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I N L E I D I N G y ·, 

A. Schets van de hedendaagse geschiedenis van Ronse tot 1918 
en van de bibliografie 

De Franse overheersing en meer bepaald de annexatie op 1 oktober 

1795 maakte een einde aan de bestuurlijke en gerechtelijke verscheiden 

heid (stad, Vrijheid, heerlijkheid van Landenbourg) op het Ronsese 

grondgebied, dat nu één "gemeente" werd van 3172 ha. (1) met ca. 10.000 

inwoners, gelegen in het bestuurlijk arrondissement Oudenaarde (en zijn 

voorgangers). De traditie van de stadstitel uit het Ancien Régime stak 

echter, zodra de omstandigheden gunstig waren, nl. in de Napoleontische 

Tijd, weer de kop op en werd in 1818 definitief bezegeld bij de toe 

kenning van het stadswapen (2). 

Erg benadeeld door haar slechte verkeersgeografische ligging zou 

Ronse als stad economisch lange tijd een grensgeval blijven (2). Meer 

nog dan tijdens het Ancien Régime was de voornaamste motor van de stads 

ontwikkeling de textielnijverheid, een quasi mono-industrie, die nog 

tot ca. 1960 het uitzicht, de mogelijkheden en de mentaliteit van de 

stad bepaalde en ook nu nog belangrijk is. Deze nijverheid bleef (be 

halve tijdens de Franse Periode) grotendeels de traditionele technieken 

(handgetouwen) en organisatievormen (huisindustrie) gebruiken tot ca. 

1880 (toen waren er reeds 5148 textielarbeiders op een totale bevol 

king van 14370). Typisch voor Ronse is trouwens dat die "verouderde" 

elementen tot aan de Eerste Wereldoorlog belangrijk bleven en dat de 

electriciteitsdistributie (vanaf 1921) het ontstaan van kfeine bedrij 

ven weer in de hand werkte. Tegen de mastodonten van de massaproduktie 

van eenvoudig weefsel kon Ronse, met zijn vele kleinschalige familie 

bedrijven en zijn kapitaalszwakte, slechts optornen door een gediversi 

fieerde en elastische produktie van (meestal gemengd) kwaliteitsweefsel, 

(1) Deze oppervlakte bleef onveranderd in de hier behandelde periode. 
(2) Zie G. GADEYNE, Ronse, een grensgeval, in Albwn Carlos Wyffels, 

o._ •• ,..,..,..1 10Q7 1hl-17h 



6 

waarvoor de oudere getouwen en de grote vakkennis van de (vaak thuis 

wevende) Ronser,aars meer geschikt waren. Het succes spreekt uit de 

cijfers : in 1914 telde de stad 87 weverijen (waarvan 41 nog met thuis 

wevers !), een paar grote spinnerijen, een tiental ververijen en 7500 

textielarbeiders (mannen én vele vrouwen) op een totale bevolking van 

23.042 inwoners ! 

De aanleg van de spoorweg (1861) en de groeiende textielindustrie 

(en bevolking) veranderden in de tweede helft van de 19de eeuw het uit 

zicht van de stad (3). Tussen de kleine oude kern en het nieuw station 

ontstond een nieuw stadsdeel met brede, rechte straten, zij het vrij 

planloos (weinig overheidstussenkomst, talrijke beluiken) (4). In dit 

deel werd in 1892-1895 de nieuwe neo-gothische St.-Martenskerk gebouwd, 

o.i. een meesterwerk van architect Modest Denoyette uit Ledeberg. Op 

het einde van de l9de eeuw werden nog enkele opvallende collectieve 

gebouwen van katholieke strekking opgericht, nl. het St.-Antoniuscol 

lege en Patria (ook van voornoemde Denoyette), eveneens in neo-gothiek, 

alsook de neo-klassieke Rijksmiddelbare School. Daarbuiten gebeurde de 

bewoningsuitbreiding meestal slechts in de 20ste eeuw en volgens een 

discontinu patroon. 

In de private ,,oningbouw vallen de indrukwekkende herenhuizen en 

buitenverblijven van de fabrikanten op, veelal in 19de-eeuwse mengstijl 

(toch één - of twee? - van Horta in Art-Nouveau), en de talrijke fa 

brieken (enkele van de oudste in neo-romaans) ; daarachter en daartus 

sen moet men de arbeiderssteegjes zoeken (een twintigtal bekend in 

1890). Sociale woonwijken kwamen er pas vanaf 1922. 

Het industriële karakter van Ronse bracht ook mede dat de nieuwe 

ideologieën (o.a. orangisme, vrijdenkerij, liberalisme, socialisme) er 

spoedig ingang vonden, gekruid met de onvermijdelijke familie- en clan 

vetes, zodat het er politiek en sociaal levendig aan toeging (5). De 

reactie op de alom in Vlaanderen heersende verfransing zette in deze 

(3) Het huidige station in neo-klassieke stijl, is het eerste station 
van Brugge uit 1837, dat in 1880 naar Ronse overgebracht werd ; het 
is aldus het oudste nog bestaande station op het Europese vasteland 
(zie M. DECRITS, De spoorueg te Ronse, in Annalen van de Geschied 
en Oudheidkundige Xring van ?.onse en het TestGJTlent van Inde, XXXV, 
1986, p. 137-141) ! 

(4) Zie bijvoorbeeld nr. 3632. 
IC\ 7'~ ~, 7141-2[48. 

taalgrensgemeente pas ca. 1890 in ; in het politieke leven werd de 

taalstrijd vooral belangrijk na de Eerste Wereldoorlog. 

De ideologische verscheidenheid van Ronse zou ook een structuele 

neerslag krijgen in het onderwijs. Er was gemeentelijk, rijks-·~n 

vrij onderwijs op diverse niveaus, gaande van kleuter-, basis- en 

middelbaar onderwijs tot normaal- en kunstonderwijs en vele vormen 

van technisch en beroepsonderwijs. E.H. Stefaan Modest Glorieux (1802- 

1872) legde te Ronse de basis van zijn talrijke caritatieve, sociale, 

pedagogische en religieuze instellingen die zich later in en buiten 

Vlaanderen verspreidden (6). 

Op cultureel vlak zou eerst de archeologisch-historische belang 

stelling bij bepaalde individuen opgewekt worden (7), daarna o.a. ook 

de muziekbeoefening en de musicologie (8). 

Voor de historiografie over de hedendaagse geschiedenis van Ronse 

v66r 1919 was men tot ca. 1950 hoofdzakelijk aangewezen op de studies 

van Oscar Delghust en op enkele meer vulgariserende werkjes (9). 

Sindsdien werden belangrijke licentiaatsverhandelingen, artikels 

en tentoonstellingscatalogi aan deze periode gewijd. De belangrijkste 

synthesen leken ons, voor de politieke geschiedenis, de ver 

handeling van Peter Willequet (10), voor de economische geschiedenis 

de gepubliceerde verhandeling van Katrien Vanbutsele (11) en de publi- 

(6) Ronse was ook de geboorteplaats van de wereldberoemde psycho-peda 
goog Dr. Ovide Decroly (1871-1932), wiens professionele activiteit 
echter volledig buiten Ronse gesitueerd is. 

(7) Zie hierna p. 10-11. 
(8) Wat dat laatste betreft, zie G. GADEYNE, Inventaris van de pap~e 

ren van Cesar Charles Snoeck (Ronse 1834-1898), musicoloog en ~n 
strwnentenverzamelaar, Brussel, 1986. Voor de muziekbeoefening 
zie p. 8, voetnoot 15. 

(9) De enige wetenschappelijk-verantwoorde synthese was van O. DEL 
GHUST, Renaix à travers les ages, dl. II, Ronse, 1948 (voor de 
periode 1794-1830) ; oppervlakkige, maar nuttige overzichten 
waren : 0. DELGHUST, Renaix à travers les ages, Ronse, 1899, p. 
161-194 (voor de periode 1830-1899) ; VAN WOERKOM, Feiten uit de 
geschiedenis 'der stad Ronse, Ronse, 1925 (hoofdzakelijk gebaseerd 
op 0. Delghust, maar met nieuwe gegevens voor de periode 1900-1924). 
Voor de bibliografie over deelaspecten, zie p. 8, voetnoot 16. 

(10) P. WILLEQUET, Het politiseringsproces te Ronse, 1830-1921, Gent, 
1981-1982. 

(11) K. VANBUTSELE, De Ronsese textielindustrie in de XIXde en begin 
XXste eeuw, in Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
nm, Rnnr,o. o.n h.o.i: 'I'enement: van Inde. XXIV, 1975, p. 5-105. 



8 9 

katies van Guy Gadeyne en Marleen Heyse (12), voor de sociale geschie 

denis de verhandeling van Veerle Demedts (13), voor de culturele ge 

schiedenis de verhandelingen van Christian Van Coppenolle en Sylvain 

De Lange (14) over de taaltoestanden en het werk van Godefroy Declercq 

over het muziekleven (15). 
Het voorgaande doet uiteraard geen afbreuk van de waarde van tal 

rijke deelstudies ; voor de volledige bibliografie verwijzen wij naar 

Leo De Wachter's Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten (1800- 

1950) (16) en vooral naar de Bibliografie van de Gemeenten van het 

Land van Aalst (1950-1983), door H. Van Isterdael en medewerkers (17). 

Op laatstgenoemde bibliografie verschijnt sinds 1984 een jaarlijkse 

aanvulling in het tijdschrift "Het Land van Aalst". 

B. Geschiedenis van het modern stadsarchief van Ronse 

Reeds vanaf het begin van de Nieuwste Tijd liep het archief van de 

stad Ronse averij op. In 1798 namelijk brak ook te Ronse het verzet 

tegen de conscriptie uit ; van 25 tot 29 oktober was de stad in handen 

van de "Boerenkrijgers". Een van hun eerste doelwitten was het archief, 

bewaard ten stadhuize. Daar de gP.ndarmerie reeds de vlucht genomen had, 

zagen de voorzitter en de secretaris van het gemeentebestuur zich ge 

dwongen de sleutels van het stadhuis af te geven aan de opstandelingen, 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

G. GADEYNE, M. HEYSE, Textiel te Ronse, 1800-1940, een meneel.iik 
mirakel, Ronse, 1984 (tentoonstellingskataloog), alsook G. GADEYNE, 
.4Dercu de l 'histoire de l 'industrie textile à Renaix [usqu 'en 1900, 
i~ Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en 
het Tenemeni: van Inde, XXV, 1976, p. 13-32. 
v. DEMEDTS, Het ontstaan en de doorbraak van de arbeidersbeweging 
te Ronse (1885-1914), Gent, 1972-1973 ; in de bovengenoemde ten 
toonstellingskataloog van G. Gadeyne en M. Heyse wordt ook veel 
belang gehecht aan het sociale aspect. 
c. VAN COPPENOLLE, De verfransing te Ronse (1789-1900), Gent, 
1977-1978 ; s. DE LANGE, Het taalgebruik te Ronse, in Annalen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Krlng van Ronse en het Tenement van 
Inde, XVII, 1968, p. 71-173. 
G. DECLERCQ, .'!et muziekleven te Ronse vanaf de Franse Hevolutie 
tot heden, in Annalen van de Geschied~ en Oudheidkundige Kring 
van Ronse en het Tenement van Inde, XXXII, 1983, p. 135-200. 
L. DE WACHTER, Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten, 
1800-1950 6 dln., Antwerpen, 1942-l957. 
M. DEPREZ, e.a., 3ibliografie van de gemeenten van het &and van 
,.Jalst, 2 dln., Aalst, 1985. 

die het archief m.b.t. de conscriptie begonnen te scheuren en te ver 

branden. Gelukkig kon secretaris Battaille de schade beperken door 

eerst de stukken van mindere waarde te overhandigen en daarna de 

meest bedaarden te overtuigen dat zij er zelf belang bij haddèn' dat 

niet al het archief vernietigd werd (18). Inderdaad blijken thans nog 

belangrijke stukken uit die periode bewaard, o.a. de notulen van het 

gemeentebestuur en de registers van de burgerlijke stand. Ook van de 

conscriptielichting van het jaar VII (1798-1799) zijn er tientallen 

naamlijsten bewaard (19) ; de meeste zijn echter ongedateerd en geen 

enkele is met zekerheid vóór de opstand te situeren. 

Van gelijkaardige opzettelijke vernietigingen van archief zijn 

er later geen getuigenissen bekend. Wel weten wij dat er in dezelfde 

periode van de Franse overheersing vermenging plaats vond met het in 

beslag genomen archief van het St.-Hermeskapittel (20) en dat er ar 

chief van het Vredegerecht (21), het Registratiekantoor (22) en van 

notarissen (23) in het stadhuis gedeponeerd werd. 

Wanneer in 1808 Alexander Louis Van Hove benoemd werd tot "maire", 

in opvolging van zijn tegenstander Ferdinand Eugène Fostier, werd hem 

-niettegenstaande de wettelijke voorschriften- geen inventaris van het 

archief overgemaakt (24). De nieuwe maire bleek zeer actief te zijn; 

wellicht was het onder zijn impuls dat in 1809 stadssecretaris Joseph 

Emmanuel Couvreur aangeduid werd als verantwoordelijke voor het stad 

huis en het archief dat zich daarin bevond (25)'. Couvreur bleef deel 

uitmaken van het administratief stadspersoneel ; volgens de reglemen 

ten van inwendige orde uit 1822 en 1825 was hij hoofd van het eerste 

bureau en belast met het afleveren van afschriften van het archief 

(26) en het zegelen en bewaren van het archief (27). Hij had trouwens 

(18) o. DELGHUST, Renaix à travers les ages, dl. II, Ronse, 1948, p. 62. 
(19) Zie nr. 2163. • 
(20) Zie nr. 690 en G. GADEYNE, Inventarissen van archieven van kerk 

fabrieken, dl. II : Kapittelkerk en parochiekerken van Ronse, 
Brussel, 1979, p. 25. 

(21) Nr. 689. 
(22) Nr. 691. 
(23) Nr. 692. 
(24) Nr. 28. 
(25) Nr. 95, notulen van 15.07.1809. Het oud archief lag op zolder, 

samen met de afgedankte lantarens. 
(26) Nr. 307, besluit van het schepencollege dd. 03.12.1822. 
(27) Ibid., besluit van 12.11.1825. 
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veel belangstelling voor de geschiedenis van zijn stad (28) en waar 

schijnlijk vanuit die optiek vroeg hij in 1830 aan het pas vernieuwde 

stadsbestuur een benoeming als stadsarchivaris. Dit werd hem unaniem 

geweigerd ; de verantwoordelijkheid voor het stadsarchief werd -zoals 

voorheen- aan de stadssecretaris toevertrouwd, maar deze moest Cou 

vreur toch inzage geven van alle stukken en registers die "hij nodig 

mocht hebben" (29). Couvreur overleed in 1837. Hij was trouwens niet 

de enige met historische belangstelling in de eerste helft van de 19de 

eeuw: tenminste vier kronieken zijn uit en over die periode bekend 

(30). 

Vanaf 1847 schonken de jaarlijkse verslagen van het schepencollege 

enige aandacht aan het archief. In 1847 en 1850 werd telkens op l blz. 

een zeer summier overzicht gegeven van het oud archief, voorafgegaan 

door de bedenking dat er weinig merkwaardigs overgebleven was (31). In 

1852 en 1853 werd melding gemaakt van het feit dat het lokaal waar het 

archief bewaard was niet voldeed ; als gevolg daarvan kon de bediende, 

belast met de schifting en klassering zijn opdracht niet uitvoeren 

(32). Een oplossing voor het lokaal werd in het vooruitzicht gesteld. 

Het volgend jaar, op 1 maart 1854, werd De Becker-Declercq, voorheen 

secretaris aá interim, speciaal gedetacheerd voor de klassering van 

het oud archief (33). 

De belangstelling voor de geschiedenis bleef levendig te Ronse ; 

hèt college oordeelde het zelfs nuttig een deel van het budget te be 

steden aan het laten vervaardigen van afschriften van archiefstukken 

(uit het Ancien Régime) over Ronse die elders bewaard werden en deze 

in extenso (40 blz. !) te publiceren in het jaarverslag van 1852 

Een ander bewijs levert het verschijnen, in 1856, van een eerste syn- 

these van de geschiedenis van Ronse, waarin ook meerdere bladzijden 

gewijd werden aan de nieuwste tijden, vooral wat de kErkelijke geschie 

denis betreft (34). Of in dit laatste werk stadsarchief gebruikt werd 

valt niet uit te maken. 

Ook van hogerhand betuigde men interesse voor het archief : kort 

na de benoeming van De Becker ontving het stadsbestuur een brief van 

de Algemeen Rijksarchivaris waarin hij zijn ontevredenheid uitte over 

de "toestand" van het stadsarchief. Het schepencollege antwoordde dat 

De Becker totnogtoe door de ziekte van de stadssecretaris belet was 

zijn taak van archivaris uit te voeren, maar weldra zou beginnen (35). 

