboden wierden d'organisatien / die door eenige persoonen met

militaire magt ten / platten lande gedaen wierden met stooringe der publique / ruste ende veroorsaekinge van

buijten spoorige onkosten / ten waere de voorseijde persoonen konden exhiberen / 

256v

behoorelijck  orders  vande  voorseijde  representanten  en  daer  /  van  verleenden  copie  authentique  is

geresolveert  / sig naer  den  inhouden  van diere te gedraegen  alsmede /  op  saterdag 2 februarij te doen

publicatie ende affixie / ter plaetsen ure ende maniere gecostumeert alsmede / bij beslotene brieven te senden

exemplaire aen de / laeten van eertbeur ende raverschot met ordinair consent / van publicatie dato als boven

betaelinge quote 1791/2

ten  voorschreven  dage ontfaen  ende wettelijk  geopent  missive  /  van  het  hooftcollegie  van  date  29  dito

meldende dat / aen de gedeputeerde van den lande van dendermonde getoont / was staet van bekostinge

aende fransche troepen tot de /20 deser bedraegende circa de f 50000 : 0 en vermits die / kosten van dag tot

dag augmenteerden geresolveert was / tot voorkominge van alle onheijlen ten comptoire gene- / rael te doen

doen de betaelinge onsen quote zoo in / het subsidie als slandtsdirectie voor het jaer 1791/2 / op pene van

executie dit binnen de 14 dagen

openeminge van het hoeij

behelsende  den  selven  brief  voorts  dat  het  magazijn  /  der  borgers  wijtsman  de  zeeuw  ende  minue?

onvoorzien was / van het noodig hoij voor de troepen en daer uijt ook / onheijlen konden resulteren wierd

geordonneert op / te nemen de quantiteijt hoeij die d'insetene deser prochie / waeren hebbende met interdictie

van hun daer van / t'ontmaeken ofte vertransporteren buijten desen lande / van dendermonde ten zij in het

voornoemde magazijn binnen /  de stad dendermonde alwaer den justen  prijs contan- /  telijk zal voldaen

worden wordende daer om versogt / binnen de 8 dagen naer date vanden voorseijden brief in het / hooft

collegie te bewegen de leijsten van het opgenomen / hoij tot voordere resolutie
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op het eerste member is geresolveert den borger pieter broeck- / aert ontfanger deser prochie den gemelden

brief te communi- / queren om hem ingevolge dies te reguleren

ende ter effectueringe van het twee member zijn voor / 

257r

de noordzijde der schelde gedeputeert de borgers pieter de / smet ende pieter francies ingels schepenen voor

de zuijd zijde / den president limpens ende den representant de wilde / met last van hunne te maeken lijsten in

tijden ter / greffie te bewegen om de selve binnen den gestelden tijd / naer het hooftdollegie te konnen senden

wierd daer en boven geordonneert de publicatie vanden / selven brief te doen doen op saterdag ende sondag /

aenstaende op den gewoonelijken tijd plaetse ende maniere alsmede / door den griffier te doen maeken extrait

vanden inhouden / vanden selven brief bij forme van kerckgebod tot het / doen de publicatie op den wijk den

eede ende voorts / copien van den geseijden brief bij beslotene brieven / te senden aen de laeten van eertbeur

ende raverschot / met last van hun daer naer te reguleren ende de / publicatie van diere te laeten gebeuren

naer oude / gewoonte dato alsvooren

waegens en peerden

actum ter vergaederinghe vande representanten / ende wethauderen der prochie van wetteren ter / ordinaire

plaetse den 11 februarij 1793

ten gemelden daege inden avont ontfaen missive van het hooftcollegie / vanden 11 februarij voorseijt waer

bij gelast wierdt dat dese prochie moest senden / naer dendermonde tot transporteringe vande bagagie vande

troupen die in / garnisoen lagen tot t'selve dendermonde bij apporbatie vanden borger colonel / leclair den

numero van 5 waegens ieder bespannen met vier peerden / overdekt met weijte ende voorsien van ses daegen

hoij en 3 dagen / aver te weten als volgt

morgen wezende de 12 dito eenen waegen met vier peerden 13 dezer / wederom eenen waegen met 4 peerden

den 14 dezer eenen waegen met vier / peirden den 15 dezer eenen waegen met 4 peirden ende den 16 dezer

eenen  / gelijken waegen  met  4 peirden dit op  pene van miliarie executie  is gere-  / solveert van aenden

inhauden van diere te volkomen ende daer  toe te / doen vermaenen de persoonen als bij lijste achter den

zelven brief ge- / stelt te zien is date ut ante 

idem waegens en peerden 

actum ter vergaederinge vande representanten ende / weth der prochie van wetteren dezen 12 februarij / 1793

ten genoemden daege ontfaen ende geopent missive van het hooftcollegie / vanden zelve date waer bij wij

geordonneert wierden  dat de vrijf  voorseijde / waegens den 13 dito voor  den  4 uren vande naermiddag

moesten / wezen binnen de stad dendermonde aen het lanthuijs vermits de / troupen den 14 dezer vertrocken

naer de stad van mechelen op / pene van militaire executie soo hebben wij geresolveert ende aende officieren

/ geordonneert vande persoonen bij de lijste vermelt bij voorenstaende / 

257v

resolutie seffens andermael te vermaenen ten eijnde van met hunne waegens ende / peerde te rijden naer

dendermonde als bij de zelve missive geseijt date voor- / seijt

24 MAART 1793 / TWEEDE TERUGKEER OOSTENRIJKERS = EINDE INVAL FRANSEN

actum ter vergaederinge vande weth ende / eenige der representanten den 26 maerte / 1793

[vacat]

258r

logement pruijssische

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden / 4 april 1793

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie de dato [vacat] waer bij

geordonneert wierd / dat aen de prussische hussaeren ende infanterie die bin- / nen dese prochie moesten

geinquartiert worden op den / 5 der voorseijde maendt en volgende dagen moeste door de / gebilletteerde

persoonen  gefurniert  worden  montcosten  /  alsmede  stallinge  ende  fouragie  voor  hunne  peirden  /  is

geresolveert van sig naer den inhouden van diere / te conformeren dato als boven

staet oncosten der fransche

actum ter wettelijke vergaederinge vanden 11 april 1793 ten 4 uren en half des naer- / middags

ten voorseijden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie van dato 10 der selve

maend nopens van / binnen de tweemael 24 uren toe te senden eenen staet van / becostinge door dese prochie
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gesupporteert  aen  voorspangs  /  logementen  leverantien  van  fouragie  met  diergelijke  /  objecten  aen  de

fransche troepen t'sedert 30 maeerte / tot en met hun vertreck uijt dese nederlanden zijnde / geresolveert van

seffens met klinken der belle zoo wel op / het dorp de straeten daer ontrent als op de wijken jabeke / ende

overbeke te doen afkondinge eene ordonnantie dat al wie / eenige pretentien ter causen voorseijt hadde de

selve seffens / ter greffie moest inbringen op pene van geen vergelt dato / ut supra

generaelen staet over de becostinge der troepen

actum ter wettelijcke vergaederinge vanden  / 25 april 1793

ten gemelden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie de dato 23 dito waer bij

geordonneert wierd / te formeren ende over te senden generaele staet van becostingen leverantien voorspangs

waegens kerren peirden / schiptreckers en diergelijcke objecten zoo van de troepen / van zijne majesteijt ten

tijde van hunnen uijtreck ende / wederkomste in dese  nederlanden als van de  fransche / gedurende hun

verblijf alhier ende gone gesuppor- / teert in het logeren der pruijsissche troepen is gere- / solveert van aen

den inhouden van diere te volkomen / ter date alsvooren

258v

communicatie staet van binnecosten

actum 2 meij 1793 ter vergaederinge / van bailliu ende weth 

ten voornoemden dage wettelijck gecommuniqueert den / toegesonden staet van binnecosten met de daer op

staende / regulativen van het hooftcollegie is aenden greffier geor- / donneert de copie authentique daer aen

egael te / maeken ende de selve naer dies over te leveren aenden / den ontfanger broeckaert dato alsvooren

wervinge voor de dragondes van latour

actum 10 meij 1793 ter wettelijcke / vergaederinge

ten selven dage ontfaen brief van eenen dragonder van / het regiment van latour met naeme d'hooge met /

exemplair tot aenmoedinge van de jonckheijt tot / nemen van dienst in het selve regiment waer bij aen den /

gonen dienst aenveerdende belooft wierd tot 3 schellingen (florijnen?)  dags / boven een groot handgelt peird

etc is geresolveert / het selve op sondag te doen publiceren en affixeren / naer gewoonte dato als boven

betaelinge achterstellen in den uijtsend

actum 11 meij 1793 ter wettelijcke / vergaederinge 

ten gemelden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / van het hooftcollegie van dat 8 deser raekende

het innen der achter- / stellen der prochie quoten in de uijtsenden 1790/91 1791/92 / en waer bij geseijt wierd

dat men bevond de prochie / alnog ten achteren te zijn tot £ 1057 : 5 : 2 : 7 denieren? / niet igenstaende er op

den jaeere 1792/93 reeds een half / jaer was verschenen oorsaeke waerom geordonneert wierd / binnen de 3

weken naer receptie ten comptoire / generael de geseijde somme te komen voldoen op pene / van dadelijcke

executie en dat dese somme voldaen / zijnde d'insetene seffens souden genieten validatie / van alle het gone

zij ten tijde vande fransche invasie / te costen waeren geweest aen logementen voorspangs / ende indemniteijt

van het verliesen van peirden waegens / en kerren op de quoten in de uijtsenden vanden jaere 1792/93 / dog

raekende de voorgaende jaeren dat hooftschepenen / waeren in het vervolg van diere is geresolveert / van den

gemelden brief op morgen wesende / 

259r

sondag te doen publiceren met een daer uijt te / maeken kerckgebod alsmede diswegens te schrijven / aen de

laeten van eertbeur ende raverschot hun lastende / ten comptoire van den ontfanger broeckaert door / hunne

ontfangers  te  doen  betaelen  zoo  veel  als  /  het  mogelijck  was  ende  voors  den  geseijden  ontfan- /  ger

broeckaert te geven communicatie vanden / gemelden brief

fransche uijtwijkelingen

pardon voor de keijserlijke deserteurs

voorders geopent gelijcke missive vanden 10 deser met / exemplairen van eene declaratie van zijn excellentie

/ den grave de metternich volmagtigden minister / in date 5 april ende de gone van den prince van / coburg

opper  bevelhebbers  der  legers van zijne maje-  /  teijt  in daten 22 dito raekende het eerste de  fransche /

uijtwijkelingen ende het 2de het pardon voor  de / deserteurs van zijn voorseijde majesteijts troepen is /

geresolveert van op morgen te doen publicatie ende / affixie alsvooren mitsgaders aen die van eertbeur ende /

raverschot bij beslotene brieven gelijcke exemplairen / toe te senden met last omme die ter gewoone / plaetse

ende maniere te laeten publiceren ende affixeren / dato alsvooren

leveringe van drij waegens
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actum ter wettelijcke vergaederinge / vanden 13 meij 1793

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / van het hooftcollegie de date voorseijt waer

bij geordonneert / wierd van aen den landhuijse tot dendermonde / toe te senden 3 waegens ider bespannen

met twee / peirden overdeckt met weijte ende voorsien van / recepen en waelstokken om voor de troepen /

van  zijne  majesteijt  uijt  het  magazijn  van  aldaer  /  naer  het  leger  te  quieverain  te  vervoeren  hoij  /  is

geresolveert van seffens te schrijven aen de / laeten van eertbeur ende raverschot ten eijnde van / te volkomen

aen den inhouden des gemelden / brief te weten twee waegens te leveren door die / van eertbeur ende eenen

door die van raverschot / date ut ante 

259v

waegens van gend naar doornijk

actum 17 meij 1793 smorgens ten 4 uren / ter vergaederinge van sieurs pieter de smet / pieter josephus de

meijere ende adriaen francies / de vuijst schepenen 

ten voorschreven dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / van het hooftcollegie de date 16 dito waer bij

geordon- / neert wierd naer de stad gend te senden vijf waegens ider / met twee peirden bespannen om van

daer naer doornijk / hedent voor den middag te vervoeren hoij ende moetende / de selve waegens voorzien

zijn van reepen waelstokken / ende voor  vier  dagen fouragie alsmede vande geordon- / neerde waegens

peirden ende persoonen over te senden / eene nominate lijste aen heer ponsolet aldaer / is geresolveert van

zoo seffens  den officier  te senden /  tot  vermaen der  persoonen die ingevolge den  tour /  der  rolle moet

oprijden alsmede den greffier gelast te / maeken de lijste hier vooren geseijt ende die bij beslotenen / brief

par mesagier te senden anden gemelden heere / dato als boven

actum 18 meij 1793 in wettelijke vergaederinge 

ten gemelden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive van n...prins? sgt (sergeant?) bij order vanden

command monsieur natis gedagtekent / uijt brussel den 18 dito waer bij hij verclaerde op dese prochie / te

senden twee recruteurs voor het regiment van ursel met / aensoek aende weth van de recruteringe voor zoo

veele in hun / was te faciliteren alsmede in dien er alhier eenige deserteurs / waeren daer van kennisse te

geven op dat de selve souden / konnen gearretteert worden is geresolveert van den voor- / schreven brief te

communiqueren aende heere bailliu ende / zijne officieren alsmede de serganten der prochie om hun naer /

den inhouden van diere te konnen reguleren dato alsvooren

actum ter wettelijke vergaederinge vanden / 18 meij 1793 des avonts

ten voornoemden dage ontfaen ende wettelijk geopent missive / 

260r

van het hooftcollegie van de selve date waer bij geseijt  /  wierd dat mits den dienst van zijne keijserlijke

majes- / teijt verheijste dat'er jgens den 22 dito binnen het dorp / ville ontrent saint gislain tusschen bergen in

henegouw ende / valencijn hun bevonden eenen over grooten nomber van / pionniers waer inne het land van

dendermonde most / contribueren tot 530 mannen wij gelast wierden stappans / en op het ontfangen vanden

gemelden  brief  binnen  dese  prochie  /  te  kiesen  eenen  persoon  konnende lesen  ende  schrijven  ende  /

eenigsints gevordert in de fransche taele en den selven te / senden met 36 manspersoonen voorzien van spaije

ofte / schuppe den 20 deser naer de stad van bergen op dat zij / alle den 22sten voormiddag tot ville voorseijt

souden konnen / arriveren moetende den selven persoon voorzien zijn van / eene naemlijste der 36 pionniers

ende de selve presenteren / aenden consipist jernaux den welken de 10 dagen overstreken / zijnde dese lijste

soude teekenen om aldus naer huijs te / komen wordende daer bij nog geadverteert dat ideren / pionnier

zoude hebben een rassion brood par dag en dat / zij aen het vuer vanden vijand niet geexponeert souden

wesen / is geresolveert van op morgen te doen kerckgebod zoo naer / den godelijke dienst der acht ur als

hoogmisse waer bij / een igelijk aensogt wierd te compareren ten schepenen huijse / jgens ten 3 uren vande

naermiddag om bij wege van publique / aenbestedinge den voorseijden nomber van 36 pionniers / te konnen

bekomen dato als boven t'oorconden greffier 

livinus franciscus leirens

de verdeelinge der prochie in 14 wijken

actum den 19 meij 1793 ten 3 uren / des naermiddags ten schepenen huijse / ter presentie van d'heer joachim

de / geijter bailliu ende schaut sieurs jacobus matthijs pieter de smet adriaen francies / de vuijst schepenen 

ten  gemelden  dage eene meenigte volkx  vergaedert  /  zijnde voor  den  schepenen  huijse  in  gevolge ons

aensoek / bij publicatie gedaen zoo in de voorgaende resolutie / geseijt is ende aen hun andermael door onsen

heere / bailliu voorgehouden ende geexpliceert zijnde den inhou- / den vanden voorseijden brief van d'edele

heeren hooftschepenen / is'er aen hun gevraegt of'er imand genegen was / 
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op den voet ende voor den tijd als bij den gemelden brief / voorschreven te gaen wercken en wat loon hij daer