Op 12 april 1854 werd beslist hem drie dagen per week vrij te stellen 

om het oud archief te klasseren (36). Als gevolg van een brief van 

l maart 1855 van de gouverneur, diende De Becker op 10 maart daarop 

volgend twee verslagen in over deze classificatie (37). In september 

1855 vroeg het schepencollege nogmaals een verslag over zijn werkzaam 

heden (38) en in mei 1856 kreeg de archivaris toelating om papier te 

kopen voor het vervaardigen van omslagen voor bepaalde reeksen oud 

archief (39). De Becker overleed in 1858 als stadssecretaris. Wat hij 

precies had kunnen klasseren of beschrijven is ons onbekend 

een begin van klassering was het waarschijnlijk niet (40). 

Verplaatsing van archief is ook heden nog meer regel dan uitzon- 

meer dan 

(28) R. VANDEVELDE, L 'antique "Confraternitas Sanctri: Hermet ie", Ronse, 
1959, p. 67-68. 

(29) Nr. 99, f0 9 : zitting van de gemeenteraad dd. 23.11.1830. 
(30) Nr. 5443, alsook de kroniek van Marie-Sophie Couvreur (fotokopie 

in RIJKSARCHIEF RONSE, Bibliotheek Ronse, nr. 730). Men notere 
ook dat vanaf het begin van de eeuw er te Ronse diverse verzame 
laars waren van archeologische voorwerpen o.a. Charles Augustin 
Bauters en Edouard Joly, schepen van 1841 tot 1847. Deze laatste 
publiceerde rond het midden van de eeuw uitgebreid over de opgra 
vingen en vondsten in Ronse en omgeving. 

(31) Nr. 168, jaarverslag 1847, p. 6 ; id. 1850, p. 6. 
(32) Nr. 175 jaarverslag 1852, p. 10 ; id. 1853, p. 10. 
(33) Nr. 175 : t aarve rs Lag 1854, p. 14. 

dering. Aldus werd het archief van de stedelijke octrooibelasting in 

1860 overgebracht naar het secretariaat, wegens werken aan het stad 

huis (41). Van het daaropvolgend jaar is een onvolledig plaatsingsplan 

bewaard van de administratieve bibliotheek en een klein deel van het 

archief (42). Hoewel 5 kasten voorzien waren, werd dit plan slechts 

ingevuld voor 2 kasten, en van modern archief staken er alleen 3 far 

den in over de verkiezingen en klachten desbetreffend, l stuk of om- 

(34) G. en L. B[ATTAILLEJ, Recherches historiques sur la viZle de Re 
naix, Gent, 1856. De auteurs waren twee priesters, vandaar de 
grote belangstelling voor de kerkelijke geschiedenis. 

(35) Nr. 225, f0 ll6v0 
: zitting van het schepencollege van 28.03.1854. 

(36) Ibid., f0 120v0• 
(37) Ibid., f0 183 en 185. 
(38) Nr. 226, f0 32v0• 
(39) Ibid., f0 77. 
(40) nr. 187, jaarverslag 1878, p. 18-19. 
(41) Nr. 227, f0 140v0• 
(42) Nr. l. 
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slag met een enquête over de weldadigheid (eerste legbord), en 1 om 

slag met Koninklijke Besluiten, besluiten van de Bestendige Deputatie 

en processen-verbaal over de verkiezingen (derde legbord), d!t alles 

(ongedateerd) in de linkerzijde van de eerste kast, die overigens (in 

de rechterzijde) alleen nog Staatsbladen en Parlementaire Handelingen 

bevatte. 

In de volgende jaarverslagen is er nagenoeg geen sprake meer van 

het archief tot in 1878. In het begin van dat jaar was het oud archief 

nog altijd in grote wanorde en verspreid over verscheidene kamers en 

de zolder van het stadhuis, maar op één jaar tijd werd toen het oud 

archief (en een klein deel van het modern archief) in grote series 

geordend, gelnventariseerd en zelfs gedeeltelijk gerestaureerd en ge 

klapperd door de bekende Gentse historicus en genealoog Ferdinand Van 

den Bemden, bijgestaan door stadsgenoot Lanciet (43). 

Een summier verslag (inventaris met commentaar) van 15 blz. werd 

meteen in het jaarverslag van 1878 afgedrukt (44). De aandacht was 

blijkbaar op de eerste plaats gericht geweest op de grote series van 

genealogisch belang. Een klein deel van het modern archief werd toen 

in die grote series van het oud archief ingeschakeld. In hoofdstuk 

IV, gewijd aan "gerechtelijke akten", bevatte nr. 17 stukken van 1793 

tot het republikeins jaar VIII (45) en nr. 21 stukken van het repu 

blikeins jaar VII "en volgende". In hoofdstuk V, gewijd aan de reke 

ningen, bevatte nr. 21 ook stadsrekeningen van 1797 tot 1802. In hoofd 

stuk IX, getiteld Actes Divers, bevatte nr. 9 ~ok stukken uit de repu 

blikeinse jaren Ven VI, nr. 63 ook stukken uit de jaren 1795-1808. 

Hoofdstuk XI, "Varia", vermeldde onder nr. 76 briefwisseling uit de 

republikeinse jaren Ven VI, onder nr. 78 stukken m.b.t. de wegenis 

~n waterwegen van 1762 tot 1824, onder nrs. 84 en 85 stukken m.b.t. 

de militie tot 1844, alsook, zonder nummer, 6 registers van besluiten, 

lopende van 1617 tot 1798. 

De activiteit van Van den Bemden en Lanciet was tijdelijk, gedeel 

telijk gratis en "buiten kader". Op één van de toen gerestaureerde 

13 

(43) 

(44) 
(45) 

G. GADEYNE, !(api tein i'. Van den Bemden ( 1824-1901 J, stadsarchiva 
ris van Ronse, in Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige iring 
van Ronse en het Tenement van Inde, XXX, 1981, p. 113-117. 
Nr. 187, jaarverslag 1878, p. 19-34. " . " 
De auteurs gebruiken heel veel de term liasse , waarmee ze blijk 
baar een omslag of pak bedoelen. 

registers plaatste stadssecretaris Jules Vandevelde een nota als 

"stadsarchivaris" (46). Laatstgenoemde bleef nog vele jaren de eerst 

genoemde functie uitoefenen en ook ·waarschijnlijk -als hoogste ambte 

naar- het toezicht op het archief uitoefenen, maar sporen van ~hven 

tarisatie van zijn hand vonden we niet. Integendeel, in 1907 kloeg de 

voorzitter van de eerste Oudheidkundige Kring van Ronse de slechte 

bewaringstoestand aan van het archief, indertijd door Van den Bemden 

zo mooi ingebonden of gebundeld (dus hoofdzakelijk oud archief) : het 

werd op de zolder van het brandweerarsenaal gegooid, ten prooi aan 

stof, vochtigheid en beschadiging door dieren! (47). 

Het duurde tot in de dertiger jaren van deze eeuw (48) vooraleer 

er weer aan het archief gewerkt werd : toen ordende Carlos Van den 

Haute, conservator van het Rijksarchief te Gent, het archief opnieuw 

en ditmaal met aandacht voor alle series en stukken (49). Een inven 

taris van zijn hand is niet bewaard, tenzij misschien een getypt af 

schrift (inventaris nr. 219 in Rijksarchief Gent), waarover hierna nog 

meer. 

In 1945 werd lic. hist. Jan Van Es belast met de zorg voor het 

stadsarchief. De oorlogsomstandigheden, verhuizingen en de manipulatie 

door sommige bezoekers hadden aan de orde door Van den Haute aange 

bracht een lelijke deuk gegeven. J. Van Es hernam het werk volgens 

dezelfde methode, klasseerde ook de aanvullingen en publiceerde de 

inventaris in 1952 (50), hierbij vermeldend dat hij wel enkele brok 

stukken van een vroegere "kataloog" teruggevonden had. 

De identieke beschrijvingen en nummering in de bronnenopgave in 

deel II van Renaix à travers les ages van 0. Delghust, verschenen in 

1948 (51), in de getypte anonieme inventaris nr. 219 bewaard in het 

(46) H. VAN ISTERDAEL, Stad en Baronie van Ronse (voorlopige inventa 
ris), p. ll. 

(47) F. DEN DAUW, Soyons conservateurs, in Echo de Renaix. LXVII, nr. 
3, 20 jan. 1907, p. 1. 

(48) Noteren we hier een inspectiebezoek van het oud archief door 
Robert Schoorman, conservator van het Rijksarchief te Gent, aan 
gekondigd op 07.03.1921 (RIJKSARCHIEF RONSE, Stadsarchief van 
Ronse (Hedendaagse Periode, na 1918), voorl. nr. 17907). 

(49) Zie J. VAN ES, Inventaris der stadsarchieven, in Annalen van de 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van 
Inde, III, 1950-1952, p. 29-45, die de methode van Van den Haute 
volgde. 

(50) Zie hierboven, voetnoet 49 en nr. 2. 
(51) o. DELGHUST, Renaix à travers les ages, II, Ronse, 1948, p. 7-8. 
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Rijksarchief te Gent en in de inventaris van J. Van Es laten toe te 

veronderstellen dat de nrs. 1-572 uit laatstgenoemde inventaris (dus 

ook nrs. 494-572 : Archief van het Nieuw Regiem) reeds beschreven en 

genummerd waren door Carlos Van den Haute en de nrs. 573-575 (Aanvul 

ling Archief van het Nieuw Regiem) door dezelfde reeds beschreven zonder 

nummering. Wat het hedendaags archief betreft ging het hier hoofdzake 

lijk om belangrijke series van registers en pakken (notulen, minuten 

ervan, briefwisseling), beginnend in de Franse Periode en met zeer ver 

schillende einddatum (tot ca. 1860-1890). Bijna al deze stukken werden 

door ons teruggevonden. 

J. Van Es voegde nog een tweede aanvulling (Aanvulling op inven 

taris) toe van oud en modern archief, summier aangeduid zonder numme 

ring, waarin voor de hedendaagse periode, vermeld worden : 1 plan van 

de fontein (z.d.), 12 bevolkingsregisters (Franse, Hollandse, Belgische 

Periode), pakken, stukken en registers van correspondentie (zelfde 

periode), plakbrieven (12 bundels+ 2 registers), militie (serie re 

gisters en 8 bundels), mandaten (tot 1918), onderwijs (4 bundels+ 

reeks rapporten van het Ministerie), landbouw en wachtregelingen (2 

bundels), politie en brandweer (2 bundels). Gezien de vage omschrij 

vingen, konden slechts enkele items met zekerheid door ons geïdentifi 

ceerd worden (52). 

Het nr. 3 van onderhavige inventaris geeft de letterlijke tekst 

weer van de beschrijving (zonder nummer) in het voornoemde werk van 

0. Delghust en van het nr. 573 van de inventaris van J. Van Es. De num 

mering 573 werd door een latere hand aangebracht, maar de originele 

hand verwijst naar nr. 535, zoals beschreven bij J. Van Es. Dit beves 

tigt de hiervoor geuite hypothesen over de inventarisering in de 20ste 

eeuw op voorwaarde dat het nr. 3 dateert uit de tijd van C. 

Van den Haute of later. Het geschrift (niet van één van de voornoemde 

20ste-eeuwse archivarissen) en vooral de papiersoort lijken ons echter 

ouder te zijn, zodat een inventarisering van de nrs. 1-572 uit de in 

ventaris van J. Van Es tussen 1878 en ca. 1930 niet uitgesloten lijkt 

Lic. classicus Ivo Brouwers, die vanaf 1956 het stadsarchief be 

heerde, klasseerde het archief opnieuw, maar alleen het deel v66r de 

Franse Revolutie (53). 

, Bij de oprichting van het Rijksarchief te Ronse in 1964 werd het 

stadsarchief van Ronse aldaar gedeponeerd, het oud archief in de orde 

door I. Brouwers ingesteld, het modern archief in complete wanorde. 

Toen schrijver dezes in 1966 aan het voornoemde Rijksarchief verbonden 

werd, zorgde hij geleidelijk, tussen andere taken door en met medewer 

king van collega's J. Verschaeren en M. Nuyttens, voor de voorlopige 

beschrijving eerst van de delen, later van de liassen, pakken en stuk 

ken. 

Uit deze voorlopige inventarisatie bleek dat de chronologische af 

sluitdatum van het gedeponeerd archief -in principe 1870- helemaal niet 

gerespecteerd was geworden : sommige reeksen of registers hielden vroe 

ger op, maar er staken heel veel recentere stukken tussen, tot zelfs 

na de Tweede Wereldoorlog. Daarom leek het logischer de terminus ante 

quem van het gedeponeerde archief op een latere datum vast te stellen, 

nl. 1918. Dit voorstel werd in principe gunstig onthaald door het stads 

bestuur. Na een enquête ter plaatse in alle burelen en archiefruimten 

van het stadhuis dienden wij een concreet voorstel voor neerlegging van 

het archief tot en met 1918 bij het stadsbestuur in, dat alleen voorbe 

houd maakte voor sommige documenten die heden nog door de administra 

tie gebruikt worden. Aldus werden in 1983 nog ca. 570 delen en pakken 

archief gedeponeerd. 

In de loop der jaren werden uiteraard nog schenkingen aan het 

stadsarchief gedaan door particulieren, die wij hier van harte danken. 

Veel van die stukken betroffen familie- of bedrijfsarchief, dat zijn 

plaats vond in andere inventarissen. Voor schenkingen van belangrijke 

stukken die in onderhavige inventaris opgenomen werden zijn wij in het 

bijzonder de heren Maurits Muylle (E.B. Emmanuel), Paul Trauwaert en 

Victor Raoul Hantson zeer erkentelijk. Het Rijksarchief zelf kocht de 

kadastrale atlas van P. Gérard (54). Dit alles en ook het archief van 

v66r 1919 dat heden nog ten stadhuize bewaard wordt, wer~ dan door ons 

definitief beschreven en geordend (55). Het blijkt dat heel wat ver 

loren is gegaan, wat geen verbazing wekt als men, afgezien van wat 

(52) Zie concordantietafel op p. 29-30. 
(13) H. VAN ISTERDAEL, o.a., nr. 652. 

(54) Nr. 1329. 
(55) Voor de stukken die heden nog ten stadhuize bewaard worden werd 

het inventarisnummer tussen haakies geplaatst. 
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hierboven reeds gezegd werd en enkele andere omstandigheden (56), re 

kening houdt met het feit dat het archief de laatste 50 jaar herhaalde 

lijk verplaatst werd : van het oud stadhuis naar het Museum voor Folk 

lore en Regionale Geschiedenis, vandaar naar het Arme-Wezenhuis, een 

deel naar het voorlopig stadhuis, een deel naar het "huis Regibo" 

(Kaatsspelplein, thans afgebroken), weer naar het nieuw stadhuis, en 

dan, in tweemaal, naar het Rijksarchief ! 

c. Verantwoording van de inventaris 

Zoals hoger gezegd zijn 1796 en 1918 de theoretische tijdsgrenzen 

van het hier beschreven archief. Slechts een paar archiefstukken hande 

len over 1795, terwijl anderzijds enkele stukken uit het oud stadsarchief 

doorlopen tot 1796-1797 (7). Bepaalde delen en dossiers (vooral m.b.t. 

de Eerste Wereldoorlog) (58) overschrijden 1918 (tot 1927). De omvang 

van het geïnventariseerd archief bedraagt ca. 80 strekkende meter ; van 

het stadsarchief na 1918 is ca. 55 strekkende meter ook reeds in het 

Rijksarchief gedeponeerd en grotendeels beschreven. 

Voor de beschrijving werd de terminologie van het recente Lexicon 

van Nederlandse archieftermen gebruikt (59) ; hierbij verlieze men niet 

uit het oog dat het lexicon in bepaalde gevallen ook ruimte laat voor 

het gebruik van eigentijdse termen. 

De ordening van een archief wordt in principe bij voorkeur geves 

tigd op de historisch gegroeide archiefstructuur en -in tweede orde- op 

de organisatie van de betrokken administratie. 

Sporen van eigentijdse archiefstructuren dien iet gestoeld zijn 

op de organisatie zijn in het geval van Ronse weinig talrijk. Vooral 

opvallend is de ordening in serie van de briefwisseling, waarbij de in 

komende briefwisseling van de provinciale overheid (ongeveer voor de 

periode 1796-1918) en van de onderprefectuur (1799-1818) afzonderlijk 
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(56) Men notere dat er in 1881 in de notulen van het schepencollege 
sprake is van diefstal van recente documenten (Nr. 229, zitting 
van 21.09.1881) en dat in 1910 het bureau van àe ontvanger te 
zijnen huize gevestigd was (Nr. 40). 

(57) Zie de voorlopige inventaris van het archief van de stad en ba 
ronie van Ronse door H. VAN I$TERDAEL, o.c., b.v. nrs. 722, 850, 
858-898, 926, 1225, 1403. 

(58) Stukken van nà 1918 m.b.t. verenigingen van oudstrijders en slacht 
offers van de Eerste Wereldoorlog werden hier echter niet opgenomen. 

(59) ::exicon van Neder-Landse archieftermen, 's Gravenhage, 1983 • 

, 
gehouden werd. Voor de jaren 1900-1916 werden dan- nog eens van de in 

komende briefwisseling de brieven m.b.t. de rekenplichtigheid afzonder 

lijk gebundeld. M.b.t. de uitzonderlijke taken opgelegd tijdens de 

Eerste Wereldoorl~g werden blijkbaar aparte series en dossiers ··aange 

legd, ook als daarvoor geen specifieke organisatievormen geschapen wer 

den. Binnen de diverse diensten werden er series of dossiers aangelegd, 

maar meestal slechts voor beperkte perioden. Sporen daarvan bestonden 

uit data op de kaft van bepaalde delen en opschriften op enkele eigen 

tijdse chemises. Overigens is er, zoals hoger gezegd, van klassering 

van het modern archief vààr ca. 1930 weinig of niets terechtgekomen. 

De ordening van een deel van het modern stadsarchief door C. Van den 

Haute in voormelde periode en/ of J. Van Es ca. 1950 heeft ook enkele 

sporen nagelaten in de vorm van nummers op de rug van sommige delen of 

op de kaft van enkele dossiers. 

De meeste waarneembare archiefstructuren vloeien blijkbaar voort 

uit de organisatie van de administratie, m.a.w. het aanleggen van re 

gisters en series per orgaan of dienst. Deze structuren -en uiteraard 

ook de structuren dien iet op de organisatie gestoeld zijn- werden 

in onderhavige inventarisatie meestal behouden (60), maar ze leveren 

slechts fragmenten van een archiefschema op. Trouwens, een archief 

schema volgens de organisatie levert voor de moderne gemeentearchieven 

specifieke moeilijkheden op omdat -vooral sinds 1830- afgezien van 

enkele wettelijke regelingen, de organisatie van de gemeentediensten 

door de gemeentebesturen zelf bepaald wordt. Vandaar dat er op dat 

vlak, zowel in de loop der tijden als tussen de gemeenteadministraties 

zelf, grote diversiteit heerst. Te Ronse zelf bijvoorbeeld werd in 

1822 het administratieve werk verdeeld over 3 burelen (61), in 1825 

over 2 (62), in 1906 en 1910 feitelijk over 5 (63). Een vergelijking 

van deze organigrammen levert geen constanten op ; in 1822 werd de 

burgerlijke stand zelfs door 2 burelen verzorgd, nl. de ruwelijken 

door het tweede bureel en de geboorten en overlijdens door het derde 

bureel ! 

(60) De nadelen veroorzaakt door wijziging van archiefstructuren worden 
ondervangen door verwijzingen in voetnoot. 

(61) Nr. 307, besluit van het schepencollege dd. 03.12.1822. 
(62) Ibid., besluit van 12.11.1825. 
(63) Nr. 41, p. 139 (4 burelen en de stadsarchitect) en nr. 40 (de 

stadsarchitect is geïntegreerd in het vijfde bureau). 
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Het feit dat men bij de meeste gemeentearchieven gelijkaardige 

vaststellingen doet heeft er ons toe geleid voor de gemeentearchieven 

die ongestructureerd zijn een archiefschema voor te stellen dat poogt 

de grootste gemene deler te zijn voor de archieven van kleine en mid 

delgrote gemeenten doorheen hun historische evolutie. Het werd opge 

steld in overleg met H. Coppejans-Desmedt, J, Verhelst en G. Maréchal, 

resp. departementshoofden en afdelingshoofd van het Algemeen Rijksar-· 

chief, en A, Stoop, stadsarchivaris van Sint-Niklaas, mede-docenten van 

een bondige cursus gemeentelijk archiefbeheer, in 1986 ingericht door 

de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen ten behoeve 

van het gemeentepersoneel (64). Het toepassen van zulk gemeenschappe 

lijk schema zou trouwens ook de gebruiksvriendelijkheid van de inven~ 

tarissen merkbaar verhogen. 

Het hier gebruikte schema is gedeeltelijk gebaseerd op enkele ar 

chiefstructuren en organisatie-elementen die de gemeentebesturen vaak 

gemeenschappelijk hebben : bijvoorbeeld de diensten (en hun archief) 

van het secretariaat, de burgerlijke stand, de politie ; de organisa 

torische groepering van de diensten voor de bevolking, de verkiezingen 

en de militie en de bundeling van alle adviserende, controlerende en 

uitvoerende functies m.b.t. materiël~ werken op het grondgebied in 

één dienst "Openbare Werken", alias "Technische Dienst". 

Wezenlijk echter poogt het hier gevolgde schema een ordening naar 

functies of functiegroepen te zijn, vermits deze functies wettelijk 

voor ieder gemeentebestuur identiek zijn en aldus een geschikte basis 

vormen voor een gemeenschappelijk archiefschema. De groepering van de 

functies werd -zoals gezegd- soms geïnspireerd door bepaalde veel voor 

komende organisatievormen, maar in andere gevallen is de logica ervan 

subjectief en houdt soms rekening met gedachtenassociaties die het op 

zoeken wel vergemakkelijken. 

Uiteraard worden voor verdere onderverdeling van het archief be 

treffende een functie de klassieke ordeningsstelsels volgens rubriek, 

onderwerp, serie of dossier toegepast. 
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(64) Het wijkt vooral in de ordening van de grote afdelingen af van het 
schema dat wij in de vroeger verschenen inventarissen van het 
Rijksarchief Ronse gebruikten: cfr. RIJKSARCHIEF RONSE, Inventa 
rissen van hedendaagse archieven van gemeenten, I, Brussel, 1975, 
p. 5-8. 

Volgens een traditie, gangbaar bij wetenschappelijke inventarisatie, 

wordt de eerste afdeling gewijd aan de oude archiefinventarissen. Dit 

is een afwijking van de ordening naar organisatie ; de andere beschei 

den betreffende het archief en de eventuele archiefdienst wo~den wél 

op de plaats geordend waar zij organisatorisch thuis horen, namelijk 

bij "Algemeen Bestuur". 

De verdere indeling is gebaseerd op de redenering dat een instel 

ling eerst moet opgericht, gedefinieerd, georganiseerd en "bemand" 

worden (afdeling II : structuur, organisatie en personeel) (65), voor 

aleer ze kan in werking treden. 

Deze werking is van algemene of bijzondere aard. 

Het "algemeen bestuur" (afdeling III) gaat logischerwijze vooraf. 

Daartoe behoren ook functies waarvoor alleen de burgemeester (verlij 

den en authentificeren van akten) of het schepencollege (archief) be 

voegd zijn (66). 

Bij de bijzondere activiteiten onderscheiden we eerst degene die 

op de instandhouding van de instelling zelf gericht zijn: het beheer 

van het domein en patrimonium (afdeling IV) en van de financiële mid 

delen (afdeling V). In dit laatste hoofdstuk werden de stukken m.b.t. 

de algemene rekenplichtigheid (begrotingen, boekhouding, rekeningen, 

leningen) (67) eerst beschreven, en dan pas de (talrijke) stukken 

m.b.t. de speciale en belangrijke groep van inkomsten, die de belas 

tingen zijn. In een gemeentearchief steken niet alleen stukken m.b.t. 

de gemeentebelastingen maar soms ook m.b.t. de provinciale belastingen 

en zeker ook m.b.t. de rijksbelastingen. Het kadastrale archief, gepro 

duceerd door een dienst van het Ministerie van Financiën en waarvan 

-belangrijke- duplicaten in de gemeentearchieven berusten, werd hier 

vooraan bij de rechtstreekse rijksbelastingen geplaatst omdat deze ad 

ministratie als doel heeft de basis te vormen voor de grondbelastingen. 

(65) 

(66) 

(67' 

Om de opzoekingen te vergemakkelijken werden de losse stukken en 
dossiers m.b.t. het personeel van de burgerlijke milities, de ste 
delijke ordediensten, de brandweer, de openbare gezondheid en het 
onderwijs onder de betreffende afdelingen (IX, X, XII en XVII) ge 
plaatst. Hetzelfde geldt uiteraard voor niet-stedelijk personeel. 
Om dezelfde reden werden de losse verzoekschriften volgens hun 
onderwerp onder de betreffende afdelingen geordend. 
De partiële boekhouding van bepaalde diensten (onderwijs, openbare 
werken) werd onder de betreffende afdeling geklasseerd. 
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Het weze hier opgemerkt dat het schema, zoals tot hiertoe uiteen 

gezet, ook -waar mogelijk- toegepast wordt in de hiernavolgende afde 

lingen of hun onderverdelingen, meer bepaald bij Burgerwacht en zijn 

voorlopers, Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur, Sport en 

Recreatie, Eredienst, Besturen onder Voogdij en Stedelijk Slachthuis. 

Alleen de Besturen onder Voogdij beschikten over eigen domein en patri- 

monium voor Burgerwacht, Onderwijs en Stedelijk Slachthuis werden de 

gebouwen derhalve beschouwd als behorend tot de uitrusting en de stuk 

ken desbetreffend bijgevolg geklasseerd aansluitend bij de organisatie. 

De overige activiteiten van het gemeentebestuur zijn gericht op 

de uitoefening van de taken (functies) waarvoor de instelling opgericht 

is (zoals hoger gezegd vaak gegroepeerd in functiegroepen), nl. het 

verzekeren van de burgerlijke rechtszekerheid (burgerlijke stand), het 

behartigen van de plaatselijke openbare orde (waartoe oorspronkelijk 

ook de bevolkingsboekhouding - afdeling VII - diende), veiligheid en 

gezondheid, het bevorderen van het plaatselijk welzijn (uitbouw van 

de materiële, culturele, sociale en economische infrastructuur), het 

uitvoeren van taken door de centrale overheid gedelegeerd (de reeds 

hoger vernoemde burgerlijke stand, verkiezingen, militaire zaken), 

de uitoefening van de wettelijke voogdij over andere openbare instel 

lingen en tenslotte het beheer van gemeentebedrijven. 

De voorgestelde volgorde van afdelingen is ongeveer gebaseerd op 

bovengenoemde functies en functiegroepen. 

De afdeling "burgerlijke stand", werd vooraan geplaatst o.a. omdat 

de burgemeester daarvoor verantwoordelijk is. De bevolkingsboekhouding 

volgt daarop (afdeling VI), enigzins omdat ze hetzelfde onderwerp heeft 

als het voorgaande (de fysieke personen in de gemeente verblijvend) 

(68), maar vooral omdat juist de plaatselijke bevolking de doelgroep 

en bestaansreden is van het gemeentebestuur. 

De afdelingen VIII (verkiezingen) en IX (militaire zaken en oor 

logstoestanden) sluiten aan bij "burgerlijke stand" en "bevolking", 

omdat kiezers- en militielijsten daarop steunen. 

Bij verkiezingen denke men niet alleen aan politieke, maar ook aan 

sociale verkiezingen (Werkrechtersraad, Nijverheids- en Werkraad). Op 
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(68) De statistieken van de burgerlijke stand en de bevolking komen 
vaak op hetzelfde formulier voor en worden hier bij de afdeling 
"bevolking" geplaatst. 

basis van de kiezerslijsten worden ook de lijsten van gezworenen voor 

het Assisenhof en zijn voorlopers opgemaakt ; daarom worden die lijsten 

ook in dezelfde afdeling VIII ondergebracht. 

Bij "mtLr r a.Lr e zaken" horen niet alleen de talrijke stukkèn m.b.t. 

de militaire dienstplicht, maar ook m.b.t. de rijkswacht (het gemeente 

bestuur moet instaan voor de huisvesting) en vooral m.b.t. de burger 

lijke militie (Burgerwacht en voorlopers), nationaal georganiseerd zo 

als de militie, met als taak de binnenlandse ordehandhaving en -in ge 

val van nood- ook de verdediging van het nationaal grondgebied tegen 

buitenlandse agressie. Men notere dat de organisatorische eenheid van 

de Burgerwacht het kantonnaal legioen was, zodat in de kantonhoofd 

plaats (Ronse) ook talrijke stukken voorkomen betreffende de wachten 

van Amougies, Orroir, Russeignies (huidige gemeente Mont-de-l'Enclus), 

Kwaremont en Ruien (huidige gemeente Kluisbergen) ; waar het duidelijk 

deze gemeenten betrof werd het in onderhavige inventaris aangeduid. 

Vaak was de Burgerwacht echter "sedentair", d.w.z. niet actief ; de 

dienst waarvoor zij normaal moest instaan werd ca. 1845 vervuld door 

een gemeentelijke nachtwacht (tegen inbraken) (69). 

Omwille van de gedachtenassociatie werden in de afdeling "mili 

taire zaken" ook de stukken ondergebracht m.b.t. militaire :Lnkwar 

tieringen en opeisingen in vredestijd en -belangrijker- m.b.t. de 

taken van het gemeentebestuur en eventuele speciale diensten en orga 

nisaties specifiek veroorzaakt door de oorlogstoestanden: na 

melijk aangaande de reeds voormelde inkwartieringen en opeisingen, als 

ook nopens verordeningen en maatregelen van de bezetter, bevoorradings 

organisaties, oorlogshandelingen, -slachtoffers, -schade, -buit, -ge 

denktekens en wederopbouw. Men lette er bijgevolg op dat ook in bijna 

alle andere hoofdstukken archief m.b.t. de oorlogsperiode voorkomt ! 

Na deze afdelingen, hoofdzakelijk gewijd aan de diensten "burger 

lijke stand", "bevolking" en wat er in vele gemeenten organisatorisch 

bij hoort, keren we terug tot wat, in de geest van de e:rste wetge- 

vers, de voornaamste taak van het gemeentebestuur was het beharti- 

gen van de plaatselijke openbare orde, rust, veiligheid en gezond 

heid (afdeling X). Daarvoor bestaan specifieke diensten, zoals politie, 

(69) De stukken m.b.t. deze gemeentelijke nachtwacht horen thuis in 
afdeling X die aan de gemeentelijke zorg voor openbare orde en 
rust gewijd is. 
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brandweer en gezondheidsdiensten, maar men vergete niet dat de burge 

meester, als hoofd van de plaatselijke politie, het schepencollege en 

de gemeenteraad in dit opzicht ook eigen wettelijke "politionele" ver 

antwoordelijkheden bezitten, waarvan de documenten (behalve de notulen 

van raad en schepencollege) om redenen van overzichtelijkheid, ook in 

deze afdeling geplaatst worden (en trouwens vaak ook bewaard worden op 

het politiecommissariaat). 

In administratief recht maakt men onderscheid tussen administra 

tieve politie en gerechtelijke politie. De administratieve politie is 

gericht op het voorkomen van onveilige, wanordelijke of ongezonde toe 

standen, vooral door het uitvaardigen van politieverordeningen (gemeen 

teraad) of dringende maatregelen (burgemeester). In deze afdeling X 

werden alleen déze politieverordeningen opgenomen die betrekking hebben 

op het voorkomen van ongewenste samenscholingen en oproer, op de open 

bare zedelijkheid en rust (sluitingsuren voor herbergen, enz.), op de 

veiligheid van het verkeer, op de brandveiligheid en de gezondheid. 

Andere politieverordeningen (bijvoorbeeld m.b.t. de vreemdelingenpoli 

tie, de bouwwerken, de wegenis) werden onder de passende afdelingen 

ondergebracht. 

De gerechtelijke politie die gericht is op het vaststellen van 

overtredingen en het opsporen en bestraffen van overtreders is in het 

gemeentebestuur in handen van de burgemeester en de politiecommissaris 

(desgevallend de veldwachter). Het archief van de politierechtbank ech 

ter, hoewel in het geval van Ronse gedeeltelijk gedeponeerd, behoort 

niet tot het stadsarchief en maakt een afzonderlijk archief uit, dat 

trouwens alleen te raadplegen is mits uitdrukkelijke toelating van de 

Procureur-Generaal. 

Men notere hier terloops de belangrijke (onvolledige) reeks minu 

ten van tweemaandelijkse algemene verslagen van de politiecommissaris, 

lopende van 1832 tot 1861 (bestemd voor de gerechtelijke diensten?). 

Zij zijn ruim opgevat en geven ook inlichtingen over de economische 

toestand en de bevoorrading, de wegenis, de openbare verlichting, al 

lerlei buitengewone voorvallen, enz. 

In gemeenten met overwegend of gedeeltelijk landelijk karakter 

(zoals Ronse) wordt een deel van de politiefuncties uitgeoefend door 

veldwachters. In onderhavige inventaris vormt deze wacht een onderver 

deling 8, gevolgd door andere ordediensten met specifieke bewakingsop- 
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drachten, die de gemeenten in bepaalde omstandigheden vrij kunnen orga 

niseren (onderverdeling C). 

Brandveiligheid en openbare gezondheid vormen de laatste onderver 

delingen Den E van deze afdeling X. Daar de voorbereiding d~~ dossiers 

m.b.t. de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde inrichtingen bij de 

dienst Openbare Werken gebeurt, werden deze stukken in afdeling XI ge 

klasseerd. 