/  vooren souden pretenderen dan mits'er  hun maer weijnige / persoonen tot dies aenboden  ende nog ter

exerbitanten / prijse is'er andermael geroepen dat de gone die daer / toe genegen waeren op de schepenen

kamer  souden  gekomen  /  hebben  van  welke  naer  nieuwe  devoiren  er  maer  eenen  /  persoon  was  die

accepteerde te gaen ten advenante van / 5 schellingen dags waeromme wij bevindende dat'er bij / middel van

aenbestedinge niet kan volkomen worden / aen d'orders hier vooren vermeldt geradig ende nood- / saekelijk

gevonden hebben in te gaen den wegh van lotinge / ten welken eijnde wij de prochie op de best mogelijkste /

wijse en om de kortheit des tijds verdeelt hebben in de / volgende 14 wijken om uijt den wijk die den eersten

bij lotinge zal getrokken zijn de gevraegde 36 mannen / gelotte te worden ende om alzoo voorts volgens /

tour door d'andere wijken gelot ende gelevert te worden / de pionniers die'er voor het toekomende in den

dienst / vande majesteijt zouden konnen gevraegt worden

rond de plaetse beginnende aen en met het huijs / van livinus schaetsaert tot aen en met het huijs van / joseph

trog jacobus praet tot ende met het huijs van / d'hoors pieter ackerman op d'hoogstraete

beginnende aen het huijs van pieter herreweghe / tot ende met het huijs van joseph verstraeten ende aldus /

weder te keeren langs den zuijd kant van de selve hoog- / straete van aen philip de peijsers tot aen het huijs

van carel / stockaerde

de straetjens van de hoogstraete lopende naer de moerstraete het kercken straetjen beginnende aen de maerckt

/ tot aen het paelken rond den boekmeulen met geheel de meulestraerte en heckerstraete

holstraete van ende met het huijs van jacobus van / doornick en louis norbert descamps ende alzoo van /

wederkanten de straete en rond den grooten en clijnen / aerd

261r

sandstraete te beginnen aen ende met het huijs van jan / baptiste megank tot aen het huijs van francies vispoel

/ met de twee voordere huijsen en dan den noord- / kant van de selve straete van aen de weduwe judocus /

schaetsaert tot ende met jacobus vander haegen / de dreve daer onder begrepen

wintmoelen moerstraet met alle de huijsen daer / ontrent en den venneman driesch

jabeke te beginnen aen spiegeleirs tot aen het huijs / van pieter tondeleir en voorts al d'huijsen op den noord

kant vanden selven wijk

geheel den boschkant

geheel overbeke en herdershoeck

quatrecht wetterstraete en vanteghem

t'veer driesch hoort liefkenshoeck en eesvelde

gransvelde ook ontrent den wintmoelen tot ende met het huijs van gillis de schaepmeester

voorde met een deel van eede van aen het huijs van / lieven vervaet  / tot  ende met het huijs van pieter

francies claus

rond de capelle van de kuipe naer de weduwe ingels / van daer naer tolliers en bocqué van daer naer d'hoors /

guilliaume de nijs

voorts hebben wij geresolveert op dat niemant reden soude / hebben van sig te doleren in alle de voorseijde

wijken / hedent met het klinken der belle te doen publiceren / dat men d'inwoonders van diere bij twee door

hun te kiesen / persoonen aensogt vanop morgen ten 8 uren naer middag / ten schepenen huijse de te doen

lotinge te komen bij- / woonen alsmede geordonneert het selve kerckgebod te publi- / ceren op morgen naer

de vroegmisse ter plaetse ende / maniere gecostumeert daer bij meldende dat imand / konnende lesen ende

schrijven alsmede eenigsints ge- / verseert in de fransche taele sig ten selven tijde konde / aenbieden om met
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de weth te veraccorderen nopens / den loon die hij soude pretenderen om als commissaris / met de gemelde

sesendertigh pionniers te / 

261v

vertrekken naer het bestemde werck dato als boven / ons toorconden 

joachim de geijter pieter de smet adriaen francies de vuijst /livinus franciscus leirens

lotinge voor pionniers

actum ten schepenen huijse den / 20 meij 1793 smorgens ten acht ure / ter vergaederinge van d'heer joachim /

de geijter  bailliu ende schaut sieurs / jacobus matthijs pieter de  smet jospehus / de meijere ende adriaen

francies de vuijst schepenen 

ten voornoemden dage naer nieuwe dog vruchteloose / devoiren alsvooren alsmede den offer van eene halve /

keijserlijcke croone en eijndelinge van vijf schellingen / wisselgelt den man par dag boven het geaccordeerde

rassioen brood / ook par dag aen het in meenigte vergaederde volk gedaen / voor alle die begierden ingevolge

den inhouden vanden / meergemelden brief te gaen wercken is'er het volk / alsdan in groote menigte op de

schepenen kamer ge- / compareert zijnde op den volgende voet  voors ge- / procedeert met de lotinge der

voorschreven 14 wijken

de  14  billetten  behelsende  de  voorseijde  14  wijken  opge-  /  ploijt  wesende  zijn  door  onsen  greffier

publicquelijk / en in het gesigt van een ider geleijt in den kop van / eenen hoet ende daer op met de holligheijt

neder / waerst gestelt eenen tweeden hoet op dat den gonnen / de briefkens moetende trekken niet zoude

gezien of / konnen uijtkiesen hebben welke billetten als dan tusschen /

262r

die twee hoeden ingesloten differente reijsen zijn om- / gescheut geworden eenen jongeling door het volk

aen- / gewesen heeft (naer dat onsen greffier aen den selven / geseijt hadde van maer een billet seffens te

trekken) / het eerste billet van tusschen die twee hoeden / uijtgetrokken en is bij publique openinge ende

lecture / van diere gebleken dat het behelsde den wijk het / veer  etc als hier vooren daer naer de billetten

wederom / opgeschut zijnde is in de selve maniere getrokken / geopent ende gelezen het tweede t'gone was

vande wijk / rond de plaetse etc en is aldus gecontinueeert tot / dat alle de billetten getrokken waeren waer

van / de volle lotinge is als volgt

eerst

1 het veer driesch hoort liefkens hoeck en eesvelde

tweeden

2 rond de plaetse beginnende etc (ziet voor dese en volgende / de descriptie van ieder wijk in de voorgaende

resolutie) 

derden

3 jabeke te beginnen etc

vierden

4 geheel overbeke etc

vijfden

5 wintmoelen etc

sesden

6 de straetjens van d'hoogstraete etc

sevensten

7 beginnende aen het huijs van pieter herreweghe tot ende etc

(in marge: noordzijde)

achtsten

8 ronde capelle vanden eede etc

negensten

9 quatrecht wetterstraete etc

thienden

10 holstraete van ende met het huijs van jacobus van etc

elfsten

11 sandstraete te beginnen aen ende met het huijs van jan baptiste etc

twaelfsten

12 voorde met een deel van eede etc

derthienden
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13 geheel den boschkant

262v

(in marge: noordzijde)

veerthienden

14 gransvelde ook ontrent den wintmoelen etc

daermede voorts gegaen  wordende tot  het opnemen  der  /  naemen van d'inwoonders vanden  voorseijden

eersten wijk omme / bij voordere lotinge t'hebben de 36 persoonen die moesten / optreken is'er nog eene

meenigte volks boven  gekomen die / men van alle kanten gelijk heeft hooren roepen allegader / wegh of

beneden die van het veer niet en zijn van welke / eenige geapprocheert zijnde tot aen de taffel aen dewelke /

de weth vergaedert sat met groot gewelt grauwsaem / vloeken en sweiren zeer vehementelijk slaegen op de

selve / taffel het doen van drijgementen geroepen hebben / dat die lotinge geene plaetse konde grijpen dat

zij / daer aen niet zouden geobedieert hebben waer van de / voornaemste waeren jan herreman bij genaemt

jan rosekens den sone van lieven huijge met naeme pieter / den sone van adriaen francies de keuleaere jan

baptise augstijn pieter de craker / geseijt parijs en meer andere als mede ende wel / namentlijk pieter jacobus

claus filius jan die /  gedurende alle dies met  hevigen  woede  vraegende /  wie  die  lotinge gemaekt  ofte

gederigeert  hadde  dat  /  hij  had  hooren  seggen  dat  den  greffier  aenden  voornoemden  jonge-  /  ling

geordonneert hadde het bovenste briefken te trekken / dat het selve expresselijk van boven geleijd was bij /

dien dat hij greffier sulkx gedaen hebbende was eenen / grooten schelm hondsfot ofte diergelijcke injurieuse /

termeijnen t'gone hij claus aldus differente maele / altijd onder het zeer geweldig slaegen op de taffel / heeft

gerepeteertd diergelijke injurieuse termen ook uijtsprekende / ten laste van sieur jacobus matthijs en alle de

voordere schepenen / onder alle dies heeft men ook meenigmael hooren roepen / a bas a bas vivat de natie en

voordere diergelijcke / insurgente geschreeuwen

welke  ongepermitteerde  vehementien  meer  als  eene /  halve  ure geduert  hebbende en  wij  de  geseijde  /

meenigte volkx bestaende ten grootsen deele uijt den / eerst genoemden wijk van het veer in geen manieren /

selfs niet met hun alsdan nog te presenteren tot de / schelling wisselgelt den man par dag wilden zij het werck

bij / aenbestedinge aenveirden konnende bevredigen ofte / 

263r

tot reden bringen ons genoodsaekt gevonden hebben / tot voorkominge van ongelukken de schepenen kamer /

te verlaeten

waer van den laesten zijnde sieur jacobus matthijs die / om zijnen hoogen ouderdom niet spoedig had konnen

volgen / door eenige van haer in sonderlinge te weten door den voornoemden / jan heireman bij genaemt jan

roesekens pieter huijge filius lieven / den sone van adriaen francies de keulenaere jan baptiste augustijn /

pieter de kraekcer bij genaemt parijs en meer andere / is aengerand ende om verre geslaegen hem alsdan

nog / toebringende meenigvuldige slaegen en stampen zoo op het / hooft als op den lijve in zoo verre dat het

te vreesen / was dat zij hem zouden hebben dood geslaegen bij aldien / eenige persoonen vanden boschkant

alsmede den heere / bailliu hem niet ter  hulpen gekomen waeren den / hoet die men hem van het hooft

geslaegen hadde is door / eenen van die quaetwillige door de venster van het / schepenen huijs op de merckt

geworpen ons toorconden / ende voor zoo veele bij elk van ons in het besonder is bijgewoont / gehoort ende

gezien geweest dato ut ante 

joachim de geijter pieter de smet adriaen francies de vuijst / pieter josephus demeijere /livinus franciscus

leirens

approbatie gedrag vande weth op het voorgaende

generael pardon

actum in wettelijke vergaederinge vanden /  24 meij 1793

ten geseijden dage ontfaen ende wettelijk geopent missiven / van het hooftcollegie vanden 23 meij voorseijt

den eersten / raekende d'approbatie door het hooftcollegie van het / gedrag der weth in het formeren den tour

de rolle / voor de pionniers als bij voorgaende is geseijt / ende den tweeden met incluse exemplairen van

zijne / majesteijts declaratie nopens een generael pardon / voor die gedient hebben in de corpsen der zoo

genaemde / bethunisten ende de bethunisten en deserteurs van zijne majesteijt / die actuelijk nog dienen in de

fransche troepen / binnen de drij weken d'eerste hun aenkondigende aen / hun magistraet ende tweede hun

vervoegende bij hunne / 

263v

vendels is geresolveert van den eerst gemelden brief te / communiqueren aenden heere bailliu ende om te

voldoen / aenden inhouden vanden tweeden van op sondag 26 deser / te doen doen publicatie ende affixie ter
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plaetse ende maniere / gescostumeert alsmede gelijke exemplairen bij beslotene / brieven te senden aen de

laeten van eertbeur ende raverschot met last van die te laeten publiceren / ende affixeren naer oude gewoonte

dato ut ante 

commissie  vande greffie  van  wetteren  op  engelbert  ignatius leirens met  den  opgevolgden  eedt  bij  hem

ghedaen den 29 meij 1793

den  onderschreven  raed  intendent  ende  ontfanger  generael  van  /  haere  excellentie  de  graevinne  van

lauragnois princesse van iseghem / ende mamines vrouwe van wetteren etc declareert zoo hij doet bij dezen /

in zijne voornoemde qualiteijt voor de plaetse van greffier der voornoemde prochien / heerelijckeden op ende

dependentien van wetteren vacherende bij der / dood van d'heer raelens de ten bulcken ende de bedieninge

provisioneel / van diere door d'heer livinus francois leirens zullende cesseren zoo / haest den obtinent van

deze  aende jegenwoordige  commissie  zal  willen  /  effect  geven  te committeren  den  persoon  van  d'heer

engelbertus /  ignatius leirens zoon  vanden voornoemende d'heer  livinus francois  dit /  op  alle de baeten

proffijten ende emolumenten daer toe staende in / consequentie van welcke alle die het aengaen mag den

zelven / d'heer engelbertus ignatius leirens zullen hebben te kennen inde / qualiteijt hier vooren dit met last

van  te  doen  alleenelijk  den  /  ordinairen  eed  voor  wethauderen  van  tselve  wetteren  mits  ingevolge  /

s'majesteijts  decreet  vanden  28  junij  1760  hij  gedispenseert  is  vanden  /  extraordinairen  eed  ende  de

meeergemelde vrouwe van wetteren de / voorschreven plaetse van greffier mag confereren op sulckdaenige /

conditien als haer goeddunckt ende voorders deze te doen enregistreren / daer ende zoo het behoort in teeken

der waerheijt hebbe deze geteekent / met mijn gewooenlijk hantteeken ende gecachetteert met het cachet /

van waepenen van haere voornoemde excellentie tot gend den 30 ougst / 1788 toorconden was onderteekent

p p  cardinael

actum in ordinaire vergaederinge van bailliu / schaut mannen van leene borgemeester ende schepenen der /

prochie heerelijkhede ende leenhove van wetteren / eertbeur ende raverschot met des selfs toebehoorten /

dezen 29 meij 1793

ten voornoemden daege compareerde voor  ons d'heer livinus francois leirens / greffier  dezer  prochie den

welcken naer eene vijftigjaerigge bedieninge / der selve greffie gecomen sijnde tot geadvanceerde jaeren

ende desirende / alsnu van sijnen aerebeijt te rusten soo verclaerde hij voluntairelijk / te desisteren van tselve

emploij ten faveure van sijnen oudsten / zoone engelbertus ignace leirens om danof inde bedieninge te /

commen ingevolge de commissie van date 30 ougst 1788 hier voorent / aen hem verclaert ten consequentie

van het consent ende gedragh van / haere excellentie de vrouwe princesse d'isenghien mamines als / 

264r

vrauwe dezer prochie etc etc gevolgt op de generale rekeninge gesloten tot / oignies den 21 junij 1788 noch

andermael  geagriert  den  29  septembre  1790  ende /  alhier  present  ende  medegecompareert  zijnde den

voornoemden engelbertus ignace / leirens ontfanger vande gemelde haere excellentie voor het departement

van  /  wetteren  oordegem  smetlede  ende  ottergem  met  des  selfs  toebehoorten  exhi-  /  berende  de

voorenstaende commissie van greffier deser prochie heeft achtervol- / gende dies onder eed in onze handen

gepresteert verclaerdt getrauwigheijt / aen sijne majesteijt den keijser ende koning als grave van vlaenderen /

te zullen  voorenstaen het  heijlig roomsch  catholijck  geloove  beneffens / de preeminentien vanden heere

kercke armen weduwen en weezen d'affai- / rens van het collegie secret thouden ende voorts alles te doen

waer  toe  /  eenen  goeden  ende  getrauwen   greffier  gehauden  ende  verplicht  is  sijnde  hij  /  voorders

gedispenseert vanden grooten eedt conform smajesteijts decreet / vanden 28 junij 1760 geenregistreert ten

resolutieboecke dezer prochie folio 319 / ten  register  van  officien? folio 136 en  in des selfs  majesteijts

grooten raede / tot mechelen ten register van commissien vanden jaere 1787

aldus gedaen ende gepasseert mitsgaders den voorschreven eedt  ontloken / in handen ende ter manisse van

francies de grauwe officier loco bailliu ende / schaut vermits sijns absentie overstaen den kennise van sieurs

francies  /  van  hoecke  pieter  de  backer  ende  pieter  francois  baeijens  leenmannen  /  welcken  lesten  is

gecommitteert tot het voeren vande penne alsmede / sieurs pieter de smet pieter joosephus de meijere ende

adriaen francies de vuijst schepenen / in ordinaire vergaederinge ende leenhove ten schepenenhuijse plaetse

ordinair  dezen  29  meij  1793  /  ten  effecte  van  welcke  de  comparanten  deze  benevens  den  officier  /

leenmannen  ende  schepenen  hebben  onderteekent  ende  waeren  onderteekent  livinus  franciscus  leirens

engelbertus ignatius leirens / francies de grauwe officier loco bailliu fransies van hoecke pieter de / backer

pieter francies baeijens pieter de smet pieter joosephus de meijere ende adriaen francies de vuijst

lotinge van pionniers

actum in wettelijcke vergaederinge vanden 29 meij / 1793
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ten  geseijden  daege  ten  een  uren  naer  middags  ontfaen  ende  wettelijck  /  geopent  missive  van  het

hooftcollegie  vanden 26 dito lastende te /  senden  30 pionniers naer  dendermonde op  den 31 der  zelve

maendt / ten eijnde van jegens den 2 junij te zijn binnen de prochie van / crepin in fransch henegauw sijnde

alsdan geresolveert van / copie vanden zelven brief te zenden aende laeten van eertbeur ende / raverschot met

brief  ten  eijnde van  te leveren  hun aendeel  pion- /  niers naer  proportie zij contribueren in smajesteijts

subsidie / alsmede ook geresolveert van jegens ten vijf uren van dezen naer / middags te doen vermaenen den

grooten  gelanden  pointers  setters  /  ende notable  beneffens  den  heere  bailliu om  te  resolveren  op  de  /

voldoeninge aen d'orders begrepen inden voorschreven brief 

idem

ten zelven daege ten vijf uren naer middagh sijn gecompareert de / wethauderen grooten gelanden pointers

setters ende notable om te / resolveren op de voldoeninge aende gemelde orders van het hooft- / collegie ende

mits de non comparitie vanden heere bailliu het resultat / der resolutie verschoven tot morgen ten seven uren

voor noene / just date ut ante 

264v

leveringe van drij waegens

op  den nog geseijden 29 dito ontfaen inden avont  missive  van het / hooftcollegie  ende alsdan wettelijk

geopent draegende de daete van hedent / ten eijnde van te zenden drij waegens ieder bespannen met twee

peerden / jegens 1 junij binnen de stad brussel op den saevel aende fontaine omme / vande zelve stad naer de

gonne van ath te vervoeren krijgsmunitien / sijnde geresolveert te maken de lijst vande gonne moetende

reijden volgens / tour de rolle ende te behandigen aenden officier om de persoonen te vermaenen / ten fine

van op te reijden als bij brief vermelt dato alsboven

pionniers

actum in vergaederinge van bailliu schaut / borgemeester schepenen pointers setters ende notable dezen / 30

meij 1793

ten voorschreven daege hebben wij geresolveert op de bovengemelde / pionniers ende in consequentie dies

geloth ingevolge den tour de rolle / ende gemaekt de billetten de welcke sijn getrocken door een dochterken /

ende vande uijtgekomen briefkens geformeert twee lijsten te weten / eene voor de suijtsijde vande schelde

ende de andere voor de noortsijde / ende die behandigt aenden offecieren dezer prochie ten einde vande /

pionniers te vermaenen om op den gestelden tijd te marcheren als / bij brief gemeldt date voorseijt

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 31 meij 1793

ten zelven  daege ontfaen  ende wettelijk  geopent  missive  vande laeten  van  /  eertbeur meldende dat  hun

gemeente refuseerde pionniers te leveren / ten zij alvooren siende d'ordonnantie thantteeken ende waepens

vande  /  keijser  ende  dat  sij  door  de  temulte  hunne vergaederinge  hadden  moeten  verlaeten  /  sijnde

geresolveert van daer op te schrijven aen t'hooftcollegie ende hun te / zenden copie vanden zelven brief date

voornoemt

idem

voorts  sijn  alsdan  voor  den  schepenenhuijs  vergaedert  de  pionniers  de  /  welcke  seijden  niet  te  willen

marcheren voor den loon als bij brief / van het hooftcollegie geseijt dat sij daegelijckx moesten genieten tot /

vijfendertig stuijvers vermits d'omliggende prochien ook soo veele / ende nog meer waeren gevende sijnde

alsdan geresolveert hun dien / dagloon te geven

waegens

actum in wettelijke vergaederinge vanden 1 junij 1793

ten geseijden daeghe ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie van date dezer waer bij

geordonneert wierdt van op den 2 dito / naer de stad dendermonde te zenden twee waegens ieder bespannen /

met twee peerden  voorsien van eenen reep etc sijnde geresolveert te / maeken de lijste vande persoonen de

welcke  volgens tour  de rolle moeten  /  opreijden  ende de zelve  te behandigen  aen den officier  om  dito

peroonen te / vermaenen ten eijnde als bij brief vermelt date ut ante 

265r

waegens

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 5 junij 1793
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ten voornoemden daeghe ontfaen ende wettelijk geopent missive  van het / hooftcollegie van daete dezer

behelsende order vanden 6 dito te zenden / binnen de stad brussel op den zavel den numero van drij waegens

ieder / bespannen met twee peerden om te vervoeren fouragie en oorlogs- / munitie naer de stad ath op pene

van militaire executie is gere- / solveert van seffens aende inhouden van diere te volkomen en zijn / daer toe

vermaend de persoonen als bij lijste vermeldt date ut ante 

pardon deserteurs

actum in wettelijke vergaederinge vanden 8 junij 1793

ten zelven  daege is geopent  missive  van  het  hooftcollegie van date  /  7 dito met  exemplairen van  zijne

majesteijt den keijser ende / koning vanden 16 meij lest medebringende pardon generael voor de / deserteurs

der troepen van sijne majesteijt zijnde geresolveert van / zondagh te doen doen de publicatie ende affixie

alsmede copien te mae- / ken (mits'er geen exemplairen genoeg en waeren) om die bij / beslotene brieven te

zenden aende laeten van eertbeur ende raverschot / date als boven

pionniers

actum in wettelijke vergaederinge vanden 9 junij 1793

ten  geseijden  daege  ten  seven  uren  des  s'avonts  ontfaen  ende  wettelijk  /  geopent  missive  van  het

hooftcollegie vanden zelve daete lastende te / zenden 28 pionniers naer dendermonde op den 11 dito ten

eijnde van  /  jegens 12  junij voorseijt  te  zijn  binnen de  prochie  van  vicogne in  /  fransch henegouw is

geresolveert van op morgen zijnde den 10 dito / ten seven uren voor middagh te doen vergaederen den heere

bailliu ende / voordere schepenen omme de lotinge te doen volgens tour de rolle / als ook te maeken copien

vande missive van het hooftcollegie om / te zeden aende laeten van eertbeur ende raverschot met beslotene

brieven  /  ten  eijnde  van  door  hun  vier  mannen  pionniers  ingevolge  ende  /  gelijck  sij  contribueren  in

smajesteijts subsidie date alsvooren

idem

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 10 dito

ten  zelven  daege  ten  seven  uren  des  s'morgens  is  door  den  bail-  /  liu  ende  weth  geresolveert  op  de

voorengemelde pionniers ende in conse- / quentie dies gemaekt de lotbriefkens om te loten volgens den tour /

de rolle ende de zelve toegevauwen en gelijt inden kop van eenen / hoedt ende de zelve laeten trecken door

een dogterken ende vande getroc- / 

265v

ken billetten geformeert de lijste der persoonen die moeten optrecken / als pionniers ende ook gemaekt eene

lijste voor den officier vander / haegen om de gelotte mannen te vermaenen ten eijnde als bij brief / vermelt

date voorschreven

vrijdom van dheer cooppal voor zijn werckvolck ende perden van sijne fabricque van schietpoeder

actum in wettelijke vergaederinge vanden 10 junij / 1793

ten zelven daege is aen ons door d'heer cooppal fabricqant in / schietpoeder alhier overgebragt sekere copie

acte ofte declaratie / onderteekent brandenstein lieutenant colonel d'artillerie imperiale ende roiale de date

23  /  meij  1793  inhaudende  vrijdom  ende  exemptie  vande  persoonen  werkende  /  in  het  voorseijde

schietpoeder ende vande peerden daer  toe gebruijckt / wordende waer vanden zelven d'heer  cooppal was

overgevende eene / lijste staende in marge vande voorseijde copie de welcke geordonneert / is geenfillasseert

te worden aende  filasse vande tour de rolle vande / pionniers ende peerden ten eijnde van daer op regaert te

nemen / date ut ante 

patriotique giften

actum in wettelijke vergaederinge vanden 13 junij / 1793

ten  voorschreven  daege  wettelijk  geopent  missive  van  het  hooftcol-  /  legie  waer  bij  gevoegt  waeren

exemplairen voerende voor tittel / bericht aen het publicq van wegens de tresoriers generaels benoemt / door

zijne majesteijt den keijser ende koning om te versaemelen de / patrioticque giften binnen oostvlaenderen

alsmede exemplairen / vande aenspraeke tot  de vlaemingen ten opsigte vande patriotique giften  / sijnde

geresolveert  van  die  te  doen  publiceren  ende  daer  ontrent  naerder  /  te  resolveren  inde  toecommende

vierschaere alsmede te zenden exemplairen / bij beslotene brieven aende laeten van eertbeur ende raverschot

date voornoemt

waegens en karren

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 junij 1793
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ten  gemelden  daege wettelijk  geopent  missive  van  het  hooftcollegie  van  /  daete  15  dito waer  bij  wij

geordonneert wierden op den koorenaert tot / dendermonde op den 19 junij voorseijt te zenden den numero

van vijfthien / waegens ofte t'dobbel  in karren ieder bespannen met twee ende een / peerd overdeckt met

weijte etc om vande stad dendermonde naar de gone / van ath ende bergen te vervoeren haver ende hoij voor

sijne majesteijts / troupen sijnde geresolveert van soo seffens te schrijven aende laeten van / eertbeur ende

raverschot te weten eertbeur tot het leveren van drij / waegens ende raverschot eenen waegen ende een kerre

alsmede van te / 

266r

maeken eene lijste volgens tour de rolle tot het doen vermaenen / door den officier de persoonen die moeten

reijden tot het / volleveren vanden zelven numero als hier vooren geseijt date ut ante 

patrioticque giften

ten zelven daege alnog geopent missive van het hooftcollegie / van daete 15 dito waer bij sij ordonneerden

dat wij op den 19 dito / moesten senden int hooftcollegie gedeputeerde om alsdan te beraemen / met de

voordere gedeputeerde vande minder wetten nopens het bevoorderen / vande partrioticque giften aen sijne

majesteijt den keijser ende / koning sijnde alsdan gedeputeert sieurs pieter de smet ende adriaen francies de /

vuijst schepenen de welcke hun zullen gedraegen volgens de andere mindere / wetten ende resolutien te

nemen nopende het gonne hier vooren / geseijt

pionniers

actum in wettelijke vergaederinge vanden 19 / junij 1793

ten ghemelden daeghe wettelijk geopent brief van het hooftcolle-/ gie van date 18 dito waer bij sij lastende

dat wij jegens den 20 / dezer om elf uren voor middag binnen de stad dendermonde aen / het lanthuijs te

senden den numero van 12 pionniers ten dienste / van sijne majesteijt de welcke zullen vergeleijt worden

naar de / abdije van vicogne tusschen saint amand en raismes sijnde / geresolveert van soo seffens de lotinge

te doen volgens tour / de rolle ende te maeken de lijste om door de officieren te vermaenen / de gelotte

persoonen om te marcheren als bij de zelve missive / geseijt staet date voorseijt

don patrioticque 

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 junij 1793 ter presentie vanden heere / bailliu de geijter sieurs

jacobus matthijs / pieter de smet pieter joosephus de meijere adriaen / francies de vuijst / ende joannes de vos

schepenen alsmede / jonker van pottelsberge de lapotterie grooten / gelanden gillis matthijs jan baptiste /

verschueren francies raman jacobus / francies de wilde jan baptiste dierick / joosephus lammens philippus

geerardus /  braeckman ferdinandus anthonius matthijs /  pointers  setters  ende notable  alsmede joannes /

verstraeten ook notabelen ten schepenenhuijse

ten voornoemden daege compareerden sieurs pieter de smet ende adriaen frans / de vuijst schepenen rapport

doende van hunne deputatie naer / dendermonde in het hooftcollegie op gisteren 19 dezer exhibeerden / den

brief van het zelve hooftcollegie waer bij geproposeert

266v

wordt een dongratuit aenden majesteijt van dertig duijsent gulden voor desen lande / waer inne deser prochie

soude te doogen hebben tot f 1890 : 0 courant / welcken brief voorengelesen sijnde ende daer op rijpelijk

gedelibereert / is'er geresolveert van aen d'edele heeren hooftschepenen door deze / te kennen te geven dat het

aen deze prochie onmogelijck is in / deze omstandigheden van tijdt eenigen don patrioticq op den / ploeg te

stellen  overmits deze  prochie  daer  door  de  overgroote  /  verschotten  gedaen  opsigtelijck  dezen  actuelen

oorloge schier in / staet niet is vindende het subsidie opte bringen ende haere interne lasten / te betaelen als

door den zelven oorloge ectraordinairelijck be- / schaedigt sijnde waer omme sij desireren dat voor soo wel

deze / prochie aengaet den zelven  don patrioticq geexcuseert  worden /  zullende nogtans alle mogelijcke

devoiren  aengewent  worden  /  omme  soo  veele  vrijwillige  patrioticque  giften  te  versaemelen  /  als  het

doendelijckk zal wezen t'sij door eene generaele quitte als / andere middelen ten eijnde van onzen souvereijn

sijne majesteijt  /  den keijser  ende koning inden actuelen oorloge zoo veele  / behulpsaem te zijn als het

mogelijck is aen goede ende getrouwe / onderdaenen die als d'onderschreven wenschen het geluck van /

kerck en staet wordende de voornoemde twee gecommitteerde andermael / ende itterativelijk gecommitteert

omme deze onse resolutie over te / draegen aen het geseijde hooftcollegie jegens den 24 dezer / als bij den

gemelden brief vermelt date voorseijt ons toor- / conden 

joachim de geijter jacobus matthijs adriaen francies de vuijst / pieter de smet joannes de vos pieter joseph

demeijere / gillis matthijs jan baptiste van pottelsberghe delaportterie / jan baptist vanderschuren francis

raman / j j lammens philippus gerardus braeckman / ferdinandus an,tonius matthijs joannes verstraeten
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quohier van restanten

ten zelven daege is nog geresolveert van op den 27 dito te doen / vergaederen de volle weth pointers setters

ende notable alsmede den / ontfanger pieter broeckaert ten eijnde van uijt te calculeren den settingboeck /

vanden ougst 1791 ook t'overzien ende reguleren het cohier van restanten / vanden zelven jaere om daer uijt

te nemen de remiesen etc etc

het onderhaut vande weduwe stephanus morreels

ten voorschreven daege is ook wettelijk overgebragt brief vande / confrerie vanden hieligen ivo tot gendt

vragende allimentatie voor de weduwe / van stephanus morreels sijnde geresolveert te schrijven brief aende /

zelve confrerie dat onzen armendisch de zelve weduwe sal ondersteunen / als sijnde alhier gedomicilieert

tot'er  tijd dat wij  zullen hebben onder- / socht wie  vande drij armedisschen bij den zelven brief vermelt

gehauden / 

267r

zal zijn de allimentatie te doen te weten de disschen van vlierzele / melle ofte den gonnen van alhier (ende dit

zonder prejuditie van onsen / recht) date voorschreven

waegens en peerden

actum in wettelijke vergaederinge vanden 22 junij 1793

ten geseijden daege geopent missive van het hooftcollegie van date 21 / dito waer bij sij lastende dat wij op