Het uitbouwen en onderhouden van de materiële infrastructuur op 

haar grondgebied ten behoeve van alle inwoners is eveneens een essen 

tiële taak van het gemeentebestuur (afdeling XI). Tot deze infrastruc 

tuur behoren de gemeentelijke gebouwen en inrichtingen (kerkhof, kerk 

torens met bijhorende uurwerken, voormalige St.-Pieterskerk) (70) en 

de gemeentelijke wegenis, bruggen en waterlopen. Onvermijdelijk treft 

men ook stukken aan over de provinciale en rijkswegen die door de ge 

meente lopen. Hoewel niet noodzakelijk zelf de eigenaar van openbare 

nutsvoorzieningen, toch is de gemeente steeds betrokken bij de aanleg 

ervan, al was het maar omdat deze voorzieningen gebruik maken van de 

openbare wegenis en daarvoor een concessie moeten bekomen. Ook parti 

culieren kunnen, mits vergunning, tijdelijk een deel van het openbaar 

domein gebruiken. De beslissingen omtrent concessies en vergunningen 

worden door de gemeenteraad getroffen, maar gezien hun technische aard 

worden deze dossiers voorbereid en gevolgd door de dienst Openbare 

Werken, reden waarom ze in deze afdeling ondergebracht worden. Het 

zelfde geldt voor het grondbeleid, de bouwvergunningen en de gevaar 

lijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, zij het dat in de laatste 

twee gevallen de beslissing of het advies door het college van burge 

meester en schepenen uitgebracht worden. 

Afdeling XII is gewijd aan de educatieve en culturele functies 

van de gemeente, ook m.b.t. sport en ontspanning. Voor ieder niveau 

van onderwijs (kleuter-, lager, volwassenen-, middelbaar, normaal-, 

beroeps- en technisch, kunstonderwijs, zowel gemeentelijk als gesub- 

(70) De torens van de St.-Hermes- en de oude St.-Martenskerk waren 
zeker eigendom van het gemeentebestuur. Voor deze kerkgebouwen 
zelf is het niet duidelijk of het gemeentebestuur dan wel de kerk 
fabrieken eigenaar waren. Om deze reden werd in onderhavige in 
ventaris gekozen voor de meest voorkomende situatie en werden de 
stukken betreffende deze kerkgebouwen in afdeling XVI, C. Kerk 
fabrieken geplaatst. 
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sidiëerd onderwijs) is het ordeningsschema zoals gezegd, aanvankelijk 

analoog met het schema voor heel het gemeentearchief, nl. de volgorde 

van de afdelingen II tot V. Daarna volgen de stukken m.b.t. de leer 

plicht en de schoolbevolking, de gewone educatieve activiteiten en de 

sociale voorzieningen. 

Met de economie lieten de gemeentebesturen zich toenmaals weinig 

in, behalve in crisisperioden en als opstellers van statistieken op 

vraag van de hogere overheid. Toch bevat deze afdeling XIII interessan 

te stukken. Er dient hier ook verwezen naar afdeling IX, onderverdeling 

Ed 4 (Eerste Wereldoorlog) en naar andere fondsen : bedrijfs- en ver 

enigingsarchieven. 

De bemoeiingen met de.sociale voorzieningen en de eredienst waren 

hoofdzakelijk geïnstitutionaliseerd via de voogdij over speciaal daar 

voor opgerichte plaatselijke openbare instellingen (zie afdeling XVI). 

Daarbuiten besteedde het gemeentebestuur toen slechts weinig aandacht 

aan sociale hulpverstrekking, tenzij soms in crisisperioden (afdeling 

XIV). Wel stond het toen in voor de aflevering van de werkmansboekjes 

en voor een deel van de administratie van de staatpensioenen. Naar aan 

leiding van toelagen en legaten vindt men ook archief over private 

verenigingen voor maatschappelijke verzekering. Wat de er~dienst be 

treft (afdeling XV) was het gemeentebestuur sinds 1809 verplicht in te 

staan voor de woongelegenheid van de pastoor (en voor de eventuele 

ontoereikendheid van de inkomsten van de kerkfabriek: zie afdeling 

XVI). Tevens werd het geconsulteerd bij de wijzigingen in de parochie 

structuur en de kaders ervan. N.a.v. de afschaffing van alle geeste 

lijke instellingen tijdens de Franse Revolutie werd nogal wat briefwis 

seling gevoerd tussen de hogere overheid, de betrokkenen en het gemeen 

tebestuur ; dit laatste werd in 1811 eigenaar van het voormalig St. 

Elooishospitaal. 

Afdeling XVI is, zoals gezegd, gewijd aan de voogdij door het ge 

meentebestuur uitgeoefend over het Bureel van Weldadigheid, het Bestuur 

der Burgerlijke Godshuizen en de Kerkfabrieken. Wat de eerste twee be 

sturen betreft notere men dat te Ronse de structuur ervan afweek van 

de wettelijke voorschriften (wetten van 16 vendêmiaire Ven 10 ~endê 

miaire VII), in die zin dat slechts vanaf 1 jan. 1853 een Bestuur der 

3urgerlijke Godshuizen opgericht werd. Voordien werden de diverse gods 

'lu1.zen \.oos: ae t 3urgerlijk Hospitaal) bestuura door afzonderlijke com- 
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missies, die in geval van nood steun ontvingen van het Bureel van Wel 

dadigheid. Voor het zgn. godshuis Mellet duurde die toestand nog tot 

1881. Om redenen van uniformiteit met de wettelijke bepa l tngenwe rden 

de archiefstukken van vóór 1853 m.b.t. de godshuizen door ons ook in 

het onderdeel B (Godshuizen) geplaatst, maar de gebruiker vergete niet 

dat daarover ook stukken in onderdeel A (Weldadigheidsbureel) voor 

komen. Men notere ook dat het Burgerlijk Hospitaal (in de gebouwen van 

het sinds 1796 afgeschafte St.-Elooishospitaal) slechts opgericht 

werd in 1825. 

Wat de stedelijke slachthuizen betreft (afdeling XVII) dient opge 

merkt dat er verscheidene elkaar opgevolgd hebben, soms met jarenlange 

onderbreking. 

Afdeling XVIII bevat twee stukken die geen stadsarchief zijn, maar 

erin aangetroffen werden en belangrijk zijn voor de geschiedenis van 

Ronse, nl. stukken m.b.t. de verkoop van het heerlijk kasteel aan meier 

Alexander Louis Van Hove en een deel met diverse kleine kronieken uit 

de eerste helft van de 19de eeuw. 

Hierbij dienen nog enkele algemene toelichtingen gegeven. 

Het weze hier herhaald dat ook de stukken heden no~ ten stadhuize 

bewaard (bijv. de registers van de Burgerlijke St_gnd, sommige b~vol 

kingsregisters, enz.) in onderhavige inventaris opg~nomen zijn ;__jn 

dat geval werd het inventarisnummer tussen ronde haakjes geplaatst. 

Op verzoek van het stadsbestuur gebeurde er geen schifting of selectie. 

Bij bepaalde stukken wordt m.b.t. de raadpleging in voetnoot verwezen 

naar deze bladzijde van de inventaris ; dit betekent dat, zolang deze 

stukken jonger zijn dan 100 jaar, alleen het schepencollege bevoegd 

is toelating te geven voor raadpleging. 

Uitzonderlijk werden, om redenen van gebruiksvriendelijkheid, 

enkele stukken in het gemeentearchief behouden, die er volgens de 
• 

strikte regels niet in thuis horen, maar die anders aparte fondsen 

zouden constitueren, bestaande uit een of enkele nummers. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om archiefstukken van rijks- en vrije scholen, van 

enkele verenigingen en om afdeling XVIII. De lezer vergete echter niet 

dat ook andere fondsen en verzamelingen, in het Rijksarchief te Ronse 

bewaard, heel wat belangrijke informatie over de geschiedenis van de 

stad bevatten, bijvoorbeeld het "Algemeen Familiefonds", archieven 

van bedrijven, verenigingen en pa r t ti en , de "Iconografie", de biblio- 
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theek van het Rijksarchief, rubriek "Ronse", de bibliotheek en de ico 

nografie van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het 

Tenement van Inde, de verzameling microfilms. 

Tenslotte wensen wij hier nogmaals onze dank te herhalen aan onze 

collega's Dr. J. Verschaeren en Dr. M. Nuyttens en aan onze ijverige 

medewerkers in het Rijksarchief te Ronse, Marc Decrits en Martine Van 

wymeersch, die zorgden voor de materiële afwerking van fonds en inven 

taris. Mevr. Dr. H. Coppejans-Desmedt, departementshoofd, zijn wij 

zeer erkentelijk voor het deskundig en zorgvuldig nazicht van dit 

manuscript, ondanks de talrijke andere werkzaamheden die haar wegens 

het schrijnend personeelsgebrek te beurt vallen. Dr. E. Persoons, al 

gemeen rijksarchivaris, danken wij voor de publikatie van deze inven 

taris. 

G. Gadeyne 
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C O N C O R D A N T I E T A B E L 
IN VENTA RIS J. VAN ES 

H U I D I G E I N V E N T A R I S 

. ', 
(1) - 

INV. J. VAN ES HUIDIGE INV. INV. J. VAN ES HUIDIGE INV. 

494 214 520 273-278 
495 215 521 279-282 
496 216 522 283-286 
497 217 523 287-289 
498 218 524 290-291 
499 219 525 292 
500 220 526 113-120 
501 221 527 121-128 
502 222 528 129-139 
503 223 529 141-154 
504 224 530 299-301 
505 225 531 307 
506 226 532 340 
507 227 533 341 
508 233-234 534 342 
509 235-236 535 580 
510 237-239 536 581 
511 240-242 537. 582 
512 243-246 538 583 
513 247-250 539 584 
514 251-253 540 586° 
515 254-256 541 587 
516 257-261 542 588 
517 262-266 543 589 
518 267-269 544 590 
519 270-273 545 591 

(1) Zie o. 13. voetnoot 49. 
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INV. J. VAN ES HUIDIGE INV. INV. J. VAN ES HUIDIGE INV. 

546 592 566 3351-3365 

547 593 567 338 

548 594 568 847 

549 595 569 849 

550 596 570 1810-1821 

551 597 571 1778 

552 598 572 2168 

553-564 344-406 of 448-519 573 574-579 1. 

565 2811 574 339 2. 
565bis 3335-3346 575 91-95 

3. 

I N V E N T A R I S 

I. ARCHIEF IN VENTA RIS SE· N (1) 

Onafgewerkt project van plaatsingsplan van het stadsarchief, 
ca. 1861. l katern 

Inventaris van het stadsarchief, door Jan Van Es, ca. 1950. 
l kat-aam 

Beschrijving van een oud nummer uit het "niet geklasseerd 
archief", [ 20ste eeuw ?] (2). l stuk 

II. S TRUC TUUR, 0 R GA NIS AT IE, 

A. STRUCTUUR 

4. 

5. 

P E R S O N E E L 

a. Grondgebied (3) 

Stuk m.b.t. de opmeting van de grens van Ronse met Ellezel- 
les, 1805. l stuk 

Stuk m.b.t. de opmeting van de grens van Ronse met St.-Sau- 
veur, 1805. l stuk 

6. Proces-verbaal van de vaststelling van de grenzen van de 
gemeente, 1817 (kopie). l deel 

7. Klapper op de plaatsnamen (vooral gehuchten) van Ronse met 
verwijzing naar het oud kaartboek van 1684, naar de atlas 
der buurtwegen en naar het kadasterplan, [19de eeuw] ; bij 
gevoegd : klapper op de plaatsnamen in de kadastrale atlas 
van ca. 1845 door P. Gérard (4), 1985. l deel 

8. Lijst van straatnamen te Ronse, onderverdeeld per sectie, 
[ca. 1914-1918]. l stuk 

(1) Voor inventarissen van vreemd archief ten stadhuize gedeponeerd, 
zie nrs. 687, 689-692 ; zie ook nr. 2813. 

(2) Het betreft het nr. 573 uit de inventaris van J. Van Es ; zie in 
leiding p. 14. 

(3) Voor het kaartmateriaal, zie nrs. 1325-1339, 3599-3607. 
(4) Zie nr. 1329. 
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b. Wapen (5) 

9. 

( 10) . 

11. 

Project van aanvraag van een stadswapen en toelating tot be 
taling van het tekenwerk, 1816. 2 stukken 

Diploma van bevestiging van het stadswapen door het Konink 
lijk Besluit van 13.04.1838. 1 ingelijst stuk 

Brief van de burgemeester van Ronse aan zijn ambtsgenoot van 
Tongeren met beschrijving van het wapenschild aan Ronse toe 
gekend in 1818, 1898. 1 stuk 

B. ORGANEN 

a. Algemeen 

12. 

13. 

14. 

Akte van eedaflegging van maires en ontvangers van het kan- 
ton Ronse, 1804 (afschrift). 1 stuk 

Akten van eedaflegging van leden van het gemeentebestuur, 
van ambtenaren, bedienden, van gerechtelijke ambtenaren, 
enz., 1804-1814. 3 stukken 

Akten van eedaflegging van leden van het gemeentebestuur, 
ambtenaren en bedienden van het stadsbestuur, van het Bureel. 
van Weldadigheid, enz., 1831-1846. 1 pak 
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24. 

25. 

Ontslag van een gemeenteraadslid, 1899. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de aanstelling van plaatsvervangers voor de 
gemeenteraad, 1904-1917. 1 omslag 

b. Gemeenteraad en raadscommissies 

15. 

16. 

17. 

Reglement van inwendige orde en dienst van de gemeenteraad, 
1840. 1 drukwerk 

Stuk betreffende de samenstelling van raads- en andere ste- 
delijke commissies, [midden 19de eeuw]. 1 stuk 

Benoemingen van leden van het bestuur van de kantonmunici- 
paliteit Ronse, 1796. 3 stukken 

18. 

19. 

20. 

21. 

Ontslag van een lid van het gemeentebestuur, 1800. 

Benoemingen tot raadslid, 1803 en 1811. 

22. 

23. 

1 stuk 

5 stukken 

Ontslag van een lid van de stedelijke regering, 1824. 1 stuk 

Suuuniere naamlijst [van de stedelijke regeringJ, ca. 1830. 
1 stuk 

Akten van eedaflegging van gemeenteraadsleden (met verkie- 
zingsuitslag), 1885. 2 stukken 

Stukken m.b.t. een klacht tegen een gemeenteraadslid, dat 
de wettelijke voorwaarden niet meer zou vervullen, 1887. 

4 stukken 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

c. Commissaris van het Directoire, burgemeester en schepenen 

Ontslag van de Commissaris van het Directoire van de kanton 
municipaliteit Ronse, 1796. 1 stuk 

Benoeming tot maire, ca. 1800 

. '• 

1 stuk 

Proces-verbaal van inhuldiging van de maire en zijn adjunc 
ten [1808] (fragment) ; ommezijde : benoeming van kerkmees- 
ters van de St.-Martensparochie, 1808. 1 stuk 

Benoeming tot adjunct van de maire, 1814. 

Ontslagbrieven van schepenen, 1888-1907. 

2 stukken 

Stuk betreffende de loting die het tijdstip van aftreden van 
schepenen moet bepalen, 1824. 1 stuk 

Stukken m.b.t. benoemingen en eedafleggingen van burgemees- 
ter en schepenen, 1842, 186%--191t,~,f 1 omslag 

Stukken m.b.t. het ontslag en de rehabilitatie van E. De 
Malander als burgemeester van Ronse, 1885-1887. 

2 drukwerken en 3 stukken 

1 omslag 

Plakbrief en doodsbrief met aankondiging van het overlijden 
van burgemeester Oswald Ponette, 1910. 57 drukwerken 
Inkomende brief van het provinciebestuur m.b.t. de vervanging 
van de aangehouden burgemeester, 1917. 2 stukken 

Notulen van de vergadering van de meerderheid van de gemeen 
teraad betreffende het gedwongen ontslag van O. Delghust als 
burgemeester, 1918 (afschrift). 1 stuk 

C. ORGANISATIE DER DIENSTEN (6) 

a. Reglementen en regelingen 

Agenda van dé regelmatig te verrichten handelingen van het 
stadsbestuur, [ na 1835]. 1 stuk 

Agenda van de jaarlijks te verrichten handelingen van het 
stadsbestuur en de stadssecretaris, [ca. 1860]. katern 

Ontwerp van reglement van inwendige dienst en van perso- 
neelsreglement van het stadsbestuur, 1910. 1 drukwerk 

Reglement betreffende de diensten en het personeel van de 
stedelijke administratie, 1910 (7 ex.). 7 drukwerken , 

(6) Zie ook nr. 2140. 
(5) Zie ook nr. 3666. 
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41. 

42. 

43. 

44. 

0. DELGHUST, M. PORTOIS, Règlements communaux, Ronse, 1912 
(7). 1 drukwerk 

Taalgebruik 

Brief van de gemeentesecretaris van Opbrakel aan zijn colle 
ga van Ronse, o.a. m.b.t. het taalgebruik, 1902. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de buitengewone vergadering van de gemeente 
raad betreffende het taalgebruik in bestuurszaken, 1917. 

2 stukken 

Inkomende brief over het taalgebruik door het gemeentebe- 
stuur, 1918. 1 stuk 

b. Benodigdheden 

45. 

46. 