den 23 dito om thien voor / middagh binnen de stad dendermonde aenden lanthuijse moeten senden / den

numero van ses waegens ofte 12 karren ieder bespannen met twee / ofte een peerdt item ses waegens ofte 12

karren jegens den 26 dezer / op gelijcke ure om vande stad dendermonde naer de gonne van ath ofte / bergen

in henegouw te vervoeren hoij ende stroij voor zijne majesteijts / troupen sijnde geresolveert van te maken de

lijsten vande persoonen die / moeten opreijden volgens tour de rolle om door de officieren seffens te doen /

vermaenen alsmede te schrijven brieven aende laeten van eertbeur / ende raverschot te weten aen eertbeur tot

het leveren van twee waegens ende raverschot eenen waegen op den 26 dito voorseijt date ut ante 

raverschot waegen

actum in wettelijke vanden 25 junij / 1793

ten voorschreven daege ontfaen ende wettelijk geopent brief vande laeten / van raverschot waer bij sij ons

waeren versoekende vande waegen / die sij moeten leveren op den 26 dito vanden zelven door deze prochie /

te willen leveren vermits sij seijden op hun canton maer drij peerden / te hebben ende dat de zelve naer het

leger waeren waer op wij hebben / geresolveert van aenden bringer vanden zelven brief om te seggen dat zij /

moesten voldoen volgens onzen uijtgezondenen brief aen hun / behandigt dat wij geene veranderinge meer en

konden  doen  aen  /  onze gemaekte lijsten vermits de  persoonen  bij  dito lijsten  /  geseijt  alreede waeren

vermaent etc date voorseijt

don patrioticq

actum in wettelijke vergaederinge vanden 27 junij 1793

ten geseijden daege hebben de schepenen de smet ende vuijst / gedaen rapport van hunne deputatie naer

dendermonde / in het hooftcollegie opden 24 dezer nopende den don / patrioticque van 30000 guldens te

weten dat die door de / minder wetten is geexcuseert om de redenen bij desselfs / gedeputeerde ter voorseijde

convocatie gealegeert date ut / ante 

267v

waegens en peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 29 junij 1793

ten gemelden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie vanden 28 dito waer bij sij

ons lastende dat wij op den / 4 6 en 9 der  toecommende maend julij 1793 telkens om acht uren / voor

middagh binnen de stad dendermonde aenden lanthuijse moeten / senden de numero van twaelf waegens

ieder bespannen met twee / peerden overdekt met wijte voorsien van waelstocken reep alsmede / voordere

staeken stringen ende burlijnen tot het helpen transporteren / van hoij etc van dendermonde naer bergen in

henegouw de conduc- / teurs moeten voorsien sijn voor  vijf  daegen fouragie sijnde geresol- / veert ende

aenden greffier geordonneert te maeken drij lijsten te weten eene / voor den 4 julij 1793 de tweede voor den 6

dito ende de derde voor / den 9 der zelve maend vande persoonen die moeten opreijden / volgens den tour de

rolle om door de officieren te doen vermaenen / ook te schrijvan brieven aende laeten van eertbeur ende
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raverschot / te weten voor eetbeur tot het leveren van drij waegens ende / raverschot eenen waegen ende een

kerre op den 9 julij voorseijdt / date voornoemt

armen pieter francies eggermont

actum in wettelijcke vergaederinge vanden 4 julij 1793

ten zelven daege is aen ons geexhibeert copie requeste gepresen- / teert inden rade van vlaenderen bij pieter

francies eggermont / op allimentatie door onsen armendisch als wanneer is geresolveert / de zelve requeste

met voorder relative stuckx copie borghbrief etc te / zenden aenden heere advocaet lammens met last van te

stellen het / noodigh verbael ende t'emploijeren procureur om te compareren voor / commissaris inde zelve

saeke date ut ante 

betaelinghe pionniers

voorts sijn alsdan voor ons gecompareert alle de terug gekomen / pionniers eijsschende hunnen dagloon naer

proportie gelijck / d'omliggende prochien zijn gevende alswanneer wij naer veele woorden / wisselinge aen

hun hebben toegestaen tot twee guldens dags / zijnde den minsten loon  die eenige omliggende prochien

geven / ende achtervolgende dies gemaekt ieders respective rekeninge op hun / aengeven van t'gonne sij

vanden commissaris generael hadden / genoten mits hij alsnog in gebreke was de lijste daervan / over te

zenden  ende dat persoonen zijnde alle geringe daghuurwerkers? /  niet meer  en  verstonden daer  naer  te

wachten mitsgaders gedepe- / cheert d'ordonnantien op den ontfanger dezer prochie date / voorschreven

268r

waegens en peerden 

actum in wettelijcke vergaederinge vanden 5 julij 1793

ten geseijden  daeghe ontfaen ende wettelijck geopent missive van / het hooftcollegie meldende alsoo het

vervoeren van sijne majes- / teijts magazijnen voor eenigen tijd is komen te cesseren dat wij / geexcuseert

worden van te leveren op den 6 ende 9 dezer maend de / waegens geordonneert bij hunnen brief vanden 28

der gepasseerde / maend junij sijnde geresolveert van soo seffens den officier / francies de grauwe rond te

zenden met de gemaekte lijsten om / aende vermaende persoonen te zeggen dat zij niet en moeten / opreijden

als ook te schrijven aende laeten van eertbeur ende / raverschot om hun insgelijkx te verwittigen dat zij

geexcuseert / zijn van het leveren vande geordonneerde waegens date voorschre- / ven

onderhaut weduwe stephanus morreels

actum in wettelijke vergaederinge vanden 11 junij 1793

ten voornoemden daege is voor ons gecompareert pieter van laer den / welcken aen ons quaem versoeken van

hem te ontlasten vande / weduwe stephanus morreels van haer onderhaut danof wij geresol- / veert hebben

van  soo  seffens  te  ontbieden  den  armmeester  jan  /  raman om  met  hem te  beraemen  wegens  het  zelve

onderhaut / ende is naer dien naer veel lof ende gebod met dito van laer / gemaekt accort te weten dat hij de

zelve weduwe morreels zal / onderhauden van cost dranck vuer licht ende slaepinge à / £ 4 libra? grooten

courant s'jaers inganck 1 april 1793 (mits hij de zelve / weduwe al eenige maenden hadde onderhauden) dit

naer proportie / van tijdt dat hij de zelve onderhauden zal boven de cleederen ende / lijnwaeten te besorgen

door den armmeester date ut ante 

don patrioticq

actum in wettelijke vergaderinge vanden 18 julij 1793

ten geseijden daege is wettelijk geopent missive van het hooftcollegie ons lastende te zenden gedeputeerde

jegens den 19 / dezer omme te vernemen op den don gratuit van twee miloenen / gevraegt voor de majesteijt

ende sijn ten dien eijnde gedeputeert / sieurs jacques matthijs ende pieter de smet schepenen de welcke hun

zullen / gedraegen volgens de resolutie ende meeste voisen vande andere minder / wetten date voornoemt

idem

actum in wettelijke vergaedering vanden 25 julij 1793

ten voornoemden daege hebben de schepenen matthijs ende smet gedaen rapport / 
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van  hunne deputatie  in  het  hooftcollegie  vanden  19  deser  dat'er  beraemt  /  ende  geresolveert  is  aende

majesteijt te accorderen een don gratuit van twee / millioenen om haer t'ondersteunen inden actuelen oorloge

ende dat / t'selve soude dienen gevonden te worden door eene augmentatie op / het zegelrecht eene impositie

op de peerden van plaisier en luxe / mitsgaders op de honden ende zoo voors zonder den ploeg te belasten

ofte / sonder eenige oude rechten af te stellen date voorschreven
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raekt den staet becostinge troupen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 28 julij 1793

ten geseijden daege ontfaen ende wettelijk missive van het hooftcollegie / waer bij sij te kennen geven dat sij

tot het voltrecken van / hunnen staeten van becostingen van objecten wanof men gewoon  / is te vraegen

vallidatien noodig hadden onzen staet van soortelijke / becostingen gesupporteert t'sedert den 5 april van

dezen  jaere tot  / ende met  lesten  dezer  maend julij  lastende ons den zelven  te zenden / binnen de  vier

eerstcommende daegen van augustij op pene dat den / tijd overstreken zijnde wij van alle deze becostingen

geen vergelt en / sauden krijgen en aldus daer ontrent wezen responsabel hebben wij / geresolveert vanden

officier de grauwe rondt te zenden met de lijsten vande / geordonneerde waegens karren ende peerden t'sedert

5 april 1793 tot daete / dezer om hun aen te zeggen dat zij voor dijsendagh avond eerstcomende / moeten

overbringen hunne briefkens vande reden die sij gedaen hebben / als ook te schrijven brieven aende laeten

van eertbeur ende raverschot / om hunne declaratie van becostingen insgelijkx aen ons over te zenden / op

pene van geen vergeld voors op morgen rond te zenden den belleman / jacq bulte om op alle de straeten van

het dorp uijt te bellen die / billietten hebben van soldaeten vande zelve in te bringen alsvooren ook / aenden

greffier geordonneert van naer dies te formeren de staeten dat als boven 

raekt de moeijelijkheijt der pionniers

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 1 ougste 1793

ten voornoemden daege geopent missive vanden heere raed fiscael van mechelen / baron goubau d'hovors

waer bij hij was meldende dat hij verscheijde / rapporten bekomen hadde nopens de moeijelijckheijt  ten

opsigte vande / pionniers de welcke wij van tijd tot tijd ontmoet hebben ende alnogh ont- / moeten ende dat

die op de welcke het lot valt dickwils weijgeragtig / zijn te vertrecken of exorbitante daghueren daghueren

vereijsschen / ende dat de saeke insgelijkx gekomen is ter kennisse van t'gouvernement / ook dat hij hadde

ontfangen depeche bij de welcke sijne majesteijt / hem doet verstaen en te kennen geeft dat zij haer verwacht

dat de / placcaerten ende de edicten op die materie geemaneert ter executie geleijt / worden in gevolge dies

recommandeert hij om ons ende niet min van / officiewege belaste in besondere attentie te nemen t'placaert

vanden / 16  meij 1707 ende t'reglement vanden 6 februarij 1709 etc voorts / 
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belast hij aenden bailliu van justitie alhier van van diergelijcke voorvallen / aen hem seffens communicatie te

geven etc date ut ante

raekt staet becostinghe troupen

voorts is alsdan te kennen gegeven dat de laeten van raverschot / in gebreke bleven over te geven hunne lijste

vande becostingen / die zij gehadt hebben zoo aen waegens kerren peerden ende pionniers als / hier vooren

vermelt ende dat wij onzen staet van becostinge van / diergelijke objecten (die ons geordonneert is te maeken

door d'edele heeren / hooftschepenen) niet en connen voltrecken voor aleer wij de zelve / lijste hadden soo

hebben wij geresolveert ende aenden greffier geordonneert / van zoo seffens te schrijven brief aende zelve

laeten ende die te zenden / met den officier vander haegen ende hun aen te zeggen dat zij de zelve lijste / met

dito officier moeten mede geven op pene dat sij persoonelijk daer over / responsabe zullen wezen ende geen

vergelt bekomen date voorseijt

waegens karren en peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 8 / ougste 1793

ten  zelven  daege  ontfaen  ende  geopent  missive  van  het  hooftcolle-  gie  vanden  7  dito  waer  bij  wij

geordonneert wierden vanden 13 dito voor- / seijt ten thien uren voor middag binnen de stad dendermonde /

ontrent den lanthuise te zenden twaelf karren ieder bespan- / nen met een peerdt overdekt met wijte om vande

zelve stadt den- / dermonde te vervoeren montbehoeften voor sijne majesteijts armee / naer conde of aubrij

daer  ontrent  sijnde  geresolveert  van  soo  /  seffens  te  maeken  de  lijste  voor  drij  waegens  ende die  te

behandigen / aenden officier om de vermaeningen te doen voor de gone die moeten opreijden / alsmede te

schrijven brieven aende laeten van eertbeur ende raverschot / te weten eertbeur tot het leveren van vier karren

ende raverschot / twee karren date ut ante 

diefte begaen ten huijse van d'heer octavius de parts tot onckerzele

actum in wettelijke vergaederinge vanden 14 ougste 1793

ten  voorschrven  daege  is  wettelijk  gecommuniqueert  brief  van  het  /  hooftcollegie  meldende dat  d'heer

octavius de parts tot onckerzele / van deze maendt bestolen was van silverwerck penningen etc door / eene

bende dieven  inhaudende hun portrait kleedinge etc met / ordonnantie van daer op te vigileren ende die
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persoonen aen te hauden / indien die vindelijck zijn waer op is geresolveert den zelven brief te / leggen in de

handen  van  het  officie  ten  eijnde  van  danof  de  /  publicatie  te  doen  ende  te  doen  vigileren  op  alle

vremdelingen / etc date voorseijt
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raekt t'onderhaut vande weduwe joannes hulstaert

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 19 ougste 1793

ten voornoemden daeghe is door den greffier gecommuniqueert brief vande / gouverneurs ende directeurs der

arme camer der stadt gent meldende / dat aen hun is gecompareert de weduwe jan hulstaert filius pieter de

welcke zij zeggen / geboortig te sijn seggen haeren overledenen man van deze prochie / ende gelijck sij was

versoekende allimentatie voor haer ende haere ses kinderen / verwittigen zij ons dat wij hun zauden gelieven

te ontlasten van / het zelve onderhaut ende gelijck wij den zelven hulstaert niet en / hebben gekint ende

gelooven onzen inboorling niet te zijn soo hebben / wij geresolveert van door den greffier te doen schrijven

aende zelve arm- / camer dat zij ons daer van naerder zauden willen onderrichten etc / ter date voorseijt

uijtsend 1793/94

actum in wettelijke vergaederinge vanden 22 /ougste 1793

ten geseijden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie vanden 19 dito meldende

dat den uijtsent voor  den jaere 1793/94 / naere gewoonte ende volgens reglement moetende gereguleert

worden / inden beginne der maend septembre lasten zij ons dat wij op den 2 / septembre aenstaende ten thien

uren voor middag moeten zenden / eene gedeputeerde ten welcken eijnde wij hebben gecommitteert / sieur

pieter de smet ende adriaen francies de vuijst schepenen date voornoemt

waegens en peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 25 / ougste 1793

ten gemelden daege wettelijk geopent brief van het hoofdcollegie / vanden 23 dito waer bij sij ons lastende

van op den 27 dezer te zenden / den numero van elf waegens ieder bespannen met twee peerden overdekt /

met wijte etc aenden lanthuijse tot dendermonde om aldaer gelaeden / te worden met levensmiddelen ende te

vervoeren naer valencijn / voor sijne majesteijts armee waer op geresolveert is van soo aenstonts / door den

greffier te maken de lijste van acht waegens om door den / officier de vermaeningen te connen doen ende te

schrijven brieven aende / laeten van eertbeur ende raverschot te weten aen eertbeur tot het leveren / van twee

waegens ende raverschot eenen waegen maekende met den / acht hier vooren geseijt den numero van elf

waegens date ut supra

petitie loon waegens en marechaussee

actum in wettelijke vergaederinge vanden 5 septembre / 1793

ten voorseijden  daege hebben  de schepenen  smet  ende vuijst  rapport / gedaen van hunne deputatie naer

dendermonde dat het subsidie is / gereguleert op £ 13828 : 2 : 6 voor geheel den lande van dendermonde /

maekende voor deze prochie tot £ 1667 : 174 : 7 d'hofhaudinge gelijck ten /
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voorleden jaere ende slants directie op £14000 ponden? grooten sijnde voor deze / prochie £ 1689 : 14 : 0 : 2

alsmede dat voor de waegens met twee peerden / zal betaelt worden in advenante van vier guldens en thien

stuijvers  daegs  /  gelijck  ook  dat'er  geproponeert  was  aen  te  stellen  eene  compagnie  provoste  /  ofte

marechausse voor den lande van dendermonde waer op is / geresolveert dat ons dunckt dat het conveniert

voor  het gemijn / best  dat ieder  prochie waekt  ende doet waeken  door des selfs patrouil- / lanten op de

veijligheijt ende ruste vermits wij door het exempel / van onze naerburen overtuijgt sijn dat de marechaussee

maer  en / dienen tot  overlast zonder eenigh proffijt  en bovendien hun soo / slecht  draegen dat zij seer

dickwils  oorsaek  sijn  vande rusie  ende  /  oneenigheden  in  d'herbergen  ende  elders  voorvallende  alsoo

geschreven / aen d'edele heeren hooftschepen date ut ante 

dagh prochie rekeninge 1791

ten zelven daeghe heeft sieur de vuijst ende smet aen ons gerapporteert / dat den heere hooftschepenen de

lantsheere hadde dag bestemt / als commissaris tot het hooren van onze prochie rekeningen vanden jaere /