Briefwisseling van en met drukkers-uitgevers, 1805-1812. 
1 omslag 

Inkomende brieven van drukkers m.b.t. de aanbesteding van 
levering van drukwerken en bureelbenodigdheden, ca. 1895- 
1899. (.~) 2 stukken 

D. PERSONEEL DER DIENSTEN 

a. Algemeen (8) 

47. 

48. 

49. 

50 .. 

51. 

Staat van loonkosten van het gemeentepersoneel, dienstj. 
1850. 1 stuk 

Inkomende brieven m.b.t. het vestigen van een pensioen voor 
het stadspersoneel, 1904. 3 stukken+ 1 drukwerk 

Dossier m.b.t. looneisen van het stadspersoneel, 1906-1919. 
1 omslag 

Samenstelling van de verschillende openbare besturen van de 
stad : adressenlijst van het personeel, 1918 en z.d. 

1 omslag 

Stuk betreffende maandelijkse afhouding voor pensioenrege- 
ling (gemeentepersoneel?), [20ste eeuw]. 1 stuk 

(7) Bevat ook overeenkomsten betreffende gas- en waterdistributie. 
(8) Voor het personeel van de burgerlijke milities, de stedelijke or 

dediensten, de brandweer, de openbare gezondheid, het onderwijs en 
het slachthuis, zie afdelingen IX, X, XII en XVII ; zie ook nrs. 
13 en 14. 

. .r . 'J 
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52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

b. Wettelijke graden (9) 

1. Stadssecretaris 

Kandidatuurstellingen voor het ambt van stadssecretaris, 
1825, 1858-1859. · • ' 1 omslag 

Proces-verbaal van eedaflegging door gemeentesecretaris Jean 
Emmanuel Bersez, 1859. 1 stuk 

Stukken betreffende de jaarwedde van en de sociale voor 
zieningen voor de gemeentesecretaris, 1805, 1875-~ (10). 

..-1"1'7Si omslag 
2. Stadsontvanger 

Kandidaturen, benoemingen en eedaflegging van de stadsont 
vanger, 1809-1827, 1859 en z.d. [ Franse Periode]. 1 omslag 

Stuk m.b.t. de wedde van de stadsontvanger, 1810. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de borgtocht van de stadsontvanger, 1813-1859. 
8 stukken 

c. Bedienden en huisbewaarders 

1. Aanwerving, ontslag, tucht 

Sollicitatiebrieven van Clemens Germanus Battaille voor de 
betrekking van kamerbode en openbare aankondiger, 1825 (11). 

1 lias 

Kandidatuurstellingen voor het ambt van toezichter op de 
wegenis (commissaire-voyer), 1839-1897 (12). l omslag 

Brief m.b.t. een tekortkoming van een bediende, 1849. 1 stuk 

Stukken m.b.t. het ontslag en de aanwerving van bedienden, 
1894-1907. 1 omslag 

Kandidatuurstellingen van Emile Thyes (Baasrode) voor de 
titel van ere-scheikundige van de stad, 1902. 5 stukken 

2. Wedden, vergoedingen 

Stuk betreffende de wedde van de bode, 1808. 1 stuk 

Verzoek van de huisbewaarder van het stadhuis aan het stads 
bestuur om vergoed te worden voor geleden schade, [Franse 
Periode]. 1 stuk 

Verzoekschriften van stadsbedienden en huisbt!waarders tot 
verhoging van hun wedde, 1896-1900. 1 omslag 

(9) Voor de politiecommissaris, zie afdeling X. 
(10) Zie ook nr. 66. 
(11) Met talrijke getuigschriften van vroegere werkgevers. 
(12) De sollicitatiebrieven van Jean Noë Bourlez, oudstrijder van 1831, 

zijn ondertekend door talrijke Ronsenaars. 
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66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 
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72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

Stuk m.b.t. de duurtetoeslag van de gemeentebedienden, 1916- 
1918. 1 stuk 

J. Stadsarohiteot 

Sollicitatiebrieven voor de betrekking van stadsarchitect, 
1821-1845. 8 stukken 

Goedkeuring door het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen 
van door het stadsbestuur van Ronse getroffen maatregelen, 
t.o.v. Marlier, stadsarchitect en leraar aan de Academie 
voor Tekenkunst en Bouwkunde, wegens afbraak van een deel 
van een stadsgebouw, 1832. 1 stuk 

Sollicitatiebrieven voor de betrekking van stadsarchitect, 
1906-19<✓.8 1 omslag 

4. Belastingbeambten (13) 

Stukken m.b.t. de benoeming van belastingverdelers, 1797- 
1868. 1 omslag 

Benoeming van de belastingontvanger voor het r.j. XI, 1802. 
1 stuk 

Berekening van het loon van de bedienden van het stedelijk 
octrooi, 1809, 1844-1856 (14). l omslag 

Stukken m.b.t. de benoeming van linnenmeters, 1810-1841. 
8 stukken 

Stuk m.b.t. een speciale commissaris voor het ophalen van 
summiere kohieren van belasting, 1818. l stuk 

Stuk betreffende de aanstelling van schatters voor het vast 
stellen van de personele belasting, 1823. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de aanstelling van bedienden voor de uitvoe 
ring van de nieuwe schikkingen m.b.t. het patentrecht, 1824. 

l lias 

77. 

78. 

Stukken m.b.t. de aanstelling van een bediende der plaatse- 
lijke belastingen, 1828. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de aanstelling van de verdelers van het 
patentrecht, 1838-1843. l omslag 

79. 

80. 

Benoeming tot ontvanger van de plaatsbelasting, 1840. l stuk 

Plaatsaanvragen voor een betrekking van ontvanger van het 
stedelijk octrooi, 1841. 5 stukken 

81. 

82. 

Benoeming tot meter van het graan, 1842. l stuk 

Eedaflegging van meters, wegers en ontvangers op de markten 
van Ronse, 1875. 1 stuk 

(13) Zie ook nr. 3799. 
(14) Een deel van de inkomsten komt ten goede aan het Bureel van Wel 

dadigheid. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91-93. 

92. 

93. 

94-110. 

d. Werklieden 

Sollicitaties voor betrekkingen bij het lager stadspersoneel 
(niet gespecificeerd), 1811, 1841. 2 stukken 

Plaatsaanvraag voor de betrekking van straatveger, 1843. 
l stuk 

Plaatsaanvraag voor de betrekking van lantaarnontstekers, 
1843. 1 stuk 

Plaatsaanvraag voor de betrekking van grafdelver, 1845. 
1 lias + l stuk 

Voorstel tot benoeming van stadswerklieden, 1848. 

III. ALGEMEEN 

A. GEMEENTERAAD 

a. Notulen 

B E S T U U R 

l stuk 

Stuk m.b.t. de wedde van de aangestelde voor de Watersohooven, 
1859. l stuk 

Verzoekschrift van de verantwoordelijke voor het onderhoud 
van de openbare electrische uurwerken tot verhoging van zijn 
vergoeding, 1900. l stuk 

Register van notulen, besluiten en bekendmakingen van het 
bestuur van de kantonmunicipaliteit, 16.04.1796~21.0l.1798 
verso : kopieën van inkomende verzoekschriften, 1796-1797. 

l deel+ 4 stukken 

Registers van notulen van de kantonmunicipaliteit, 1796- 
1798. 3 delen 

91. 16.01.1796 - 20.03.1797. 

05.04.1797 - 28.01.1798. 

30.09.1798 - 19.12.1798 (Bevat ook: afschriften van stuk 
ken m.b.~. de belasting op de slachten ; lijsten van voor 
radige en verkochte alcoholische dranken, 1808-~811). 

Registers van notulen van de gemeenteraad, 1801-1918. 
17 delen 

94. 11.10.1801 - 10.05.1808 (Bevat ook: register van betalings 
mandaten van de maire, 1801-1806). 

95. 22.07.1808 - 02.06.1815. 

96. 31.07.1815 - 18.05.1819. 

97. 

98. 

01.06.1819 - 04.12.1824. 

18.07.1825 - 10.07.1830 (15). 
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99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

27.10.1830 - 17.08.1836. 

30.08.1836 - 16.02.1842. 

07.12.1842 - 14.02.1854. 

01.03.1854 - 28.12.1861. 

22.01.1862 - 26.12.1878. 

05.03.1879 - 07.12.1885. 

01.02.1886 21.03.1896. 

05.05.1896 - 05.07.1904. 

16.03.1897 - 17.02.1898. 

01.03.1898 - 28.06.1905. 

01.09.1905 - 3i.Ol.1911. 

110. 07.03.1911 - 25.01.1918. 

111. 

112-156. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

Klapper op de notulen van de gemeenteraad en het schepen- 
college, 1900-1902. 1 deel 

Minuten van notulen van de gemeenteraad, 1800-1897 (16). 
44 omslagen+ 7 stukken 

1800, 1820 en z.d. [Franse Periode]. 

1824. 

1825. 

1826. 

1827. 

1828. 

1829. 

1830 (tot okt.). 

1832. 

1835. 

1836. 

1837. 

1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

1843. 

1844. 

1845. 

132. 1846. 

133. 1847. 

134. 1848. 

135. 1849. 

136. 1850. 

13 7. 1851. 

138. 1852. 

139. 1853. 

140. 1873. 

141. 1874. 

142. 1875. 

143. 1876. 

144. 1877. 

145. 1878. 

146. 1879. 

147. 1880. 

148. 1881. 

149. 1882. 

150. 1883. 

(16) 7.iP nnk nrq ?11-?10 
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151. 

152. 

153. 

157-163. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

172. 

173. 

174. 

175.~ 1852-1860. 

176. 1853. 

177. 

1884. 

1885. 

1886. 

1822. 

1823. 

1824. 

1846 (fragmenten van klad). 

1854. 

178. 1855. 

179. 1857. 

180. 1859. 

181. 1860 (1 ex. + l fragment). 

182. 1861-1870. 

183. 1862. 

154. 

155. 

156. 

164-198. Jaarverslagen, dienstj. 1836-1908. 

164. 1836 ( 18) . 

165. 1837. 

166. 1838. 

167. 1839. 

168. 1840-1850. 

169. 1841 (fragment van klad). 

170. 1842 (nét + klad). 

171. 1843 (klad). 

1887. 

1896. 

1897. 

Minuten van de besluiten van de raad, 1818-1824. 

1818. 

1819. 

1820. 

1821. 

' ,, 

b. Jaarverslagen over de toestand van de gemeente (17) 

1 stuk 

7 stukken 

3 stukken 

stuk + l lias 

4 stukken 

6 stukken 

l stuk 

1 stuk+ katern 

katern 

katern 

katern 

l band 

katern 

3 katernen 

katern 

1844 (klad+ goedgekeurde versie).1 katern+ 1 lias+ 1 stuk 

1845. katern 

2 stukken 

l band 

drukwerk 

drukwerk+ l katern 

drukwerk 

katern 

l stuk 

2 drukwerken 

l band 

drukwerk 

(17) Zie ook nrs. 220-232. 
(18) Met nvPr7irhr u■n 1A1n-1A1~ 
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184. 1866 (2 ex. + fragmenten van klad). 2 drukwerken+ 1 omslag 

185. 1867 (1 ex. + fragment van klad). 1 drukwerk+ 1 stuk 

186. 1868 (klad + net). drukwerk+ 1 omslag 

187. 1871-1880. 1 band 

188. 1878. 2 drukwerken 

189. 1879. drukwerk 
· 190. 1881-1890. 1 band 

191. 1882. drukwerk 

192. 1883. drukwerk 

193. 1884. drukwerk 

194. 1885. drukwerk 

195. 1886. drukwerk 

196. 1897. 3 drukwerken 

197. 1898. 2 drukwerken 

198. 1908. 1 drukwerk 

c. Werking, raadscommissies 

199. 

200. 

201. 

202. 

203-212. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

Register van speciale commissievergaderingen in de schoot 
van het schepencollege en de gemeenteraad (dagorde, datum, 
aanwezigen), 1858-1865. 1 katern 

Vragen tot bijeenroeping van de gemeenteraad, 1896, 1898, 
1908. 7 stukken 

Gedrukte dagordes van de gemeenteraad, 1901-1902. 8 stukken 

Brief van de "Commissaire du Directoire Exécutif" m.b.t. 
de aanwezigheid op de vergaderingen van de "administration 
municipale", 1796. 1 stuk 

Aanwezigheidsregisters van de gemeenteraad, 1817-1921. 

1817-1825. deel 

1826-1829. deel 

1830 (fragment). 2 stukken 

1830-1836. deel 

1836-1841. deel 

1842-1849. deel 

1849-1865. deel 

1884-1903 (met dagordes). deel 

1904-1915 idem ) . deel 

1915-1921 idem ) . deel 

Staat van het presentiegeld voor· de gemeenteraadsleden, 
1835. 1 stuk 

214-232. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

219. 

220. 

221. 

222. 

223. 

233-239. 

233. 

234. 

235. 

236. 

240-295. 

B. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Registers van notulen van het college van burgemeester en 
schepenen, 1817-1918. 19 delen 

24.10.1817 - 26.12.1820. 224. 11.10.1850 - 12.10.1852. 

08.01.1821 - 30.12.1823. 225. 23.10.1852 - 24.03.1855. 

03.01.1824 - 29.12.1827. 226. 27.03.1855 - 30.03.1858. 

05.01.1828 - 26.10.1830. 227. 02.04.1858 - 29.12.1863. 

30.10.1830 - 03.08.1831. 228. 05.01.1864 - 03.07.1875. 

03.01.1832 - 13.04.1835. 229. 12.03.1881 - 31.05.1890. 

16.04.1835 - 29.12.1838(20). 230. 09.01.1906 - 28.12.1909. 

12.01.1839 - 20.08.1842. 231. 03.01.1910 - 10.02.1914. 

30.08.1842 18.02.1848. 232. 17.02.1914 26.03.1918. 

26.02.1848 - 03.10.1850. 

Minuten van notulen en besluiten van het college van burge 
meester en schepenen en van de stedelijke regeringsraad, 
1817-1823. 7 omslagen 

1817. 

1818. 

1819. 

1820. 

Minuten van notulen van 
schepenen, 1824-1898. 

240. 1824. 

241. 1825. 

242. 1826. 

243. 1827. 

244. 1828. 

245. 1829. 

246. 1830. 

247. 1831. 

248. 1832. 

249. 1833. 

(19) Zie ook H. 
ventaris), 

(20) Vanaf 1837 
opgenomen. 
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a. Notulen (19) 

237. 

238. 

239. 

1821. 

1822. 

1823. 

,', 

het college van burgemeester en 
1 pak + 54 omslagen+ 1 stuk 

250. 1834. 

251. 1835. 

252. 1836. 

253. 1837. 

254. 1838. 

255. 1839. 

256. 1840. 

257. 1841. 

258. 1842. 

259. 1843. 

VAN ISTERDAEL, 3tad en Baronie van Ronse (voorlopige in 
nr. 722 ; resolutieboek van de schepenbank, 1764-lï97. 
zijn hierin ook de jaarverslagen aan de gemeenteraad 
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260. 1844. 278. 1882. 

261. 1845. 279. 1883. 

262. 1846. 280. 1884. 

263. 1847. 281. 1885. 

264. 1848. 282. 1886. 

265. 1849. 283. 1887. 

266. 1850. 284. 1888. 

267. 1851. 285. 1889. 

268. 1852. 286. 1890. 

269. 1853. 287. 1891. 

270. 1874. 288. 1892. 

271. 1875. 289. 1893. 

272. 1876. 290. 1894. 

273. 1877. 291. 1895 (onvolledig). 

274. 1878. 292. 1896 (onvolledig). 

275. 1879. 293. 1897 (onvolledig). 

276. 1880. 294. 1898 (onvolledig). 

277. 1881. 295. Z.d. [ca. 1844] • 

b. Besluiten 

296. Besluit van de maire betreffende de beperking van vereni- 
gingen in de stad, 1808 (afschrift). 1 stuk 

297. 

298. 

299-306. 

299. 

300. 

301. 

302. 

Minuten van besluiten van de maire, 1816. 

Id., 1817. 

Minuten van besluiten van het college van burgemeester en 
schepenen, 1817-1825. 

1817. 

1819. 

1820. 

1821. 

l stuk 

omslag 

omslag 

5 stukken 

303. 

304. 

305. 

306. 

1822. 

1823. 

1824. 

1825. 

c. Aanwezigheidsregister 

3 stukken 

2 stukken 

1 omslag 

5 stukken 

1 stuk 

4 stukken 

307. Register van besluiten van het college van burgemeester en 
schepenen, 06.02.1821 - 31.08.1830. 1 deel 

308. Aanwezigheidsregister van burgemeester en schepenen op de 
vergaderingen van het college, 11.09.1824 - 26.10.1830. 

1 deel 

309. 

/J., ,!,,, ~ ~J_l • r o,J "-'1 
311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

317-321. 

317. 

318. 

319. 

322. 

323. 

324. 