1791 op den 25 septembre 1793 ten negen uren voor noene waerop / wij hebben geresolveert van te schrijven

aenden zelven d'heer de / lantsheere dat den gestelden dagh zal dienen als ook te beschrij- / ven de grootte

gelande de laeten van eertbeur ende raverschot als / ook een kerkgebodt tot advertentie ende passeringe der

selve / rekeninge
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raekt het contribueren den onderhaut der voorgaende serenissime gouverneurs

actum in wettelijke vergaederinge vanden 12 septembre / 1793

ten voornoemden daege is wettelijk geopent  missive  van het  hooftcollegie vanden / 10 dito waer bij sij

melden dat van wegens de gedeputeerde / der staeten van vlaenderen bij sermo collegis geproponeert zijnde /

of men den onderhaud der  voorgenoemde serenissime gouverneurs ...? / saude contribueren als het zelve

alhier heeft geexteert en of men het / subsidie aen zijne majesteijt zaude betaelen ten tijde de fransche /

troupen deze landen hebben in besit gehad hebben zij ons geordonneert / vanden 14 dito te zenden onze

gedeputeerde in het hooftcollegie ten / 10 uren voor noene ten welken eijnde wij hebben gecommitteert /

sieurs pieter de smet ende pieter de meijer  de welcke hun zullen gedraegen / volgens de andere mindere

wetten date voorseijt

wederroepinge van het placcaet vanden 13 decembre 1787

actum in wettelijke vergaederinge vanden 14 / septembre 1793

ten genoemden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie met exemplairen van

sijne majesteijts ordonnantie / vanden 29 ougste 1793 medebringende de wederroepinge vanden geene van /

13 decembre 1787 is daer op geresolveert is van op morgen zijnde sondag / te doen doen de publicatie ende

affixie alsmede te schrijven brieven aende
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laeten van eertbeur ende raverschot met oversendinge van gelijcke / exemplairen date ut supra

uijtsentbrief

actum in wettelijke vergaederinge vanden 19 / septembre 1793

ten gemelden daege geopent den uijtsentbrief van date 12 dito toegezonden / van wegens het hooftcollegie

danof geresolveert is van sondag 29 dito de / publicatie te doen alsmede te maeken de repartitie tusschen deze

prochie / ter eendere seijde ende de laeten van eertbeur ende raverschot te andere / ende aen hun te doen den

uijtsent date voorschreven

patrouille

actum in wettelijke vergaederinge vanden 21 septembre 1793

ten geseijden daege ontfaen ende alsdan wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie vanden 19 dito

waer  bij  sij  te  kennen  geven  dat  den  grooten  /  nomber  van  vremdelingen  bedelaers  ende vagebonden

daegelijkx in dezen / ende omliggende landen .vermeerderende dusdaeniglijk dat de publicque / veijligheijt

gevaer zaude connen leijden ende ordonneren zij ons van op den / 22 dezer te doen doen de publicatie van het

placcaert vanden 26 julij 1749 / ende in consequentie van dien alsdan ook te doen gaen de ronde waer op /

geresolveert is van aen alle het gonne voorschreven exactelijk te voldoen ter / date ut ante 

leveringe van 1500 bundels stroij

ten zelven daege alsdan ook ontfangen ordre van d'heer  de blumenthal / commissaire civil de sa majeste

imperiale de legue à l'armee hollandaise / ten eijnde van te leveren 1500 bundelen stroij à thien ponden

ieder / te leveren aenden meulen tot lembergen voor de hollandsche armée / waer op is geresolveert van daer

aen te volkomen  etc sijnde gecommitteert / sieur jacobus  matthijs als commissaris tot  het effectueren de

voorseijde / leveringe van stroij t'ontfangen recu penningen etc

waegens en peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 24 septembre / 1793

ten voornoemden daege ontfaen orders vanden commissaris blumenthal tot het / leveren van drij waegens ten

dienste vande hollantsche armee voor den tijd / van ses daegen ende is geresolveert van daer aen seffens te

voldoen ende / aenden greffier  geordonneert te maeken de lijste vande persoonen die moeten / opreijden

volgens tour de rolle om door den officier de vermaeningen te / doen date ut supra

karren ende peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 28 septembre / 1793

ten genoemden dage ontfaen orders vanden voorschreven commissaris d'heer / blumenthal tot het leveren van

twaelf karren overdekt met wijte / om te rijden in dienst van die? hollantsche armee waer op is geresol- / 
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veert van daer aen te voldoen ende aenden greffier geordonneert te maeken / de lijste volgens tour de rolle

vande persoonen die moeten opreijden om / door den officier de zelve persoonen te connen vermaenen date

voor- / noemt

patrioticque giften

ten geseijden wettelijk geopent missive van het hooftcollegie vanden 27 dito / met exemplairen vande tweede

aenspraeke tot de vlaemingen ten opsigte / der patrioticque giften waer op is geresolveert van op morgen als /

sijnde sondagh te doen doen de publicatie ende affixie van diens alsmede / gelijcke exemplairen bij beslotene

brieven te zenden aende laeten van / eertbeur ende raverschot

lichtinge f 50000 : 0 wisselgelt op het land van dendermonde

actum in wettelijcke vergaderinge / vanden 3 octobre 1793

ten voornoemden daege geexhibeert missive van het hooftcollegie meldende / dat de lichtinge van vijftig

duijsent  guldens  wisselgelt  op  het  land  van  /  dendermonde  door  zijne  koninglijcke  hoogheijt  den

serenissimen / gouverneur als een  evident bewijs  van uedele iever  voor  het welsijn / vande koninklijcke

dienst uedele consent ende resolutie vanden 2 septembre aengenomen / hebbende ende gedepecheert is het

octroij etc waer bij ons versoeken / van aen onze inwoonders te verwittigen van inde zelve lichtinge / te

willen helpen contribueren dat zij zullen ontfangen cappittaelen / van drij hondert guldens wisselgelt ende

soo voors ende den croos is à vier en / alf procento etc waer op wij hebben geresolveert van dito brief op /

sondag te doen publiceren ende te maeken copien vanden geseijden brief / om bij beslotene brieven te zenden

aende laeten van eertbeur ende / raverschot date ut ante

karren ende peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 9 octobre / 1793

ten gemelden daege in wettelijke vergaederinge geopent missive van het hooft- / collegie waer bij sij ons

lastende dat  wij  jegens  den  eersten  dezer  /  wezende vrijdagh  eerstcommende om  acht  uren  s'morgens

aenden / lanthuijse tot dendermonde moeten zenden vijfthien karren ider / bespannen met een peerdt overdekt

met wijte ende voorsien voor / twee daegen fouragie om vanden voornoemden stad dendermonde naer den /

gone van brussel  te vervoeren  eene grootte quantiteijt broodt  / voor  de keijserlijke troepen  op pene van

militaire executie waer / op wij hebben geresolveert ende aenden greffier geordonneert van / soo seffens te

maeken de lijste voor negen karren die moeten / opreijden om door de officieren te vermaenen de persoonen

wiens / tour van rijden het is alsook te schrijven brieven aende laeten / van eertbeur ende raverschot te weten

eertbeur tot het leveren van / vier karren ende raverschot twee karren date voorseijt
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karren ende peerden 

actum 12 octobre 1793 in wettelijcke / vergaederinge

ten voorschreven daege ontfaen ende geopent missive van het / hooftcollegie waer bij sij melden dat sij ons

bij brief van 7 dezer / geordonneert hadden binnen de stad dendermonde den 11 dito aenden / lanthuijse te

zenden den numero van 15 karren ieder bespannen met / een peert ende datter in plaetse van daer aene te

voldoen maer / gekomen zijn vier waegens ieder met twee peerden ende vier karren / ieder met een peerdt bij

dien lasten zij ons jegens den 13 dezer / om acht uren vanden morgent binnen de zelve stad dendermonde /

ontrent den lanthuijse te zenden de drij achtergebleven karren / tot het helpen transporteren brood voor zijn

majesteijts armee / naer bergen in henegouw waer op wij hebben geresolveert / van soo seffens te maeken

eene lijste van drij karren ende die te / behandigen aenden officier om soo aenstonts de persoonen die moeten

/ rijden te vermaenen date ut ante

pagt slants gulden

actum in wettelijke vergaederinge vanden 17 octobre / 1793

ten genoemden daege gecommuniqueert missive van het hooftcollegie / waer bij sij ordonneerde indien deze

prochie  wilde  continueren  inden  /  pagt  van  s'lantsgulden  voor  drij  jaeren  inganck  te  nemen  eersten  /

novembre 1793 dat men voor den 28 dezer moesten in thooftcol- / legie zenden een plaise ende dezelve op

den eersten maendagh der zelve / maend novembre te doen lichten met de collegiaele dispositie ten welken /

daege emmers voor het lichten vanden act wij in handen van george / velraet sullen moeten betaelen het

wijngelt over den jare 1793/94 met / de greffiaele regten ende act adferent op pene dat daer aen manque- /

rende het gemelde recht voor de prochien der deffaillianten zal opge- / roepen ende aende meestbiedende

gelaten worden waer op wij hebben / geresolveert van dat den greffier zal stellen een plaise om te pre- /

senteren aende geseijde edele heeren hooftschepenen tot het aenveerden de / pagt voor drij jaeren als hier

vooren vermelt ende de zelve plaise op te / zenden naer behooren date voornoemt
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tweede lichtinge voor zijne majesteijt

actum in wettelijke vergaederinge vanden 19 octobre 1793

ten gemelden daege geopent missive van het hooftcollegie vanden 17 dito / raekende eene tweede lichtinge

voor zijn majesteijt onder den forme / van mevrouwe nettine et fils etc waer bij sij ons belasten dat wij / 
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op den 21 dito ten thien uren voor middagh in het hooft- / collegie moesten zenden onze gedeputeerde om de

zelve gehoort ende / geresolveert te worden zoo sij zullen vinden te behooren ten / welcken eijnde wij hebben

gedeputeert sieurs adriaen francies de vuijst / ende pieter jooseph de meijere de welke hun inde te nemen

resolutie zullen / gedraegen volgens de meeste voisen vande andere minder wetten / etc date voorseijt

leveringe van cooren ende haever

actum in wettelijke vergaederinge vanden 27 / octobre 1793

ten geseijden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie waer bij ons te kennen

gaeven  dat  zij  par  /  estafette  hadden  ontfangen  depechte  van  zijn  koninglijcke  /  hoogheijt  bij  welcke

geexponeert  zijnde  den  pressanten  noodt  in  welcken  zig  bevindt  de  armee  van  zijne  majesteijt  aen  /

levensmiddelen voor den tijd van 15 daegen door  dies de zelve  / moetende comen over  zee voor eenige

daegen geretardeert zijnde / worden wij beneffens alle de landen casselrijen provintien gerequireert / van

promptelijk zijne majesteijt ter  hulpe te komen ons conti- / gent bestaet in 290 sacken cooren ende 1303

sakken haver dender- / montsche maete waer inne ons contingent beloopt tot 35 sakke / cooren ende 138

sakken haver de welcke sij ons lasten sonder / uijtstel te repartiseren op ons gemeente ofte binnen ons district

te koopen soo wij het zelve best van raede zullen worden etc ende / moet gelevert worden op den 29 of 30

dito  tot  dendermonde  /  aende  langebrugge  alwaer  schepen  in  gereetheijt  zullen  liggen  om  /  voors  te

transporteren naer ath ende dat den uijtgeef vande zelve / leveringe ons zal vallideren op het subsidie vanden

jaere 1793/94 etc waer / op wij hebben geresolveert emmers seffens ontboden jan fladerack / ende hem belast

van te koopen 139 sakken haver ende 30 sakken / cooren ende te sorgen dat de leveringe exactelijk gebeure

welcken / fladerack den zelven last heeft  aenveert ende belast te volbringen / voors geordonneert aenden

greffier van te beschrijven de laeten van eertbeur / ende raverschot tot het leveren van het contingent te weten

/ 
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eertbeur 12 sakken 4 vaeten haver ende 3 sakken cooren ende raverschot / 6 sakken 2 vaeten haever ende 1

1/2 sakken cooren date ut ante

onderhaut kinders judocus van kerkhove

actum in wettelijke vergaederinge vanden 31 octobre / 1793

ten voornoemden daeghe zijn voor ons gecompareert in persoonen / den armmeester raman benevens judocus

van  kerkhove weduwnaer  /  met  3 kinderen den welcken  declareerde dat  dito van kerkhove /  teenemael

onbequaem was tot het queken van eenige vande zelve / kinderen waer op wij hebben gerescribeert vande

zelve  kinders publiquelijk  /  minstbiedende den  naesten  aen  te  besteden  op  sondag  eerstcommende /  3

novembre  1793  naer  den  goddelijken  dienst  der  hoogmisse  ende  dat  den  greffier  /  sal  schrijven  een

kerkgebodt tot advertentie vande zelve aenbestedinge / date ut supra

leveringe van vier waegens

actum in wettelijke vergaederinge vanden 1 novembre 1793

ten geseijden daege ontfaen ende geopent missive van het hooftcollegie / waer bij sij ons lasten dat wij op

den 2 dito moeten leveren binnen de stad dendermonde den numero van vier waegens ieder bespannen / met

2 peerden etc om van daer te vervoeren haever naer bergen in / henegauw voor zijne majesteijts armee is

geresolveert  vanden officier  / met  de lijste ende orders rond te zenden om te vermaenen de gonne / die

moeten oprijden volgens tour de rolle date voornoemt

distributie 50000 fusicquen ende andere krijgsbehoeften

actum in wettelijke vergaederinge vanden 2 novembre / 1793

ten genoemden daege ontfaen ende geopent missive van het hooftcollegie / vanden 31 octobre 1793 met

exemplairen vande staeten van vlaenderen waer bij / zijne hoogheijt den prince van coburg aengemoedigt te

bemachtigen / den heere lieutenant colonel baron d'asper de vrijwillige binnen / deze provintie te waepenen

ter defentie van deze landen waer bij te / kennen wordt gegeven dat'er komen vijftig duijsent fusiquen / ende

andere krijgsbehoeften noodig tot de voornoemde waepeninge ende zijnde geresol- / veert van sondag 3 dito
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te doen doen de publicatie ende affixie alsmede / gelijcke exemplairen bij beslotene brieven te zenden aende

laeten van eertbeur ende raverschot date voorschreven

ten  zelven  daege inden  avond  zijn alhier  gekomen  7 schepen  met  /  sieke  ende gequetste  hannoversche

soldaeten waer vanden secretaire de / l'hopitael hannovrienne chorens heeft versogt eenen waegen met / vier

peerden waer  op is geresolveert ende aenden greffier  geordonneert van soo seffens / te maeken de lijste

vande persoonen die volgens tour de rolle moeten / reijden om door den officier de vermaeningen te connen

doen ende ook / 

273r

heeft hij ten zeven uren des s'avonts comen versoeken schiptrek- / kers om de voornoemde schepen spoediger

te connen voorsvaeren ende / sijn aen hem ten dien effecte toegestaen voor ieder schip drij trek- / kers waer

van soo seffens is gemaekt eene lijste vande persoonen / die de zelve schepen moesten trekken ende met hun

gemaekt accort / voor dito schepen te trecken tot  dendermonde a 5 stuivers (schellingen?) wisselgelt per

man / date ut ante

aenbestedinge kinderen judocus van kerkhove

actum in wettelijke vergaederinge vanden 3 novembre / 1793

ten voorschreven daege zijn wettelijk aenbesteed de drij weeze kinderen / van judocus van kerkhove te weten

het eerste kind aen jan / schootsaert voor drij jaeren en 2 maenden voor dranck / vuer licht cleeden gerede

siek ende gesont voor £ 11 : 10 : 0 courant te / betaelen naer advenante van tijde het 2 kind is op den zelven

voet / besteet aen gillis morreels voor gelijcken termijn van 3 jaeren / 2 maenden voor £ 11 : 3 : 4 ende het

derde aen dito morreels voor / £ 11 : 10 : 0 courant boven dat den armmeester elck alsnu moet koopen een /

koppel hemdens dit maer eens date voornoemt

ordonnantie van betaelinge van het gelevert cooren en haver door joannes fladerack

actum in wettelijke vergaederinge vanden 7 novembre / 1793

ten genoemden daege is voor  ons gecompareert  jan  fladerack / den welcken  versogt ordonnantie tot het

connen bekomen voldoeninge / vande geleverde haever ende cooren de welcke hij voor deze prochie heeft /

gelevert tot dendermonde voor zijn majesteijt den keijser waer / mede deze prochie was belast ende is aenden

greffier geordonneert de rekeninge / vande zelve leveringe uijt te treckken ende te schrijven ordonnantie op

den / ontfanger broeckaert tot het voldoen vande gesijde leveringe date ut ante

waegens ende peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 11 novembre / 1793

ten geseijden daege geopent missive van het hooftcollegie / waer bij zij ons lasten van op den 12 dito ten 9

uren voor  / middagh te zenden binnen dendermonde den numero van 6 waegens / of  t'dobbel  in karren

bespannen met 2 of een peert om aldaer / gelaeden te worden met haever ende te vervoeren naer bergen in /

henegauw voor zijne majesteijts armee is geresolveert van soo / seffens te maeken de lijste van vier waegens

ende een karre om / door den officier vander haegen de vermaeningen te connen doen / ende voor den andere

waegen ende karre te beschrijven de laeten van eertbeur ende raverschot date voorseijt