Plakbrieven met wetten en besluiten van de centrale•,over- 
heid, 1796-1798 (met retroacten tot 1790). 1 pak 

Plakbrieven van het departementaal bestuur m.b.t. de open- 
bare verkoping van kerkelijk goed, 1796-1800. 1 pak 

Kopieboek van openbare bekendmakingen, 1839-1848. deel 

Id., 1848-1861. deel 

Proclamatie van de regering aan het Belgische volk, 4 augus 
tus 1914. 1 drukwerk 

Beric~ten van de burgemeester aan de bevolking i.v.m. het 
uitbreken van de oorlog, 1914. 4 drukwerken 

Plakbtieven uitgaande van het stadsbestuur, de plaatselijke 
bevoorradingscommissie en het Comité van Openbaar Onderwijs, 
1914-1918. 1 pak 

Plakbrieven uitgaande· van het provinciebestuur, 1914-1918. 
1 omslag 

Plakbrieven uitgaande van het stadsbestuur, 1914-1918. 
5 pakken 

1914. 

1915. 

1916. 
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C. BEKENDMAKINGEN EN PLAKBRIEVEN (21) 

320. 

321. 

1917. 

1918. 

Plakbrieven, uitgaande van diverse ministeries, mv b v t . oor 
logsschade, opeisingen, rantsoenering, (de)mobilisatie ..• , 
1918, 1920-1922 en z.d. 1 omslag 

Diverse plakbrieven uitgaande van het stadsbestuur m.b.t. 
oorlogsschade, opeisingen, rantsoenering, (de)mobilisatie 
. •. , 1920-1921. 1 omslag 

• 1 
D. REGISTERS VAN AKTEN VERLEDEN VOOR EN DOOR DE BURGEMEESTER 

Repertorium van akten verleden v66r de "maire", 1806-1809, 
1811. 4 stukken + 1 katern 

325-(33 7). Repertoria van akten verleden v66r de burgemeister, 1815- 
1839 en 1863-1922. 

325. 1815-1816. 1 stuk 329. 1829. katern 

326. 1817-1820. 2 stukken 330. 1830. katern 

327. 1822. katern 331. 1831. katern 

328. 1828. katern 332. 1832. katern 
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333. 

334. 

335. 

338. 

339-342. 

339. 

340. 

341. 

342. 

343. 

344-447. 

344. 

345. 

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

1833. 

1834-1837. 

1837-1839. 

2 stukken 

katern 

1 stuk 

336. 

(337). 1901-1922. 

E. BRIEFWISSELING 

1863-1901. 

a. Inkomende briefwisseling 

deel 

deel 

Kopieboek van authentieke afschriften van benoemingen, di 
ploma's, volmachten, enz. dd. 1808-1889, verleden door de 
burgemeester, z.d. 1 deel 

Kopieboeken van inkomende briefwisseling, 1795-1823. 4 delen 

20.12.1795 - 23.08.1797. 

13.07.1813 - 26.04.1816. 

01.05.1816 - 01.04.1820 (met klapper achteraan). 

15.04.1820 - 26.05.1823. 

Inkomende briefwisseling van de maire, 1796-1812. 

Inkomende briefwisseling, 1796-1918. 

1796. 

1797. 

1798. 

1799. 

1812. 

1813. 

1814. 

l stuk 

4 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

1 stuk 

omslag 

omslag 

[Franse PeriodeJ. 1 stuk 

1815. l omslag 

1816. omslag 

1817. omslag 

1818. omslag 

1819. pak 

1820. pak 

1821. 

1822. 

1823. 

361. 1824. 

362. 1825. 

363. · 1826. 

pak 

omslag 

omslag 

pak 

pak 

omslag 

364. 

365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 

371. 

372. 

373. 

374. 

375. 

376. 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

382. 

383. 

1827. 

1828. 

1829. 

1830. 

1831. 

1832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

1837. 

1838. 

1839. 

1840. 

1841. 

1842. 

1843. 

1844. 

1845 .' 

1846. 

l pak 

1 omslag 

8 stukken 

omslag 

omslag 

2 stukken 

7 stukken 

omslag 

1 pak 

9 stukken 

omslag 

1 pak 

omslag 

omslag 

omslag 

1 pak 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

1 pak 

384. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

392. 

393. 

394. 

395. 

396. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

4 ll. 

412. 

413. 

414. 

415. 

448-549. 

448. 

449. 

'.iSO. 

451. 

1847. 

1848. 

1849. 

1850. 

1851. 

1852. 

1853. 

1854. 

1855. 

1856. 

1857-1858. 

1862. 

1865. 

1866. 

1868. 

1869. 

1873. 

1875. 

1876. 

1877. 

1878. 

1879. 

1880. 

1881. 

1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 

pak 

pak 

omslag 

l pak 

omslag 

omslag 

omslag 

9 stukken 

1 omslag 

2 stukken 

2 stukken 

1859. l:!as + 5 stukken 

1860. 2 stukken 

1861. 4 stukken 

stuk 

stuk 

2 stukken 

1 omslag 

3 stukken 

1 stuk 

6 stukken 

omslag 

1 pak 

omslag 

pak 

pak 

omslag 

2 stukken 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

421. 

422. 

423. 

424. 

425. 

426. 

427. 

428. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

439. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

446. 

447. 

1887. 

1888. 

1889. 

1890. • 

1891. 

1892. 

1893. 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

Z.d. [19 de eew]. 

Ca. 1900-1914. 

1901. 

1902. 

1903. 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1911. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

omslag 

1 omslag 

1 pak 

'i' omslag 
pak 

pak 

pak 

pak 

pak 

omslag 

omslag 

omslag 

1 pak, 

omslag 

1 stuk 

4 stukken 

omslag 

1 stuk 

l omslag 

omslag 

2 stukken 

omslag 

omslag 

1 stuk 

3 stukken 

1 stuk 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

Z.d. (20 ste eeuw). 2 stukken 

Inkomende briefwisseling vanwege het departementaal of pro 
vinciebestuur, 1796-1918. 

1796 (r.j. IV). 

22.09.1796 - 21.09.1797 (r.j. V). 

2~.09.1797 - 21.09.1798 (r.j. VI). 

22.09.1798 - 22.09.1799 (r.j. VII). 

2 katernen+ 1 stuk 

pak 

pak 

pak 
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452. 23.09.1799 - 22.09.1800 (r. j. VIII). omslag 
510. 1865. 3 stukken 530. 1890. l stuk 

453. 23.09.1800 - 22.09.1801 (r.j. IX). omslag 
511. 1866. 2 stukken 531. 1892. omslag 

454. 23.09.1801 - 22.09.1802 (r.j. X). omslag 
512. 1867. l omslag 532. 1893. 2 stukken 

455. 23.09.1802 - 23.09.1803 (r. j. XI). omslag 
513. 1868. l omslag 533. 1894. 9 -s tukken 

456. 24.09.1803 - 22.09.1804 (r. j. XII). omslag 
514. 1869. 2 stukken 534. 1895. 6 stukken 

457. 23.09.1804 - 22.09.1805 (r .j. XIII). omslag 
515. 1870. l stuk 535. 1896. omslag 

458. 22.09.1805 - 31.12.1805 (r. j. XIV), 1806. omslag 
516. 1874. 2 stukken 536. 1897. omslag 

459. 1807. omslag 
517. 1875. l stuk 537. 1901. l omslag 

460. 1808. omslag 
518. 1876. 2 stukken 538. 1902. omslag 

461. 1809. omslag 
519. 1877. l omslag 539. 1903. 2 stukken 

462. 1810. omslag 
520. 1878. 2 stukken 540. 1904. l omslag 

463. 1811. omslag 
521. 1879. 6 stukken 541. 1905. l omslag 

464. 1812. omslag 
522. 1880. 3 stukken 542. 1906. 2 stukken 

465. 1813. omslag 
523. 1883. l stuk 543. 1907. omslag 

466. 1814. omslag 
524. 1884. omslag 544. 1908. omslag 

467. Z.d. [Franse Periode] (beschadigd). l stuk 
525. 1885. omslag 545. 1910. l stuk 

468. 1815. omslag 489. 1837. pak 
526. 1886. 4 stukken 546. 1914. l omslag 

469. 1816. l omslag 490. 1838. pak 
527. 1887. l stuk 547. 1915. stuk 

470. 1817. omslag 491. 1839. pak 
528. 1888. 4 stukken 548. 1917. stuk 

471. 1818. omslag 492. 1840. pak 
529. 1889. l omslag 549. 1918. stuk 

472. 1819-1820. 1 pak 493. 1841. pak 
550-569. Inkomende briefwisseling vanwege de onderprefect of onder- 

473. 1821. l pak 494. 1842. pak intendant, 1799-1818. 9 omslagen+ 11 pakken 

474. 1822. omslag 495. 1843. pak ~ 550. 23.09.1799 - 22.09.1800 (r. j. VIII). 

475. 1823. pak 496. 1844. omslag i( 551. 23.09.1800 - 22.09.1801 (r.j. IX). 

476. 1824. pak 497. 1845. 5 stukken f 552. 23.09.1801 - 22.09.1802 (r. j. X). 

477. 1825. pak 498. 1846. l stuk 553. 23.09.1802 - 23.09.1803 (r. j. XI). 

478. 1826. pak 499. 1847. l pak 1'(_ 554. 24.09.1803 - 22.09.1804 (r .j. XII). 

479. 1827. pak 500. 1848. 3 stukken 555. 23.09.1804 - 22.09.1805 (r .j. XIII). 

480. 1828. pak 501. 1849. 4 stukken 4<, 556. 23.09.1805 - 31.12.1805 (r. j. XIV). 

481. 1829. pak 502. 1850. 6 stukken 557. 1806. 564. 1813. 

482. 1830. pak 503. 1851. 3 stukken 558. 1807. 565. 1814. 

483. 1831. pak 504. 1852. 3 stukken 559. 1808. 566. 1815. 
484. 1832. pak 505. 1854. l drukwerk 560. 1809. 567. 1816. 

485. 1833. pak 506. 1856. 7 drukwerken 561. 1810. 568. 1817. 

486. 1834. pak 507. 1857. l omslag 562. 1811. 569. 1818. 

487. 1835. pak 508. 1861. drukwerk 563. 1812. 
488. 1836. pak 509. 1864. 2 stukken 570-573. Inkomende briefwisseling en bevelen van de Duitse overheid, 

1914-1918. l band+ 3 liassen 
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570. 

571. 

574-610. 

1914-1915. 

1917. 

572. 

573. 

1918. 

1918. 

b. Uitgaande briefwisseling 

Kopieboeken van uitgaande briefwisseling, 1795-1919. 
37 delen 

574. 22.12.1795 - 12.07.1797. 593. 10.09.1845 - 16.01.1848. 

575. 04.07.1797 - 16.01.1798. 594. 16.01.1848 - 13.02.1850. 

576. 31.01.1798 - 26.09.1798. 595. 17.02.1850 - 03.01.1852. 

577. 04. l-o.1798 - 18.07.1800. 596. 03.01.1852 - 29.01.1855. 

578. 11. 06. 1800 - 14.02.1803. 597. 21.01.1855 - 24.06.1859. 

579. 09.02.1803 - 31.12.1808. 598. 25.06.1859 - 30.07.1864. 

580. 05.01.1809 - 13.08.1816. 599. 01.08.1864 - 20.05.1871. 

581. 16.08.1816 - 10.08.1819. 600. 20.05.1871 - 14.08.1884. 

582. 10.08.1819 - 02.04.1822. 601. 05.01.1878 - 13.12.1884. 

583. 02.08.1822 - 01.08.1825. 602. 03.01.1891 - 16.10.1895. 

584. 03.08.1825 - 26.01.1828. 603. 16.10.1895 - 31.12.1902. 

585. 28.01.1828 - 13.10.1830. 604. 02.01.1903 - 31.12.1904. 

586. 29.09.1830 - 19.09.1832. 605. 03.01.1905 - 31.12.1906. 

587. 20.09.1832 - 25.10.1834. 606. 01.01.1907 - 30.12.1908. 

588. 27.10.1834 - 08.09.1836. 607. 02.01.1909 - 23.11.1910. 

589. 08.09.1836 - 31.12.1838. 608. 24.11.1910 - 08.11.1912. 

590. 02.01.1839 - 02.01.1841. 609. 09.11.1912 - 08.09.1915. 

591. 04.01.1841 12.01.1843 610. 07.11.1917 - 08.08.1919. 

592. 02.01.1843 - 10.09.1845. 

611-612. Kopieboeken van uitgaande briefwisseling m.b.t. de Burger- 
lij ke Stand, de Militie en de Burgerwacht, 1859-1897. 

2 delen 

t'4,,/,I - 625. 

Cl'p"P 626. 

627. 

628. 

629. 

630. 

631. 

632. 

633. 

634. 

635. 

636. 

637. 

660. 

661. 

662. 

638. 

639. 

640. 

641. 

642. 

c. Chronologische repertoria en klappers op de briefwisseling 

663-675. 
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1834. l stuk 643. 1876. 2 stukken 

1836. 2 stukken 644. 1877. l omslag 

1838< l stuk 645. 1881. 2 stukken 

1839. 2 stukken 646. 1884. 4•stukken 

1840. lias+ 3 stukken 647. 1885. 6 stukken 

1841. 2 stukken 648. 1889. l omslag 

1843. stukken 649. 1890. l stuk 

1844. stuk 650. [19de eeuw]. 2 stukken 

1845. stuk 651. 1902. 3 stukken 

1847. stuk 652. 1904. l omslag 

1848. 4 stukken 653. 1905. 11 stukken 

1849. 4 stukken 654. 1908. 2 stukken 

CHidden 19de eeuw]. 1 stuk 655. 1914. l stuk 

1850. 2 stukken 656. 1915. 4 stukken 

1860. l stuk 657. 1916. 6 stukken 

1861. 5 stukken 658. 1917. 5 stukken 

1865. 3 stukken 659. 1918. 6 stukken 

1868. l stuk 

Chronologisch repertorium van inkomende briefwisseling van 
de kantonmunicipaliteit Ronse, 14.01.1796 - 22.08.1797 (af- 
schrift door 0. Delghust). l deel 

Chronologisch repertorium van inkomende briefwisseling van- 
wege de hogere overheid, 23.09.1799 - 26.12.1799. l deel 

Chronologisch repertorium van inkomende briefwisseling, 
05.01.1829 - 20.04.1833. l deel 

Chronologische repertoria van inkomende briefwisseling, met 
samenvatting van het gegeven gevolg, 1832-1872. 13 delen 

611. 25.06.1859 - 29.09.1873. 
663. 04.01.1832 - 14.01.1834. 

612. 01.10.1873 11.03.1897. 
664. 03.01.1834 - 23.04.1835. 

613-659. Minuten en afschriften van uitgaande briefwisseling, 1797- 665. 28.04.1835 - 21.01.1836. 1918. 
666. 1836 - 18.11.1837. 613 '(, 1797. l stu~ 619. [Franse Periode]. stuk 

~,t) 2/) ;1-,.., A,,J;-;. 667. 21.11.1837 - 28.08.1839. 614. 1801. l stuk 620. 1816. stuk 
668. 28.08.1839 - 29.08.1843. 615. 1805. 2 stukken 621. 1817. 2 stukken 

1-507). 669. 02.09.1843 - 29.12.1845 (nrs. 616. 1807. stuk 622. 1818. stuk 
506-2520) (met klapper). 670. 04.01.1846 - 21.12.1848 (nrs. 617. 1811. stuk 623. 1820. stuk 
2521-4llï) (met klapper). ó 71. 22.12.1848 - 07.03.1851 (nrs. 618. 1813. stuk 624. 1827. 2 stukken 
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672. 09.03.1853 - 31.12.1855 (nrs. 1792-5451). 

673. 01.01.1856 - 30.08.1859 (nrs. 1-4058). 

674. 01.09.1859 - 31.12.1869 (nrs. 4059-4343 en 1-4271). 

675. 1872. 

676. Chronologisch repertorium van uitgaande briefwisseling, 
02.07.1870 - 09.01.1877. l deel 

677. 

678. 

679. 

680. 

Klapper op een correspondentieregister, [19de eeuw]. deel 

Alfabetisch repertorium van inkomende en uitgaande briefwis 
seling, 1915-1922. l lias 

Chronologisch repertorium van inkomende en uitgaande brief 
wisseling m.b.t. de bezetting, 27.07.1917 - 21.02.1919. 

l deel 

Klapper op een correspondentieregister [Eerste Wereldoor- 
log]. l deel 

d. Verzoekschriften (22) 

681. 

682-684. 

682. 

683. 

684. 

Inkomende verzoekschriften, 1799-1848 en z.d. [Franse Pe- 
riode]. 8 stukken 

Kopieboeken van inkomende verzoekschriften, 1829-1860. 
3 delen 

18.12.1829 - 20.12.1834 

1835 - 28.09.1846 

26.09.1846 - 30.08.1860 

685. 

686. 

Verzoekschriften van inwoners van Ronse aan de gouverneur, 
1839. 3 stukken 

Inkomende verzoekschriften (vooral bouwaanvragen), 1861- 
1876. l band 

F. ARCHIEF ( 23) 

687. 

688. 

689. 

Ontvangstbewijs van notariële akten door het bestuur van de 
kantonmunicipaliteit Ronse, 1796. l stuk 

Bewijsstuk m.b.t. de lichting van processtukken uit de grif 
fie van het gemeentebestuur, 1798. l stuk 

Proces-verbaal van deponering van de minuten en repertoria 
van het Vredegerecht op het stadhuis, 1799. 1 stuk 

(22) De losse verzoekschriften, die geen teken van enige klassering 
droegen, werden in de desbetreffende hoofstukken geplaatst. 

(23) Voor inventarissen, zie nrs. 1-3. 

690. 

691. 

692. 

693. 

, 694. 

695. 

696. 

697. 

698. 

699. 

700. 

701. 

702. 

703. 

Proces-verbaal van de ontdekking van archief van het St. 
Hermeskapittel in het voormalige hospitaal en de overbrenging 
ervan naar het stadhuis, 1808 (erg beschadigd). l stuk 

Inventaris van de archiefstukken in het stadhuis gedeponeerd 
door de ontvanger van het Registratiekantoor te Rons~,1 1814. 

l katern 

Vraag van de procureur des konings te Oudenaarde om opgave 
van de notariële archieven die eventueel in het stadhuis 
bewaard worden, 1828. l stuk 

G. ALGEMENE OVERZICHTEN 

Statistiek nr. l (gevraagd door de provinciegouverneur) in-. 
houdende een geografische en historische beschrijving van de 
stad, [tussen 1815 en 1818]. 1 katern 

Staat van algemene inlichtingen betreffende de stad Ronse, 
1821 (allerhande gebouwen, fabrieken, veeteelt, graangewas- 
sen, wegennet ..• ) . 1 katern 

H. OFFICIELE PLECHTIGHEDEN 

Stukken m.b.t. de viering van officiële feesten, 1796-1813. 
l omslag 

Stuk m.b.t. het schouwspel opgevoerd ter gelegenheid van he t 
huwelijk van de onderprefect, 1809. l stuk 

Stukken m.b.t. de aankoop van een buste van Napoleon, 1811- 
1824. l omslag 

Rede gehouden door Graham, voorzitter van het Bestuur van 
het Scheldedepartement, n.a.v. het feest van 1 vendémiaire 
VIII en van de vereniging van de Negen Departement met de 
Franse Republiek, [Franse Periode], 1 drukwerk 

I. ERETEKENS 

Lijst van vereremerkte werklieden en ambachtslui, met bij- 
lagen, 1858 lt8Sl, • 2 stukken+ l katern 

Beloningen en onderscheidingen voor dadén van ~eed en zelf- 
opoffering, 1878. stukken 

Toekenning van burgerlijke onderscheidingen, 1903-1913. 
l omslag 

Stukken betreffende de toekenning_van de herdenkingsmedaille 
van de regering van Leopold II aan diverse inwoners van 
Ronse, 1905-1906. 2 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. nijverheidseretekens, 1906. 
6 stukken 
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704. Toekenning van landbouweretekens, 1908-1910. 

J. BETWISTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID (24) 

705. 

706. 

707. 

708. 

709. 

710. 

711. 
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712. 

713. 

Stukken m.b.t. een proces tussen het stadsbestuur van Ronse 
en H.F. Delaruelle-Vandendriessche, betreffende het bezit 
van een stuk grond, 1844 (met retroakten). 1 omslag 

Stuk m.b.t. een proces vóór de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Oudenaarde tussen het stadsbestuur van Ronse en de direc 
teur van het krankzinnigengesticht St.-Dominicus te Brugge, 
185 6 • ~a'1leT'n ~ ~t-. 
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad m.b.t. een 
betwisting over de eigendom van stadsgrond, 1873. 1 stuk 

Stukken betreffende een proces van het stadsbestuur tegen 
Adolf De Meester, handelaar te Ronse, 1883-1884 (25). l lias 

Inkomende en uitgaande briefwisseling betreffende geschil 
len (over openbare werken en wegenis), 1884-1888. l omslag 

Stuk betreffende een proces van het stadsbestuur tegen J.B. 
Lesenne, 1887. l stuk 

Stukken betreffende de eis ingediend door hotelhouder Achil 
le Lefebvre tot vergoeding van de schade tijdens de onlusten 
van 4 maart 1886, 1887. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de aansprakelijkheid van het stadsbestuur in 
een spoorwegongeval, 1915. 3 stukken 

Stuk met betrekking tot de brandverzekering van Oscar Tho- 
mae s , 1915. l stuk 

IV. D O M E I N P A T R I M O N I U M 

A. BEZIT (26) 

714. 

715. 

l omslag 717. 

716. 

E N 

Stuk m.b.t. de verkoping van gemeentegoederen, 1813. 1 stuk 

Inkomende brief betreffende het voorstel tot aankoop van een 
nieuw stadhuis, 1826. 1 stuk 

Stukken betreffende de openbare verkoping van oude keien, 
1826. 2 stukken 

(24) Zie ook nrs. 972, 991, 3662, 5240 en 5244. 
(25) Voor raadpleging, zie inl. p. 25. 
(26) Zie ook p. 23, voetnoot 70, afdeling III, J. Betwistingen en nrs. 

3793, 5054, 5240, 5243. Voor de 3cholen en het slachthuis, zie 
afdelingen XII en XVIII. Voor het kerkhof, zie nrs. 3556, 3559, 
3561 en 3%1. 

718. 

719. 

720. 

721. 

722. 

723. 

J<", '5" t,. 

724. 

725. 

I<, '5#11- 

726. 

727. 

728. 

729. 

730. 

Onderzoek over een ontwerp voor het openbaar verkopen van 
stadsgoederen ten einde met de opbrengst ervan te kunnen 
bijdragen in de aanleg van een weg van Ronse naar Doornik, 
1835. ''lstuk 

Diverse stukken m.b.t. de opmeting van gemeentegoederen, 
1840 en z i d , [19de eeuw]. 7 stukken 

Register van percelen door de stad verkocht of te verkopen, 
naar aanleiding van een nieuw reglement over de breedte van 
de wegen, 1848-1861 en z.d. (met bijlagen). 1 deel 

Staat van bebouwde en onbebouwde eigendommen die toebehoren 
aan de stad Ronse, 1858. 1 stuk 

Notariële akten van ruiling van grond tussen de stad en J. 
en I, Magherman, strekkende tot het rechttrekken van de 
straten op St.-Cornelisveld, 1865. l stuk 

Project van wijziging van afbakening van gronden, toebehorend 
aan de heer Cambier-De Raedt en aan de stad, 1873. 1 stuk 

Stukken m.b.t. afstand van grond en gebouwen voor het sta 
tion, 1885-1888 (met plan van de Nieuwe Brugstraat, 380 mm x 
333 mm., schaal 1/1000, 1886, getekend). 5 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. gronden van de Belgische 
spoorwegen die de stad Ronse zou willen kopen, 1887. 

3 stukken 

Briefwisseling en akte m.b.t. het afstaan van grond door de 
directie van de spoorwegen aan de stad Ronse voor het aan 
leggen van de Vierde Maartlaan (met 2 plannen), 1888-1893. 

l omslag 

Dossier m.b.t. de onteigeningen van gebouwen en gronden aan 
palend aan St.-Hermeskerk (gebouwen van het voormalig kapit 
tel), 1891-1921. l omslag 

Verzoekschriften tot onteigening van een stukje private 
grond in de Vierde Maartlaan, 1899. 3 stukken 

Stukken m.b.t. de verkoping van de stadsgronden rond de 
nieuwe St.-Martenskerk, 1900. 2 stukken 

Omzendbrief van de gouverneur m.b.t. de aan- of verkoop van 
gemeentegoederen,· 1901. 1 drukwerk 

Tabel van eventuele onteigeningen voor de verlenging van de 
Vierde Haartlaan, 1910. 2 stukken 

B. VERHUUR EN HUUR 

73 L. 

732. 

Verhuring van het stadhuis, 1799. l katern 

733. 

Aanbesteding, met toewijzing aan de laagste inschrijver, 
voor het huren van onroerende goederen die toebehoren aan 
ie stad Ronse, l816. 4 katernen 

Lastenkohier van de openbare verpachting van een weide, 
ct-,,1, ,..._,.._.J ,.. __ ,..,..._ .... .:- __ , -- J __ , _ 
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734. 

735. 

736. 

737. 

malige St.-Elooishospitaal, alsook toewijzing, 1820. 
4 katernen 

Aanbestedingen en toewijzingen van het gras op de Bruul, 
1820-1822. 3 stukken 

Stuk betreffende de verpachting van gemeentegoederen voor de 
periode 1829-1834, 1828. l stuk 

Huurcontract tussen het stadsbestuur en H.E.F. Van Meldert 
betreffende een huis in de Wijnstraat, 1833. 9.._ stukh::t!-1"\ 

Stukken m.b.t. de verhuring van de voormalige St.-Pieters- 
kerk, 1839 en z.d. (27). 3 stukken 

738. Aanbesteding, met toewijzing aan de laagste inschrijver, 
voor de verhuring van het gras op de Bruul, het kerkhof en 
andere kleine stukken grond, 1847. l lias 

739. Openbare aanbestedingen van het gras op het kerkhof en op 
een kleine strook grond die paalt aan het kerkhof en de 
Doornikse Steenweg, 1850-1857, alsook (voor 1853) van de 
huur van de kiosk. 5 stukken 

740. Stuk m.b.t. de verhuring van een stadsgebouw (voormalige ge- 
meenteschool), 1897. 1 stuk 

741. Dosier m.b.t. de huur van een gebouw, dienstig als stadhuis, 
1915. 6 stukken 

C. VERZEKERING 

742. Brief betreffende de verzekering van stadseigendommen, 18~~8 
1 stuk 

v. F I N A N C I E N 

743. 

744. 

E N F I S C A L I T E I T 

A. ALGEMEENHEDEN (28) 

a. Onderrichtingen 

Onderrichtingen van de hogere overheid betreffende de reken 
plichtigheid in het algemeen, 1798 en 1812. 1 stuk+ 1 lias 

b. Commissie 

Rapport van de stedelijke commissie belast met het onderzoek 
van de rekening van de ontvanger, dienstj. 1844. 1 stuk 

(27) De eigendom ervan werd betwist, ~aar uiteindelijk bleek het gebouw 
eigendom van de kerkfabriek van St.-Hermes ; zie nr. 5240. 
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745. 

746. 

747. 

748-764. 

748. 

749. 

750. 

751. 

752. 

753. 

754. 

755. 

756. 

765. 

766. Overzicht van inkomsten en uitgaven van de stad, 1846-1848. 
1 katern 

767. r~) 
768. 

769-773. 

769. 

770. 

c. Briefwisseling 

Briefwisseling m.b.t. de rekenplichtigheid, 
1835. 

Id., 1848-1889. 

1> 
179/-182lhen 

1 omslag 

1 pak 

Briefwisseling m.b.t. de rekeningen, 1890-1899. omslag 

Inkomende briefwisseling (vooral vanwege het provinciebe 
stuur) m.b.t. de rekenplichtigheid van de dienstj. 1900-1916. 

17 omslagen 

1900. 757. 1909. 

1901. 758. 1910. 

1902. 759. 1911. 

1903. 760. 1912. 

1904. 761. 1913. 

1905. 762. 1914. 

1906. 763. 1915. 

1907. 764. 1916. 

1908. 

Briefwisseling m.b.t. de rekenplichtigheid, 1917-191[.'1 
1 omslag 

d. Algemene overzichten (29) 

Overzicht van de financiële situatie van de stad Ronse tij- 
dens de periode 1903-1907, l,~ (minuut). 1 stuk 

Overzicht van de financiële t~!fstand en zijn weerslag op de 
voorziene werken, voorgesteld door 0. Delghust in naam van 
het schepencollege, [1909]. l drukwerk 

B. BEGROTINGEN 

Vastgestelde begrotingen, dienstj. V-1905. 5 banden 

Rv j , V (22.09.1796 - 21.09.1797), r i j , VI (22.09.1797 - 
21.09.1798), r.j. IX (23.09.1800 - 22.09.1801) - 1822, 1828 
rekening dienstj. 1813-1814. 

1840-1867. 

(29) Zie ook E. REGIBO, ~a ville áe Renaix et ses finances pendant ia 
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771. 1869-1885 ; bevat ook de begrotingen van de gewone dienst 
van het lager onderwijs, van de scholen voor volwassenen 
(1869-1872, 1874-1881, 1883-1884), van de muziekschool 
(1872, 1874-1876, 1878-1885), van de bewaarscholen (1881, 
1883-1884). 

772. 1886-1905 ; bevat ook de begrotingen van de gewone dienst 
van het lager onderwijs, van de muziekschool (1887-1898, 
1900-1905), van de bewaarscholen (1891-1905). 

773. 1906-1914 ; bevat ook de begrotingen van de gewone dienst 
van het lager onderwijs (1906-1910, 1912-1914), van de be 
waarscholen (id.), van de muziekschool (1906-1914). 

774-804. Begrotingen, dienstj. XI-1918. 

774. a.j , XI (23.09.1802-23.09.1803) (met wijziging). 2 stukken 

775. a.j , XII (24.09.1803-22.09.1804). 2 stukken 

776. 1807 (minuut). l stuk 

777. 1809. 2 katernen 

778. 1810. katern 

779. 1811. katern 

780. 1812. 1 katern 

781. 1813. katern 

782. 1814. stuk 

783. 1816 (afschrift). stuk 

784. 1817. katern 

785. 1820. l stuk 

786. 1821. katern 

787. 1823 (2 ex.). 2 katernen 

788. 1824. katern 

789. 1825. katern 

790. 1868. katern 

791. 1869. katern 

792. 1870. katern 

793. 1871. katern 

794. 1872. katern 

795. 1888. katern 

796. 1890. katern 

797. 1904. katern 

798. 1905. katern 

799. 1913 (ontwerp). katern 

800. 1914. katern 

801. 1915 (2 ex .. waarvan één minuut met toelichtinQen). 
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802. 1916 (3 ex , , waarvan één minuut met toelichtingen). 
2 katernen 

803. 1917 (3 ex , , waarvan één minuut met toelichtignen). . ' 3 katerne,1 

804. 1918 (3 ex . , waarvan één minuut met toelichtingen). 
3 katernen 

805-845. Bij lagen, ramingen, toelichtingen en briefwisseling bij de 
begrotingen, dienstj. 1809-1918. 

805. 

806. 

807. 

808. 

809. 

810. 

811. Toelichtingen (cahier e::r:plicatif) op de begrotingen, dienstj. 
1859-1874, 1876-1880. l omslag 

1809. 5 stukken 

1811. 2 stukken 

1812. katern 

1813. katern 

1815. 2 stukken 

1824-1858. 1 omslag 

812. 1877. 2 stukken 

813. 1880. l stuk 

814. 1883-1885. omslag 

815. 1886. 8 stukken 

816. 1887. 6 stukken 

817. 1888. lO stukken 

818. 1889. 6 stukken 

819. 1891. 2 stukken 

820. 1892. l stuk 

821. 1894. 6 stukken 

822. 1895. l stuk 

823. 1896. 5 stukken 

324. 1897. 6 stukken 

825. 1898. l omslag 

826. 1899. 10 stukken 

827. 1900. omslag 

828. l 901. omslag 

829. 1902. omslag 

830. 1903. omslag 

831. 1904. omslag 

832. 1905. 1 lias + 4 stukken 

333. [906. omslag 

834. 1 Q07. 1 ""'" ... 1.,,.., 
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835. 1908. omslag 

836. 1')09. omslag 

837. 1910. 4 stukken 

838. 1911. l omslag 

839. 1912. 6 stukken 

840. 1913. omslag 

841. 1914. omslag 

842. 1915. omslag 

843. 1916. omslag 

844. 1917. omslag 

845. 1918. 4 stukken 

C. BOEKHOUDING 

a. Grootboeken 

846. Grootboek van de stadsontvanger, dienstj. X (22.09.1801- 
22.09.1802)-1807 ; mandatenboek, dienstj. VIII-XI (23.09. 
1797-23.09.1803). l deel 

847-853. 

847. 

848. 

849. 

850. 

Grootboeken van de stadsontvanger, dienstj. 1808-1918. 

1808-1812 (met bijlagen voor 1813). 

1814 (fragment). 

deel 

katern 

1818-1821, 1824-1830. l deel 

1831-1838 ; notulen van de gemeenteraad, 17.07.1830-02.10. 
1830. l deel 

851. 1839-1847. deel 

852. 1848-1853. deel 

853. 1857-1864. deel 

854-860. Grootboeken van uitgaven, 1884-1920. 

854. 1884-1885 (minuut) (fragment). omslag 

855. 1914-1920. deel 

856. 1914. deel 

857. 1915. deel 

858. 1916, deel 

859. 1917. katern 

860. 1918. l deel 

1. Registers van schuldvorderingen t.o.v. het stadsbestuur 
(30) •• 

861-864. Registers van schuldvorderingen t.o.v. het stadsbestuur, 
dienstj. 1796-1861. 4 delen 

861. R.j. V-VI (22.09.1796-21.09.1798). 

862. 1834-1836. 

863 •. 1836-1847. 

864. 1852-1861. 