273v

dongratuit van 2 millioenen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 15 novembre / 1793

ten voornoemden daege geopent missive van het hooftcollegie waer bij te / kennen word gegeven dat sij inde

vergaederinge vanden 19 junij 1793 gecommuni- / queert hebben den sermo collegiis vanden 11 bij welcken

geproponeert wierd aen / zijne majesteijt aen te bieden een dongratuit van 2 millioenen / guldens hebben

uedele  in  consideratie  nemende  de  excessive  oncosten  die  zijne  /  majesteijt  te  supporteren  heeft  tot

conservatie van ons alle jegens eenen / vijand die niet dan eene geheele districtie en auditeert hebben ende

niet / alleenelijk eenpaerelijk daer inne geconsenteert etc waer bij soo ook te / geven dat in deze lichting

volgens het schrijven vande staeten / vande provintie nog maer is gestort tot f 821347 : 0 ende aldus alnog /

te cort tot f 1168653 : 0 welcke somme nu eindelijk is geresolveert te / repartiseren op alle de steden landen

casselrijen ende vleckken ende waer / in het aendeel vanden lande van dendermonde beloopt ot f 59610 : 19 /

gevolgentlijk  in  deze  repartitie  reets  geconsenteert  hebbende  etc  lasten  /  zij  ons  van  te  zenden  onze

gedeputeerde in het hooftcollegie op den / 18 dezer ten 10 uren voor middag ten welcken zijn gedeputeert /

sieurs jacques matthijs ende pieter jooseph de meijer schepenen de welcke inde nemen / resolutie hun zullen

gedraegen volgens de meeste voisen vande minder / wetten date ut supra
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ten  zelven  daege  ook  ontfaen  missive  van  het  hooftcollegie  /  met  exemplairen  van  zijne  majesteijts

declaratien vanden 14 ende 31 octobre / 1793 de eerste raekende de weder roepinge der declaratie vanden 19

meerte 1791 / medebringende schorssinge vande ordonnantien de welcke vereijsschen dat de / graden van

t'recht vande medecijne ende vande philosophie genomen  worden  / inde universiteijt  van loven  ende de

tweede medebringende de erstellinge / vande universiteijt van loven ende vande faculteijt der arten in hunne /

regten van nominatie is geresolveert de uijtscadingen? publicatien ende / affixien te doen als naer gewoonte

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 20 novembre 1793

ten gemelden daege hebben de schepenen sieurs matthijs ende de meijer gedaen / rapport van hunne deputatie

naer het hoofcollegie vanden 18 dito te weten / dat met eenpariteijt van stemmen geresolveert is van vande

somme van / f 59610 : 15 wezende t'aendeel vanden lande van dendermonde in het restat / vande dongratuit

van millioenen aen zijne majesteijt dat tot voldoeninge / van het eerste deel der quote zal worden opgelicht

een somme van / f 29610 : 15 stuivers ten minsten intreste doendelijk ende dat de resterende / somme van f

30000 : 0 zal worden omgestelt ende op de prochien van / dit ressort uijtgezonden volgens den gensiteerde?

transport date voornoemt

repartitie uijtsent vanden voorenstaenden dongratuit

actum in wettelijke vergaederinge vanden 21 dito

ten genoemden daege geopent den uijtsentbrief ofte repartitie van / 

274r

het hooftcollegie hier vooren geseijt waer bij blijckt dat ons / aendeel beloopt tot £ 603 : 9 : 0 : 9 de welcke

sij ons lasten uijt te / zenden ende te repartiseren op den voet ende gelijck het subsidie hofhou- / dinge ende

directie voor den loopenden jaere 1793/94 etc om de zelve ten / comptoire van dezen lande te betaelen voor

het eijnde der maent / meerte 1794 zijnde aenden greffier geordonneert van te maeken de repartitie / tusschen

deze prochie ter eendere seijde ende de laeten van eertbeur ende / raverschot ter andere door hun te doen den

uijtsent date ut ante

staet leverantie etc hollantsche troupen

actum in wettelijke vergaederinge vanden 27 novembre / 1793

ten geseijden daege ontfaen ende geopent missive van het hooft- / collegie waer bij sij te kennen geven dat

wij moesten formeren / eenen particulieren staet van alle het gonne onze prochie ten / laste der hollanders

heeft gelevert de extraordinaire devoiren der  / lantslieden breukens van waegens karren ende verlies van

peerden / daer inne begrepen om daer op voldoeninge te soliciteren etc waer / op is geresolveert ende aenden

officier  geordonneert  vande  persoonen  die  hebben  gereden  /  ten  dienste  van  dito  hollanders  te  doen

vergaederen ten schepenen huijse / alhier dit op hedent ten een uren naer middag om door hun op te / geven

hun verlies van peerden ende breukens van waegens etc om / soo seffens naer dies den staet te formeren date

voorseijt

waegens en peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden 3 decembre / 1793

ten voorschreven daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie meldende dat wij op

den 4 dito moeten leveren / binnen de stadt dendermonde den numero van 8 waegens ieder / bespannen met 2

peerden etc om van daer te vervoeren meel / naer de stad bergen voor zijne majesteijts armee waer op is

geresolveert / van soo seffens te maeken de lijste der persoonen die volgens tour / de rolle moeten opreijden

om naer dien door den officier vander haegen / de vermaeningen te connen doen date ut ante

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 5 decembre / 1793

ten zelven daege heeft eenen keijserlijken officier aen ons komen / versoeken dat wij zauden willen leveren

hebben twee waegens / ieder bespannen met twee peerden tot het vertransporteren van / hunnen keuken alam

vermits hij alhier gekomen was met ses / schepen sieke ende gequetste keijserlijke soldaeten ende dat het

zelve / keuken gerief altijd vooren op moet zijn etc  etc waer op wij / hebben geresolveert ende aen hem

toegestaen van aen zijn / versoek te volkomen waer op seffens is gemaekt de lijste / voor twee waegens etc

date voornoemt

274v

raekt de belastinge tot eene ommestellinge op den reelen eijgendom der tienden molens landen etc etc
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actum in wettelijke vergaederinge vanden 7 decembre / 1793

ten voornoemden daege ontfaen ende geopent missive van het hooftcolle / gie vanden 3 dito waer bij sij ons

melden  dat  de  heeren  gedeputeerden  /  der  staeten  van  vlaenderen  bij  sermo  collegis  hun  hadden

toegezonden / het plan der heeren ende schepenen van het brugsche vrij opsichtelijk tot eene / ommestellinge

op den reelen eijgendom der tienden ende molens daer onder / begrepen te weten ende dit alleenelijk voor

eene reijse van ses schellingen grooten op / elck bunder volpresen lant daerop de renten geaffecteert op

steden landen / corpora gemeentens ende provintien eenen schelling per  honder guldens / cappitaels ende

mits welcke ommestellinge zaude komen te onderblijven / tot het vinden der somme van f 59610 : 15 volgens

uedele consent vanden 18 der / maend novembre d'helft gerepartiseert op den ougst ende ontbloot vanden

jaere / 1793/94 ende vermits deze saeke is van het grootste belang lasten zij / ons van gehoort te hebben de

notable  ende  gegoede  van  onze  prochie  /  om  jegens  den  9  dezer  ten  10  uren  voor  middag  in  het

hooftcollegie / te zenden onze gedeputeerde omme ter materie voorders geresolveert te / worden waer op wij

hebben geresolveert van soo aenstonts te beschrijven / de heeren gecommitteerde vanden grootte gelande de

laeten van edertbeur ende / raverschot ende te doen vermaenen pointers setters ende notable alsmede / den

heer bailliu ende geheel de weth om op morgen naer de hoogmisse / te compareren ten wethuijse alhier om

op den voorschreven brief te / nemen resolutie ende te deputteren gecommitteerde als daer bij geseijt / date ut

ante

idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 8 dito ter / presentie vanden bailliu wethauderen pointers / setters

notable ende de gecommitteerde vande / laeten van eertbeur ende raverschot

ten geseijden daege is andermael geexhibeert ende afgelesen den brief van het / hooftcollegie vanden 3 dito

waer op is geresolveert dat de propositie bij den / zelven brief vermelt annopende de belastingen van ses

schellingen ten bunder / ende eenen schelling van elke hondert guldens cappitaels der renten loopende tot /

laste der steden landen corpora gemeentens ende provintien te betaelen / door de proprietarissen van diere

waer  uijt  volgt  dat  de  zelve  betaelinge /  zal  moeten  gebeuren  niet  door  de  eijgenaers  maer  door  de

gebruijckers in / aendagt nemende dat alle publicque verpachtingen ende voorwaerden medebrin- / gen dat de

pachters moesten betaelen alle lasten contributien fourageringen / cantonnementen ende logementen etc dit

boven hunnen principaele pachtsommen / bijgevolge zullen de pachters de zelve sommen moeten betaelen

waer mede de / gebruijckers wederom in hunnen lasten zullen augmenteren het gonne / aen hun zal dienen

voor  eene meerdere reuine achtervolgende wort  geresolveert  /  vande zelve  propositien niet  toe  te staen

diesvolgens saude convenieren dat / de zelve lasten gestelt wierden alsoo voorgaendelijk is geproponeert te

weten / op het zegelrecht honden koetsen cheesen peerden van plaisier vrijdom- / men van wijnen bieren

thienden etc waer mede de arme lantslieden / van hunne overtollige lasten zullen wezen bevrijdt ten eijnde

van 

275r

welcke is gecommitteert tot het vacheren naer het hooftcollegie / te weten d'heer bailliu de geijter ende sieur

adriaen francies de vuijst om benevens de / voordere mindere wetten alle het gonne voorschreven aldaer te

proponeren / actum date ut ante

demisse vanden grooten gelanden jonker papejans

actum in wettelijke vergaederinge vanden 12 decembre / 1793

ten zelven daege gecommuniqueert missive vanden grooten gelanden jonker / papejans den welcke melde dat

het hem te moeijlijk valt gedurig / over te komen als grooten gelanden waer bij hij versoekt van hem / niet

meer te willen nooden tot onze vergaederingen ende eenen anderen in / sijne plaetse te willen kiesen waer op

is geresolveert van het kiesen van / eenen anderen grooten gelanden nog niet geradig te vinden date / ut supra

rapport vande belastinge op den reelen eigendom

ten voornoemden daege heeft den heer bailliu de geijter ende den schepenen / de vuijst rapport gedaen van

hunne deputatie naer het hooftcollegie / dat inde gepropseerde belastingen met meerderheijt van stemmen / is

geconsenteert  op  differente modificatien  naer  dat  zij hadden  /  geexhibeert  de  voorgaende resolutie  date

voorseijt

waegens ende peeerden

actum in wettelijke vergaederinge vanden 17 decembre / 1793

ten voorschreven daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie lastende dat wij op

den 18 ende 19 dito moeten leveren / binnen dendermonde telckens ten negen uren voor middagh aenden /

lanthuijse den numero van 17 waegens ider bespannen met twee peerden / overdekt met wijte etc te weten
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den  18  d'helft  van  dito nomber  /  ende den  19 de  andere helft  om  vande zelve  stad dendermonde te  /

vertransporteren haver naer de gonne van ath waer op is geresolveert / ende geordonneert aenden greffier van

soo seffens te maken twee lijsten vande / gonne die volgens tour de rolle moeten opreijden te weten eene van

die / moeten opreijden op den 18 ende eene vanden gonen die moeten opreijden / op den 19 dito om door de

officieren  de vermaeningen te connen /  doen  ende te  schrijven  brieven  aende laeten  van eertbeur  ende

raverschot / date voornoemt

schiptreckers

actum in wettelijke vergaederinge vanden 18 decembre 1793

ten geseijden daege zijn alhier gearriveert vijf schepen gelaeden / met sieke ende gequetste soldaeten waer

vanden overste van dito schepen / aen ons hebben komen versoeken schiptreckers tot het trecken vande/

voornoemde schepen tot dendermonde om aldaer spoedig te connen wezen / waer op wij hebben geresolveert

ende aen dito soldaeten toegestaen van te / leveren 15 trekkers ende voor ons ontboden eenige treckkers waer

over / wij naer veel lof ende gebodt met dito treckkers hebben gemaekt / 

275v

accort te weten dat ieder van hun zal proffitteren voor te trekken tot / dendermonde tot vier en alf schellingen

wisselgelt date voonoemt

raekt de patrioticque giften

instructie cantonnementen

actum in wettelijcke vergaederinge vanden 24 / decembre 1793

ten gemelden  daege ontfaen  ende wettelijk  geopent  missive  van  het / hooftcollegie  vanden 14 dito met

exemplair van het decreet van sijne / koninglijke hoogheijt met het advijs exortatief der heeren tresoriers

generael / voor de patrioticque giften alsook eene provisionele instructie / voor de cantonnementen van sijne

majesteijts  troupen en de gone der  /  gecoaliseerde mogentheden zijnde geresolveert  van op overmorgen

zijnde / den tweeden kersdag te doen doen de publicatie als naer gewoonte / date ut ante

onderhaut pieter francies van nieuwenhuijse

actum in wettelijke vergaederinge vanden 2 januarij / 1794

ten voorschreven dage is gecommuniqueert missive van d'heeren vande / confrerie vanden heiligen ivo tot

gendt raekende het onderhaut van pieter francies / van nieuwenhuijse etc waer op is geresolveert ende aenden

greffier geordonneert / van te schrijven brief aen dito confrerie dat wij bereijt zijn den zelven / te verleenen

het onderhaut gelijck onze andere dischgenooten genieten ende dat / wij in consequentie van welcke hem

alreede door onzen armmeester avance / hebben doen doen 

lieven de meester

zijnde  ook  geexhibeert  missive  vande regeerders  vanden  armendisch  der  /  prochie  van  waeterlant  ons

meldende dat livinus de meester onzen / inboorling uijt cragte vanden borge door ons gestelt bij acte vanden

13 septembre / 1787 ter eventueele indemniteijt vande taffel vanden heiligen geest van tselve / waeterlant

ende mits den zelven de meester door siekte ende andere toevallen / gekomen is tot de uijtterste armoede

dusdaenighlijk dat hij de allimentatie / hoog noodig heeft waer om zij ons uijt cragte van het verbond bij

voor- / gemelde acte besloten versoeken aenden inhauden van diere te volkomen etc / waer op wij hebben

geresolveert  vande zelve  somme soo  bij  acte  borgtogte  /  vermelt  staet  te  voldoen  ende anden  greffier

geordonneert van te schrijven brief aende / gemelde regeerders van waeterlant hun adverterende dat wij de

voldoeninge / zullen doen ende hun te verzoeken van ons te willen assigneren eenen / persoon ofte huijs tot

gendt om met securiteijt te connen betaelen dito / somme date ut supra

kinderen christiaen de geijter

actum in wettelijke vergaederinge vanden 4 januarij / 1794

ten gemelden daege heeft den armmeester francies de meij ons komen / aenseggen dat mits de dood van

weijlent christiaen de geijter ende / 

276r

zijne huijse diende voorzien te worden in het onderhaut van hunne / drij jongste achtergelaeten kinderen

(waer van het oudtste maer berijkt / hebbende circa den ouderdom van 8 à 9 jaeren) waer op is geresolveert /

van morgen te doen  doen een  kerkgebodt  als sijnde sondag te weten / dat de selve drij kinderen zullen

aenbesteet worden minstbiedende den / naesten naer den goddelijken dienst der hoogmisse ten schepenen

huijse date ut supra
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idem

actum in wettelijke vergaederinge vanden 5 januarij / 1794

ten geseijden daege sijn wettelijk aensbesteet de geseijde drij kinderen / van christiaen de geijter te weten het

eerste kind met name francisca / de geijter voor drij jaeren voor cost dranck vuer lucht cleederen siek / ende

gesont aen jan baptiste ijsendijcke voor £ 6 : 13 : 4 courant het tweede / kint op de zelve conditie aenden

armmeester de meij voor £5 : 10 : 0 courant het / derde met name pieter de geijter besteet alsvooren aen gillis

francies / roelant voor £ 9 : 0 : 0 courant boven elck eens een coppel hemdens / sonder voorder ende op

conditie in cas de kinders eerder quaemen te / sterven dat maer moet betaelt worden naer proportie van tijdt

date / voorschreven

dag passeren staet van binnecosten 1793

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 dito

ten voornoemden  daege is  dagh bestemt  tot  het  passeren den staet  van  / binnecosten geexpireert  lesten

octobre 1793 op den 28 dezer maendt / januarij 1794 te beginnen ten negen uren smorgens ten schepenen /

huijse alhier  daer  toe  aenden greffier  is geordonneert te beschrijven  / de gonne die het behoort  ende te

schrijven kerkgebodt tot advertentie / vande zelve passeringe daete voorseijt

continuatie bode

actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 dito

ten zelven daege presenteerde jan francies vande voorde aen ons requeste / ten eijnde van gecontinueert te

worden als bode van hier op gendt / et vice versa opden loon aen hun geaccordeert bij resolutien vanden / 13

julij 1784 ende 8 januarij 1793 ende is geresolveert van hem op dien / voet te laeten continueren en wierd aen

onze greffier geordonneert hem / de zelve requeste met het daer opgevolgde appointement van continua- / tie

ter hand te stellen in orriginali aen hem te dienen voor / commissie date ut ante

waegens en peerden 

actum in wettelijcke vergaederinge vanden / 28 januarij 1794

ten voorschreven daege ontfaen ende geopent missive van het hooft- / collegie waer bij zij ons lasten van op

den 29 januarij 1794 ten / acht uren voor middagh te zenden binnen de stad dendermonde / 

276v

aenden lanthuijse den numero van seven waegens ieder bespannen met / twee peerden overdeckt met wijten

om aldaer gelaeden te worden met / haever ende te vertransporteren naer de stad ath voor sijne majesteijts /

armée waer op is geresolveert van soo seffens te maeken de lijste / vande persoonen die met hunne waegens

ende peerden moeten opreijden / om die te behandigen aenden officier om de vermaeningen te doen date / ut

ante

ommestellinge ougst ende onbloot 1793

actum ter vergaederinge van pointers ende setters dezer prochie van wetteren dezen / 11 februarij 1794

ten voornoemden daege is aen ons geexhibeert den uijtsentbrtief ofte / smaldeelinge van het hooftcollegie de

date 12 septembre 1793 met de lijste / van alle de schulden ende voordeelen dezer prochie over den ougst

jaere ende onbloot 1793 alsmede den corten staet van schulden die in het / hooftcollegie gereguleert is den 13

...? 1794 uijt alle welcke bevonden / word dat deze prochie belast is met de volgende schulden

alvooren voor de subsidie ingegaen met den eersten novembre 1793 / ende t'expireren

lesten octobre 1794 met het deel voor eertbeur / ende raverschot t'gonne hier achter in

voordeel zal gebragt / worden t'samen £ 1667 14 7 0

voor d'hofhaudinge ingegaen ende te verschijnen als- / vooren tot 187 5 0 0

voor s'lants directie zijnde voor t'land van dendermonde / tot £ 14000 : 0 : 0 grooten in

te gaen ende t'expireren alsvooren / ende voor deze prochie tot 1689 14 0 2

£ 3544 13 7 2

item over den staet van binnecosten begonst prima novembre / 1792 ende geexpireert

lesten octobre 1793 alsvooren zoo van croosen van renten logementen leveringe van

waegens / peerden pionniers schiptrekkers etc mitsgaders vaccatien / weth rechten van

d'ommestellinge recognitie etc domi- / liaire lasten tantieme vanden ontfanger remisen

1200 0 0 0
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stellen / ende passeren staet van binnecosten en rekeninge tsamen / salvo justo mits

den staet van binnecosten nog / niet en is gereguleert in het hooftcollegie tot 

item alnog in schuld te bringen over het deel / t'gonne deze prochie is geordonneert

omme te stellen / volgens brief van het hooftcollegie vanden 18 novembre 1793 / tot £

603 : 9 : 0 : 5 zoo veele beloopt het deel dezer / prochie in den dongratu!it van twee

millioenen / guldens aen sijne majesteijt geaccordeert dus 603 9 0 5

dit zonder de geheele becostinge der brugge als / ook d'oncosten veroorsaekt door het

springen vande brugge geperpetreert door de fransche mits daer van / 

277r

volgens  octroij  particuliere  rekeninge  zal  wordeen  gedaen  gelijck  bij  staet  van  /

binnecosten is te kennen gegeven dus memorie 

somme t'samen vande voorenstaende / uijtgesteken schulden beloopen tot £ 5348 2 7 7

voordeelen

eerst te ontfangen vande laeten van eertbeur over hun / quote paert in het subsidie tot £ 136 2 10 0

idem het deel voor raverschot 68 1 5 0

het deel van eertbeur in d'hofhaudinge 15 5 9 0

raverschot 7 12 10 6

ertbeur voor s'lants directie 137 18 8 4

raverschot idem 68 19 4 2

eertbeur inden dongratuit 49 5 2 9

raverschot idem 24 12 7 4

507 18 9 1

item over een jaer pagt van het schepenenhijs / verschenen lesten octobre 1793 19 0 0 0

item  over  den  inhauden  der  ommestellinge ten  /  laste  vande negotie  bedrijf  ende

gestaethede versche- / nen alsvooren bij provisie tot 130 0 0 0

belangende d'ommestellinge gedaen voor den ougst / 1792 is daer in boni ommegestelt

tot dog provisionelijck / mits die rekeninge nog niet is gedaen ende ook genoteert / dat

daer onder begrepen is het restat slot 1791 tot de / somme van £ 1429 : 8 : 11 : 4 dus

voor den zelven boni / ofte slot bij provisie tot £ 1400 : 0 : 0 uijt welcke somme / zal

moeten  gevonden  worden  den  oncost  geoccasioneert  /  uijt  de  revolutie  soo  van

logementen wagten corps de / garde leveringe peerden als andersints daer van tot /

alsnog bij d'edele heeren hooftschepenen geene regulative / is gedaen nogte ook geen

ordonnatie van vallidatie is / verbeurt alsmede de verschotten door den ontfanger /

alreede  over  eenige  artikelen  ten  subjecte  hier  vooren  /  vermelt  bij  wettelijcke

ordonnantien gedaen boven dat / hij tot alnog merkelijk verschooten heeft ter causen /

vande constructie der brugge met de croosen vande daer / toe opgeligte cappittaelen

als ook d'oncosten versoorsaekt / door het springen vande brugghe gecauseert door de

fransche  /  gelijck  bij  rekeninge  te  doen  voor  den  heer  commissaris  /  uijt  de

rekencaemer zal worden gezien voor alle welcke / debourssen ende verschotten alhier

provisionelijck  geconsider-  / reert wordt  tot  £ 1000 :  0 :  0 te deduceren op  den  /

voorseijden boni van £ 1400 : 0 : 0 oversulckx comt / hier voor  het restat vanden

zelven boni tot £ 400 0 0 0

somme t'samen vande voorenstaende / 

27801

voordeelen beloopt tot de somme van / £ 1056 18 9 1
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somme generael der schulden beloopt tot £ 5348 2 7 7

somme generael der voordeelen £ 1056 18 9 1

rest schult ter somme van £ 4291 3 10 6

dienvolgende tot voldoeninge der voorenstaende resterende schulden / van £ 4291 : 3 : 10 : 6 hebben wij

ommegestelt soo wij ommestellen / mits dezen ten laste vanden ploeg eene settinge van twaelf schel- / lingen

groote [vacat] te ponde prijs daer op de landen bosschen / meersschen weeden huijsen vijvers meulens en

thienden staen / getauxeeert ofte gequotiseert op de landboeken deser prochie als / ten laste vanden ougst

jaere ende ontbloot 1793 voorseijt onder protestatie / wegens de twee schelen voor schellebelle ende vijf voor

die van laerne / als bij d'ommestellingen vande voorgaende jaeren is geseijt daer toe / gerefereert wordt danof

den greffier ingevolge dezer den ommestelling / boeck zal maeken op zegel competent soo haest doendelijck

is om / die te leveren in handen vanden gonnen die daer van ontfanger zal / bedeijden ten fine hij ontfanger

de debiteuren daer bij te bevinden / tijdelijck zaude doen betaelen van drij te drij maenden om daer / mede te

quijten  alle  de  schulden  dezer  prochie  versoekende  ten  /  effecte  dies  bailliu  schaut  borgmeester  ende

schepenen van deze / ommestellinge als ook ten laste vande negotie bedrijf ende gestaethede / te wijsen

wettelijk ende executoir toorconden en hebben deze onderteekent / benevens den greffier ter date alsvooren

gillis matthijs jan baptist  vanderschueren / francois raman jacobus  frans de wilde jan bapt dierickx / j j

lammens

wijdsom ommesellinge

actum in wettelijke vergaederinge vanden 12 / februarij 1794

ten voorseijden daege hebben wij naer genomen lecture vande / voorschreven gedaen ommestellinge ten laste

vanden ploeg ende negotie / vanden jaere 1793 gedaen door de pointers ende setters dezer prochie / ende

voldoende aen hun versoek hebben wij beede de zelve ommestelling / ter manisse vanden heere bailliu ende

schaut gewezen wettelijk ende / executoir soo wij die wijsen bij dezen omme door den gonnen die / daer van

ontfanger zal bedeijden geint te worden bij sommatie / ende executie ten last vanden gonen die hunnen debet

van drij te drij / maenden niet en voldoen actum ter date voornoemt toorconden / bailliu ende schepenen 

joachim de geijter jacobus matthijs / pieter de smet

27802

accort ontfanger broeckaert

actum in wettelijcke vierschaere vanden / 13 februarij 1794 ter presentie vand d'heer / joachim de geijter

bailliu ende schaut / sieurs jacobus matthijs ende pieter de smet schepenen / alsmede sieurs gillis matthijs

ende / jacobus francies de wilde pointers ende / setters

ten voornoemden daege is vooren gehauden dat de pointers ende setters / in het doen vande ommestellinge

den 11 februarij 1794 hadden goetge- / vonden soo wel uijt omstandigheden des tijdts als om dat sieur / pieter

broeckaert ontfanger dezer prochie ontfanger dezer prochie voor d'ommestel- / linge van t'voorleden jaer is

eenen  deugsaemen  ende  goettrauwigen  /  persoon  den  welcken  in  zijne  qualiteijt  van  ontfanger  seer

voordeelig / agiert met iegelijken debiteur van settingen bij dien meritteert selfs / noodig is hem als ontfanger

te laeten  continueren  op  redelijcken  /  sallaris dienvolgende hebben  wij  hedent  den  zelven  broeckaert  /

ontboden ende met hem mits alle t'gonne voorseijt bestaet inde / waerheijt ende behoogende het voordeel

vande prochie gemaekt accort naer / veel lof ende gebodt dat hij d'opinninge der gemelde ommestellinge /

met de quoten van eertbeur ende raverschot zal doen beneffens de / pagten vande brugge schepenenhuijs het

slot vande voorgaende / rekeninge emmers generaelijk alle voordeelen dezer prochie ende / daer uijt betaelen

binnen dendermonde ten comptoire generael / alle de prochie lasten mitsgaeders den inhauden vanden staet

van / binnecosten met alle voordere ordonnantien die aen hem door ons / zullen worden verleent ook op last

van t'observeren alle het gonne / bij conditien van verpachtinge der gelijcke geste in voorleden / jaeren aen

hem voorengelesen over welkers inhaut bij hem / haut teenemael onderricht voors van te stellen souffisante

borge / met certifiant naer behooren voor alle welcke hij zal genieten / eene somme van negenendertigh

ponden grooten courant eens sonder / op eeniger manieren vaccatien bijleg ofte  recompensie te mogen /

vraegen t'zij uijt wat hoofde ofte ter wat causen het zaude / mogen wezen niet uijtgenomen nogte gereserveert

alle  het  welcke  hij  /  broeckaert  alsoo  vercleert  t'accepteren  ende  heeft  hij  deze  ten  dien  /  fine  mede

onderteekent date ut ante 

pieter jan broeckaert / jacobus matthijs / pieter de smet

pionniers
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actum in wettelijke vergaederinge vanden 16 februarij / 1794 ter presentie van d'heer joachim de / geijter

bailliu ende schaut sieurs jacobus / matthijs pieter de smet ende adriaen francies / de vuijst schepenen 

ten geseijden dage ten acht uren smorgens wettelijk geopent / missive van het hooftcollegie vanden 12 dito

lastende te zenden / 22 pionniers naer dendermonde op den 17 dito ten eijnde van te / gaen wercken ontrent

de stad quesnoij als pionniers is geresolveert  / van hedent de lotinge te doen volgens tour de rolle ende

alsoock/ 

27803

te maeken  copien vanden missive  van  het hooftcollegie  om te zenden / aende laeten van eertbeur  ende

raverschot met beslotene brieven / ten eijnde van door hun drij mannen pionniers ingevolge ende gelijck / sij

contribueren in s'majesteijts subsidie ter date voorzeijt

19  februarij  1794  vernieuwinge  weth  door  den  geauthoriserden  van  zijne  hoogheijt  den  hertoghe  van

arembergh

actum 19 februarij 1794 ten schepenen / huijse plaetse ordinaire

ten voornoemden daege compareerden dheer ende meester  / jaques clement philippe lammens advocaet  /

vande raede in vlaenderen als ten effecte  / …? speciaelijc  geauthoriseert  pro-  / curatie vanden 17 deser

maend februarij 1794 / verleent door sijne serenissime hoogheijt  /  louis englebert hertog van aremberg /

ridder van het gulden vlies etc etc / uijt den hoofde van haere hoogheijd / sijne vrouwe gemaelinne erfgenaem

van / haere hoogheijd de vrouwe gravinne / de louvagnais geborene  princesse / van isegehem vrouwe deser

prochie / van wetteren etc etcc de selve precentien? / alhier door den comparant geexhibeert / gezien ende

gelesen  verclaerde inden / naeme als vooren  te bedancken  de / actuele  wethauderen deser  prochie ende

heerelijkede /  ende voor  nieuwe wethauderen  aen  te / stellen inde plaetse vande voorgaenden /  de naer

volgende persoonen 

borgmeester

sieur adriaen francies de vuijst

schepenen 

sieurs jacobus matthijs

pieter de smedt

pieter michiels

pieter francis ingels

livinus vande velde

joannes de vos

27804

wannof vande voorengenoemde / persoonen sijn gecompareert / de volgende persoonen te weten / jacobus

matthijs pieter  francis ingels / en  livinus vande velde de welcke /  aengestelt sijnde inde qualiteijt  /  van

wethauderen hebben gedaen / den eedt hedent in handen vanden / officier  judocus vander haeghen loco /

bailliu ende schaut mits sijne absentie / ende onder den selven eedt  verclaert / te sullen voorenstaen het

roomsche / catholijk geloove de preeminentien / vanden heere armen ende kercke weduwen / ende weesen

d'affairens van het collegie / te sullen secreet hauden ende voorts / alles te doen waer toe eenen houden /

getrauwen wethauder gehauden / en verpligt is mitsgaeders dat sij / tot het becomen dese functie / ofte ter

versueke van diere geen gelt / nogte eenige andere dingen hoedaenig / die sauden mogen zijn niemandt /

geboden nog gegeven hebben / nogte geven en zullen wien dat / het ook zij directelijk of indirectelijk / nogte

andersints in eeniger manieren / ter beteren effecte van welcke de voornoemde / persoonen dese beneffens

den eersten comparant / den officier loco bailliu ende greffier hebben ondertekent / date voorzeijt

? lammens / jacobus matthijs / pieter frans inghels livinus vande velde / judocus vander haegen / engelbert

ignatius leirens

27805

eedt borgemeester de vuijst pieter de smedt pieter michiels

actum 20 februarij 1794 ten schepenen / huijse plaetse ordinaire

ten voornoemden daege compareerden naer vooren- / gaende vermaen door den offecier  judocus vander /

haegen gedaen sieurs adriaen francis de vuijst / pieter de smedt pieter michiels ende / joannes de vos den

welcken  vooren  gelesen  /  zijnde de  voorenstaende aenstellinge res-  /  pectivelijk  als  borgemeester  ende

schepenen / onser prochie hebben sij inde selve qualiteijt / gedaen den eedt in handen vanden / voornoemden

offecier loco bailliu ende onder / den selven eedt verclaert 't gone bij / het voorenstaende verbael breeder /

vermeldt ten welcken eijnde hun 'tselve / van woorde te woorde is voorgehauden / ter presentie van sieur
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jacobus matthijs / medeschepenen ten welcken effecte de / comparanten dese beneffens den voornoemden

offecier / loco bailliu ende greffier hebben onderteekent date / voorzeijt

judocus vander haegen / adriaen francies de vuijst jacobus matthijs pieter de smet / p j michiels engelbert

ignatius leirens

waegens en peerden 

actum in wettelijke vergaederinge vanden / 20 februarij 1794

ten geseijden daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van / het hooftcollegie waer bij sij ons lasten

vanden 22 dito ten acht / uren voor noen te zenden binnen dendermonde den numero van acht / waegens

ieder bespannen met twee peerden of t'dobbel in / karren ieder met een peerdt om aldaer gelaeden te worden /

met meel ende te vervoeren naer bergen voor  zijne majesteijts / armee is geresolveert van soo seffens te

maken een lijste van vijf waegens om door den officier  vander haegen de vermaeningen te / connen doen

ende voor de andere drij waegens te beschrijven de laeten / van eertbeur ende raverschot date ut ante

27806

actum in wettelijke vergaederinge vanden 27 februarij / 1794

ten voornoemden daege ontfaen ende geopent missive van het / hooftcollegie met twee circulaire brieven

vanden heere / raed fiscael van zijn majesteijts grooten raede tot / mechelen den eersten tot het maeken eene

generaele / lijste ende opneminge van alle de vremdelingen priesters ende / andere sig bevindende binnen

deze prochie ende den 2 / nopende de fransche deserteurs waer op is geresolveert / van daer aen te voldoen

date ut ante

actum in wettelijke vergaederinge vanden 6 maerte / 1794

ten zelven daege ontfaen ende wettelijk geopent missive van het / hooftcollegie meldende dat differente

gedeputeerde der wethauderen / thooftcollegie clachtig gevallen zijnde dat de rispen ten gepasseerden / jaere

niet genoegsaem vernietigt geweest zijnde het te vreesen is / staende de slappen winter dat deze insecte van

dezen jaere / nogh menigvuldiger saude wezen ten zij daer inne crachtdaedelijk / wierde voorsien waer omme

zij ons lasten te doen erpubliceren / ter gewoonelijke ure ende plaetse het placcaert op het fait geemaneert /

den 5 januarij 1732 etc waer op wij hebben geresolveert van op / sondagh te doen doen de publicatie ende te

maeken  copien  van  dito brief  /  om  te  zenden  met  beslotene brieven  aende laeten  van  eertbeur  ende /

raverschot om hun dar naer insgelijk te reguleren date ut supra

ten zelven daege ook ontfangen ende geopent een tweede / missive van het hooftcollegie nopens den nieuwen

impost / ofte eijgendommige taxe vastgestelt  bij het reglement van /  zijne majesteijt  geemaneert den 17

februarij 1794 waer op / is geresolveert te vergaederen de grootte gelande pointers setters / ende notable

dezer prochie jegens den 13 dito alsmede van / jegens alsdan te schrijven  de laeten van eertbeur ende /

raverschot ten eijnde van daer op alsdan naerder te / resolveren

27807

taux der herbergiers van s'lans gulden par / tonne bier siet den pacht hier vooren folio 138 en 173

spiegel schepenenhijs vier scumers de roose merckt huis frans van hoecke

1780 £ 8 0 sch 8 0 10 0 6 10 3 10

1781 6 10 8 10 0 6 2 6

1782 6 10 8 10 10 0 6 2 6

1783 6 10 9 0 10 0 6 6

1784 6 10 9 10 0 6 6

1785 6 10 9 10 0 6 6

1785* 3 6 1/2 4 19 5 10 3 6 3 6

1786* 6 16 1/2 9 9 10 10 6 6 6 6

1787 6 6 9 9 10 10 6 6 6 6

56 19 75 7 86 10 52 8 42 0
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1785*= tot lesten octobre 1785

1786* = tot lesten octobre 1786

croone 2 gieters wesem paelken swaene prince

1780 £ 5 0 6 0 6 0 10 0 6 0

1781 6 6 10 6

1782 6 6 10 6

1783 6 6 10 6

1784 6 6 10 6

1785 6 6 10 7 10

1785* 3 6 3 6 5 10 9 5

1786* 6 6 6 6 10 7 17 1/2

1787 6 6 6 6 10 10 7 17 1/2

5 0 51 18 51 18 85 10 57 0

10 bij

1785*= tot lesten octobre 1785

1786* = tot lesten octobre 1786

27808

achter roose den ingel vijf hoeck keijser trap valcke

1780 5 0 9 10 6 0 10 10 6 0 6 0

1781 5 0 7 10 6 10 10 6 0

1782 5 6 10 10 6 0

1783 5 6 10 10 3 10

1784 5 6 10 10 3 10

1785 4 5 6 10 10 8 0 3 10

1785* 2 4 2 15 3 6 5 15 1/2 4 8 1 18 1/2

1786* 4 4 5 5 6 6 11 10 1/2 8 8 3 13 1/2

1787 4 4 0 0 6 6 11 10 1/2 8 8 3 13 1/2

24 12 45 0 51 18 91 16 1/2 35 4 37 15 1/2

1785*= tot lesten octobre 1785

1786* = tot lesten octobre 1786

reusen koning van spagnien fortune 3 snoecken quaet rocklijf cromme voore 

1780 4 10 7 0 5 10 3 0

1781 4 10 7 10 5 10 3 0

1782 4 10 7 10 5 0 3 0

1783 4 10 6 0 7 10 5 0 3 0
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1784 4 10 6 7 4 5 0 3

1785 4 10 6 7 10 7 0 3

1785* 2 9 1/2 3 17 3 15 3 17 1 13

1786* 4 10 1/2 7 7 8 0 7 17 1/2 7 7

1787 4 14 1/2 7 7 8 8 7 17 1/2 7 7

38 14 1/2 36 11 16 8 63 14 51 11 19 13

1

1785*= tot lesten octobre 1785

1786* = tot lesten octobre 1786

27809

schildeken bourgoens kruijs sint hubrecht sint anne jabbeke vier gekroonde

1780 2 10 13 0 8 0 3 10 1 10 3 0

1781 2 10 10 9 0 3 10 1 10 1 1

1782 2 10 10 9 3 10 1 10 3 0

1783 2 10 10 9 3 10 1 10

1784 2 10 10 9 3 10 1 10

1785 3 10 10 9 3 10 1 10

1/2 jaar 1 15 1/2 5 10 5 9 1 15 0 15

1786 3 13 1/2 10 10 10 10 3 13 1/2 1 10

1787 3 13 1/2 10 10 10 10 3 13 1/2 1 10

25 2 1/2 89 10 79 9 30 2 12 15 7 1

groene jaeger het schip bonte koij rooden haen bleekerije aert

1780 2 10 1 10

1781 2 10 1 10

1782 2 10 1 10

1783 5 0 2 10 1 10

1784 5 2 10 1 10

1785 5 2 10 1 10

1/2 jaar 2 15 1 5 0 16 1/2 1 2

1786 5 5 1 11 1/2 2 2

1787 5 5 1 11 1/2 1 1 3 13 1/2
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28 5 16 5 12 19 1/2 5 5

27810

pieter 

lammens

jan 

vanden broecke

pieter buijst

veer

hoort 

everaert

gillis 

hulstaert

jooseph 

vanden abbeele

1780 6 0 4 10 6 0 5 0 9 0 4 6

1781 6 0 4 10 6 5 0 9 0 4 6

1782 6 0 4 10 6 5 0 9 0 4 6

1783 6 4 10 6 5 0 9 4 6

1784 6 4 10 6 5 0 9 5 0

1785 6 4 10 6 5 0 9 5 0

1785* 3 6 2 9 1/2 3 6 2 10 4 19 2 10

1786 6 6 4 14 1/2 6 6 5 5 9 9 5 5

1787 6 6 4 14 1/2 6 6 5 5 9 9 5 5

51 18 38 18 1/2 51 18 43 0 77 17 40 4

1785* = van prima meij tot lesten octobre 1785

jooseph 

van mossevelde

jacobus 

vande velde 

jan 

govaert weduwe

reijger 

eertbeur

barthelomeus

everaert

1780 3 10 5 10

1781 3 10 5 10

1782 3 10 5 10

1783 3 10 5 10

1784 3 10 5 10 3 10

1785 3 10 5 0 3 10 0 14

1785* 3 6 1 18 1/2 2 10 1 15

1786 6 6 3 13 1/2 3 3 3 10
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1787 6 6 3 13 1/2 3 3

15 18 30 5 1/2 41 6 12 5 0 14

1785* = 1/2 tot november

jacobus de putter pieter bracke frans van damme

1786 1/2 jaar 2 4 1 10

1787 4 4

6 8

27811

Transport van vlaenderen verdeelt in / 30 steden en 17 casselrijen

(in marge:bij den eersten placcaert / folio 561? de date 17 / octobre 1517 en 1518

nog nieuwen transport 31 julij / 1631 bij den derden placcaert boek / eerste deel folio 379 aldaer staet tland

van dendermonde (sonder de stad) / inde 100 libra? met 2 libra 14 schellingen 1 r...? zijnde 54 schellingen? 1

r...?)

't  land van  dendermonde (sonder  de  stad)  betaelt  in  elke  100  ponden  grooten  vanden  transport  /  van

vlaenderen 29 schele maeckt inde duijst tot 14 ponden 10 schellingen / de welke zijn gesmaldeelt als volgt

schelen schelen

zele 41 schellebelle en wanzele tsedert / 1762 maer 12

hamme 27 calken 22

opwijck 28 laerne par reste 10

uijtbergen en overmeer 18 grimbergen 12

beerleere 16 moessche 9

belle sint gillis en swijveke 20 baesrode in alles 16

wetteren 28 en voor laerne / 5 alsmede voor

schellebelle  t'sedert  1762  tot  2  schelen

t'samen 

35 lebbeke 24

somma t'samen 290 schele maekt 14 ponden 10 schellingen 0

dat 't land van dendermonde inde generaele vraegen / op geheel vlaenderen maer en saude doogen inde /

duijst tot 14 ponden 10 schellingen # schijnt geenen vasten voet te / hebben midts alle de uijtsent brieven

daermede / niet over een en komen men segt ook dat de smaldeelinge / saude gebeuren bij suppositie als

vlaenderen  moet  geven  /  sesthien  hondert  duijsent  guldens maekende 266666 ponden  13  schellingen  4

grooten / dat de casselrije van dendermonde daer in maer / en zaude doogen 3866 ponden 13 schellinge 0

grooten maer siet naer / alle uijtsenden en neemt alle sommen maekt de calculatie / gij zult bevinden dat het

drij mael 3866 : 13 : 0 soo veel is hier? bij?

(in marge: # maekt inde thien duijsent 145 ponden grooten / dus als 10000 geeft / 266666 2/3 wat zal / geven

145

facit 3866 : 13 : 0 / desen regel en heeft geenen vasten voet / dus te vraegen naer den juisten voet memorie)

(in marge :siet xte)

bij dien nempt van de geheele somme op vlaenderen / leveringe van waegens peerden pioniers melice etc

etc / het 23e deel dan sulde voor de casselrije van dendermonde / haer contingent vinden dog met eene cleijne

differentie / dat het land min geeft als het 23 deel
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27812

als de casselrije van dendermonde moet doogen inde uijtsenden of / smaldeelen van geheel vlaenderen tot

500 ponden grooten daer / in moet wetteren doogen met eertbeur en raverschot / tot £ 60 : 6 : 10 : 9 r? daer

van  zend wetteren uijt  aen die / van eertbeur en  raverschot  van  30 schellingen? een  sevenste  van  /  dit

sevenste geeft eertbeur 2/3 en raverschot het resterende derde / te noteren dat wetteren vande 35 schele aen

hun moeten behauden de vijf  schelen  van laerne ter  causen van het lichtervelsche daer  in de laeten van

eertbeur  en raverschot  niet en  doogen  soo in alle  andere sommen  en  /  leverantien als die quotsgewijse

uijtgesonden worden 

op den zelven voet moet wetteren met eertbeur en raver- / schot a 35 schelen doogen 

in 1000 ponden grooten tot 120 : 13 : 9 : 6

(in marge : van dese £ 120 : 13 : 9 : 6 / geeft eertbeur £ 9 : 17 : 0 : 6 / raverschot 4 : 18 : 6 : 3)

in 2000 ponden grooten tot 241 : 7 : 7 (tussen de lijnen : eertbeur 19 : 14 : 1 : 0 raverschot 9 : 17 : 0 : 6)

in 3000 ponden grooten tot 362 : 1 : 4 : 6

in 4000 ponden grooten tot 482 : 15 : 2 

in 5000 ponden grooten tot 603 : 8 : 11 : 6

in 10000 ponden grooten tot 1206 : 17 11

in 20000 ponden grooten tot 2413 : 15 : 10 : 0

voorts in alle andere meerdere ofte mindere sommen / desen voorenstaenden voet te volgen

als de casselrije ofte t land van dendermonde over 14 pond? 10 schellingen? / sijnde 290 schele geven bij

exempel 1000 wat geeft 35 schele?

van tjaer 1755/56 tot 1785/86 zijnde 30 jaeren heeft de majesteijt / vande provincie van vlaenderen genoten

als volgt

voor subsidie £ 50 917 500 0 0

voor gratuiten 12 682 318 6 7

leeninge 4 316 666 13 4

hofhaudinge £ 21500 t jaers is 645 000 0 0

66 561 484 19 11

de  provincie  heeft  nog  garrant  belooft  voor  twee  millioenen  bij  de

majesteijt gelicht bij forme van lotterije

8 000 000 0 0

somma £ 76 581 484 19 11

(moet als wij optellen zijn : 76 561 484 19 11)

27813

brugge ...? ...? tot wetteren siet boek inlansche beroerten 1584 junij / folio 403
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