2. Mandatenboeken 

865-868. 

865. 

866. 

867. 

868. 

869-872. 

869. 

870. 

873. 

874. 
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b. Hulpboekhouding 

Mandatenboeken, 1862-1892. 

1862-1873. 

1874-1887. 

1890 (fragmenten). 

1891-1892 (fragment). 

3. Dagkasboeken 

Dagkasboeken, 1814-1916. 

1814. 

1906. 

871. 

872. 

deel 

deel 

2 stukken 

l katern 

3 katernen+ l band 

1907. 

1913-1916. 

4. Boekhouding m.b.t. openbare werken (31) 

Dagkasboek van de commissie van toezicht bij de bouw van 
een linnenhal te Ronse, 1823-1824 (met bewijsstukken). 

2 katernen 

Overzicht van sommen die de stad verschuldigd is aan smid 
F. Demasenier, voor uitgevoerde werken, 1828-1837. l stuk 

875. Betalingsmandaten voor de onderhoudswerken aan de buurtwegen 
door de aangelanden uitgevoerd, 1844-1849. l pak 

876. Boekhouding van uitgekeerde lonen voor werken aan de buurt- 
wegen, 1864. l stuk 

877. Rekening van A. Geenens, metser te Ronse, ten laste van de 
gemeentebesturen van Nukerke en Ronse, voor werken aan een 
aquaduct in de Ommegangstraat, 1867. l stuk 

878. Notities over uitgaven voor openbare werken, l880. l katern 

(30) Bevatten, per schuldeiser, de afschriften van de gedetailleerde 
schuldvorderingen en van de betalingsmandaten. Zie ook nrs. 94 en 
846. 

(31) Zie ook nrs. 3542-3555. 
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•879-884. 

879. 

880. 

881. 

882. 

883. 

884. 

1915 (betaalde mandaten). 

1916 ( uitgegeven mandaten). 

1917 (uitgegeven mandaten). 

1917 (betaalde mandaten). 

1918 (uitgegeven mandaten). 

1918 (betaalde mandaten). 

5.2. Parti ë 1 e g r o o t b o e k e n 

885. 

886. 

887. 

888. 

889. 

890. 

891. 

892. 

893. 

894. 

Grootboek van diverse uitgaven, voortkomende uit de mili 
taire bezetting (betreft o.a. het pasbureau, de depotkamer, 
apotheken en tandartsenij en Vliegwacht), 1914-1916. 

l katern 

Grootboek van diverse uitgaven, voortkomende uit de mili- 
taire bezetting, 1914-1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende het stadhuis, 1914-1916. 
l katern 

Grootboeken voor dekking van onkosten bij private personén, 
met bewijsstukken, 1914-1918. 2 katernen 

Grootboek van uitgaven van ~e stad, voortkomende uit de mi- 
litaire bezetting (art. 106 ), 1915-1916. l deel 

· Grootboek van uitgaven betreffende de rijkswacht, 1915-1916. 
l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende het station, 1915-1916. 
l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende de hertog Albrecht-kazer 
ne, 1915-1916 en "Prairie", 1915-1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende de keizer Willem-kazerne, 
1915-1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende de Kronprinz-kazerne, 
1915-1916. l katern 

895. 

896. 

897. 

898. 

5. Eerste Wereldoorlog (32) 

5.1. Mandaten 

Mandatenboeken, 1915-1918. 6 delen 

Grootboek van uitgaven betreffende het Casino voor officie- 
ren, 1915-1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende het militair kwartier in 
de Vooruitgangsstraat, 1915-1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende het militair kwartier te 
Louise-Marie, 1915-1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende het "Soldatenheim", 1915- 
1916. l katern 

(32) Verantwoordingsstukken steken soms nog in andere dossiers zie 
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899. 

900. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

90i-910. 

907. 

908. 

909. 

910. 

Grootboek van uitgaven betreffende het veldhospitaal, 1915- 
1916. l katern 

Grootboek van uitgaven betreffende de schietstand, 1915-1916. 
• ,1 katern 

Grootboek van uitgaven, voortkomende uit de militaire bezet 
ting, 1916 (betreft o.a. de kazernen, de Rijkswacht, het 
station, het casino voor officieren, de legerapotheek, de 
Vliegwacht, enz.). 1 katern 

Grootboek van uitgaven betreffende het veldhospitaal, 1917. 
l katern 

Grootboek van het stadsbestuur, voor verrekeningen betref 
fende de gemeenten Amougies, Berchem, Nukerke, Kwaremont, 
Orroir, Russeignies, Ruien en Zulzeke (met bewijsstuk), 
1917-1918. l deel 

Grootboek van het stadsbestuur, voor verrekeningen betref 
fende de gemeenten Amougies, Berchem, Nukerke, Kwaremont, 
Orroir, Russeignies, Ruien en Zulzeke (met bewijsstukken), 
1918. l katern 

5.5. Varia 

Staten van bezettingskosten, 1916-1917. 

6. Diversen 
2 stukken 

Verslagen van nazicht, door de "maire" of een "adjoint", 
van bepaalde kassen m.b.t. oude Franse munststukken, 1810 
(betreft : de ontvanger van de domeinen, de ontvanger van 
de s t ads r e ch t e n , de on cvange r van de bedragen van de toe 
slag van de Garde ~ationale, de ontvanger van de registra 
tie, de ontvanger van de direkte belastingen, de ontvanger 
van het Bureel van Weldadigheid, de stadsontvanger). 

l omslag 

D. REKENINGEN 

Banden van vastgestelde stadsrekeningen, dienstj. 1827-1895. 
4 banden 

1827-1841. 

1864-1883 ; bevat ook de rekeningen van de gewone dienst van 
het lager onderwijs (1866-1877, 1879-1881, 188.)), van de 
scholen voor volwassenen (1869-1870, 1872-1873, 1879-1883), 
van de muziekschool (1871-1882), van de bewaarscholen (1881- 
1883). 

1884-1895 ; bevat ook de rekeningen van de gewone dienst van 
het lager onderwijs (1884-1887, 1889-1895), van de scholen 
voor vo Iwas senen ( [884), van de bewaarscholen (1884, 1891- 
ld95), van de muziekschool (1885-i887, 1889-1895), eindre 
~ening ?an de aftr2dende ontvanger (1888). 

1896-[912 ; jevac ook de rekeningen van de gewone dienst 
van nee lager onderwijs ~1896-[912), van de bewaarscholen 
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911-962. 

911. 

912. 

913. 

914. 

915. 

916. 

917. 

918. 

919. 

920. 

921. 

922. 

923. 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

929. 

930. 

931. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 

937. 

938. 

939. 

940. 

(1897-1912), van de muziekschool (1896-1904, 1906-1912), 
eindrekening van d~ aftredende ontvanger (1898). 

Stadsrekeningen, dienstj. XI-1918. 

R.j. IX (23.09.1800-22.09.1801). 

R.j. X (23.09.1801-22.09.1802). 

R.j. XI (23.09.1802-23.09.1803) (3 ex.). 
R.j. XII (24.09.1803-22.09.1804). 

R;j, XIII (23.09.1804-22.09.1805). 

R.J. XIV (23.09.1805-31.12.1805) - 1806 (rekening van de 
maire). 1 katern 

R.j. XIV (23.09.1805-31.12.1805) - 1806 (rekening van de 
ontvanger). l katern 

1807 (1 ex. van de rekening van de "maire", 2 ex. van de 
ontvanger). 3 katernen 
1809. 

1810 (minuut en net). 

1811. 

1812 (2 ex . ) 

1813 (33). 

1814 (33). 

1816. 

1817 ( 2 ex. ) . 

1819. 

1820 (2 ex.). 

1821. 

1822. 

1823. 

1824. 

1825. 

1826. 

1831. 

1832 (fo~tokopie). 
Al88"3.t.. (-. 4 • 

l844 (erg 

1845 (e; A8t.tó ( • 
1847. 

beschadigd). 

beschadigd). 

l katern 

2 katernen 

3 katernen 

katern 

katern 

l katern 

2 katernen 

l katern 

2 katernen 
1 katern+ 2 stukken 

2 katernen 

l katern 

2 katernen 

l katern 

2 katernen 

2 katernen 

katern 

katern 

katern 

katern· 

katern 

l stuk 

drukwerk 

katern 

katern 

katern 

katern 

f ') ')' .., ~ - - - '- 

63 

941. 

942. 

943. 

944. 

945. 

946. 

947. 

948. 

949. 

950. 

951. 

952. 

953. 

954. 

955. 

956. 

957. 

958. 

959. 

960. 

961. 

962. 

963-965. 

963. 

964. 

965. 

966-968. 

966. 

967. 

968. 

969-1092. 

969. 

970. 

971. 

1848. ~i 
1t5b: f:J 
1851 (minuut en net). 

1855 (ontwerp). 

1859 (3 ex.). 

1902. 

1903. 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912. 

1913 (2 ex.). 

1914 (2 ex.). 

1915 (2 ex.). 

1916 (2 èX,), 

1917 (2 ex.). 

1808-1878. 

katern 

katern 

l katern+ 1,drukwerk 

l katern 

3 drukwerken 

katern 

katern 

katern 

l katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

l katern 

1 katern 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

katern 

1 stuk 

katern 

19 18 ( 2 ex . ) . 

Recapitulatieve rekeningen, dienstj. 1811-1850. 

1811-1814. 

1814. 

1849-1850. 

Stukken m.b.t. de vaststelling van de stadsrekeningen, 
dienstj. XII-1878. 

R.j. XII-XIII (24.09.1803-22.09.1805). 1 stuk 

R.j. XIV (23.09.1805-3l.12.1805) - 1806. 2 stukken 

l omslag 

Verantwoordingsstukken en ~ijlagen bij ~e scadsrekeningen, 
dienstj. IV-l918 (34). 

R.j. IV (1796). 

R.j. V (1797). 

R.j. VII (1799). 

2 stukken 

stuk 

stuk 

1,,, ,.,. 
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972. a.]. VIII (1799) (35). l stuk 
973. a.j . X (23.09.1801-22.09.1802) (36). omslag 
974. R.j. XI (23.09.1802-23.09.1803). omslag 
975. a.j . XII (24.09.1803-22.09.1804). omslag 
976. a.j . XIII (23.09.1804-22.09.1805). omslag 
977. R. j. XIV (23.09.1805-31.12.1805) - 1806. pak 
978. 1807. 1 pak 

979. 1808 stuk 
980. 1809. 1 stuk 
981. 1810. 2 stukken 
982. 1811. 8 stukken 

983. 1813. l lias+ 2 stukken 
984. 1814. l omslag 

985. [ Franse Periode]. 6 stukken 
986. 1815. 3 stukken 

987. 1816. pak 

988. 1817 (37). pak 
989. 1819. pak 

990. 1820. pak 

991. 1821 (38). pak 

992. 1822. pak 

993. 1823 (39). pak 

994. l824. pak 

995. 1825. pak 
996A-B_ 1826. 2 pakken 

997. 1827. pak 

998. 1828. pak 

999. 1829. pak 

1000. 1830. pak 
1001. [Hollandse Periode]. 8 stukken 
1002. 1831. 1 pak 

(35) Betreft de schadevergoeding waartoe het stadsbestuur veroordeeld 
werd n.a.v. de Boerenkrijg. 

(36) O.a. betreffende de grote klok in St.-Hermeskerk. 
(37) BetreÏt o.a. vondelingen en verlaten kinderen. 
(38) O.a. onkostennota's m.b.t. een proces tussen het stadsbestuur en 

Louis Vanhove, 1820-1821. 
(1.Q) Uool ,,.+- .. 1,1 .. ,..,.., - \... .. 
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100:l. 1832. 
1004A-ll. 1833. 

1005. 1834. 

1006. 1835. 

1007~·.Gt836. 

1008A-B. 183 7. 

1009A-B. 1838. 

lOlOA-B. 1839. 

1011. 1840. 
1012A-B :-'-1841. 

1013. 1842. 
1014A-B. 1843. 

1015A-B :-c.1844. 

1016A-B~ 1845. 

1017A-B. 1846 ( erg beschadigd). 

1018A-B. 1847. 

1019A-B. 1848. 

1020. 1849. 

1021. [Vóór ca. 1850]. 

1022. [Midden 19de eeuw]. 
1023A-B~ C::..l850. 3 pakken [040. 
1024A-B_ 1851. 2 pakken 1041. 
1025A-B_ 1852. 2 pakken 1042. 

1026. 1853. 1 pak 1043. 
1027A-B_ 1854. 2 pakken 1044. 

1028. l855. pak 1045. 

1029. 1856. pak 1046. 

1030. 1857. pak 1047. 

1031. ~858. pak 1048. 
103/!' 859. pak 1049. 

1033. [860. pak 1050. 

1034. 186 l. pak l051A-B. 

l035. [862. 2 stukken l052A-B_ 

[036. [863. l pak l053A-B_ 
1037A-B_ 1864. 2 pakken 1054A-B_ 

1038. 1865. pak 1055A-B. 

1039. 1866. pak 1056A-B_ 

l pak 

2 pakken 
•' 1 pak 

l pak 

~ pak)(, 

2 pakken 

2 pakken 

2 pakken 

l pak 

j. pakken 
l omslag 

2 pakken 

J pakken 
- pakken 

2 pakken 

2 pakken 

2 pakken 

1 pak 

7 stukken 

1 stuk 

1867. pak 

1868. pak 

1869. pak 

1870. pak 

1871. pak 

1872. pak 

1873. pak 

1874 (fragment). l stuk 

1875. pak 

1876. pak 

1877. pak 

1878. 2 pakken 

1879. 2 pakken 

1880. 2 pakken 

1881. 2 pakken 

1882. 2 pakken 

1883. ? n:t!.rk°Pn 
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105,A-B. 1884. 2 pakken 1075. 1901. pak 
1058A-B_ 1885. 2 pakken 1076. 1902. pak 

1059. 1886. pak 1077. 1903. pak 

1060. 1887. pak 1078. 1904. pak 

1061. 1888. pak 1079. 1905. pak 

1062. 1889. pak 1080. 1906. pak 

· 1063. 1890. pak 1081. 1907. pak 

1064. 1891. pak 1082. 1908. pak 

1065. 1892. pak 1083. 1909. pak 

1066. 1893. pak 1084. 1910. pak 

106ï. 1894. pak 1085. 19,11. pak 

1068. 1895. pak 1086. 1912. ·1 pak 

1069. 1896. pak 1087. 1913. pak 

1070. 1897. 1 pak 1088. 1914. pak 

1071 A-B ~ G 1898. .) pakken 1089 • 1915. pak 

1072. 1899. 1 pak 1090A-~ l 916. §pakken 

1073. [19de eeuw]. omslag 1091A-D_ 1917. 4 pakken 

1074. 1900. 1 pak 1092A-E_ 1918. 5 pakken 

E. EINDREKENING EN VAN DE AFTREDENDE ONTVANGER (40) 

1093. 

1094. 

1095. 

Rekening van klerk tot meester door Emile Bersez, als erf 
genaam van zijn vader Joseph Edouard Bersez, overleden 
stadsontvanger (afschrift), met bijhorende briefwisseling, 
1859. 1 katern+ 2 stukken 

Vaststelling van de eindrekening van de aftredende ontvanger, 
1877 (afschrift). l stuk 

Eindrekening van Theodule Pot als overleden stadsontvanger, 
1916. 1 katern 

F. LENINGEN EN RENTEN TEN LASTE VAN HET STADSBESTUUR 

1096. 

1097. 

Boek van de geconstitueerde schuld, opgesteld in uitvoering 
van het decreet van 21.08.1810, 1813. l stuk 

Stuk m.b.t. een lening van 9000 fr. door de stad aangegaan 
bij Parfait en Aimée Colbrant (Ronse), 1856. l stuk 
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1098. 

1099. 

1100. 

1101. 

1102. 

1103. 

1113. 

Obligaties van een openbare lening van 65.000 fr. door de b 
stad, 1862-1863. 1 ~-ait-,o h(. 

Projer. d'un emprunt à contracter par la ville de Renaix. 
Propoei.t ione et expl icatrione du ool lè qe , 1897. 2 drukwerken 

G. GEMEENTEBELASTINGEN 

a. Algemeen (41) 

1. Verordeningen, organisatie, enz. (42). 

Algemeen reglement voor de heffing der plaatselijke belas 
tingen der stad Ronse, 1841 (concept en net). 

1 katern+ 2 drukwerken 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende 
het vernieuwde tarief van de gemeentebelastingen, 1856. 

1 stuk 

Uittreksels uit het Staatsblad van 07.09.1885 m.b.t. de toe 
lating voor het heffen van gemeentebelastingen te Aalst, 
Antwerpen, Berchem en Deurne. 1 stuk 

Lastenboeken voor de aanbesteding van de inning van de di 
verse gemeentebelastingen, 1894-1912. 

2. Kohieren en aanmaningen 

1104-1111. Kohieren, dienstj. 1910-1918. 

1104. Dienstj. 1910 (kadastraal inkomen, honden, speciale politie 
belasting, onderhoud buurtwegen, personele belasting). 

l deel 
1105. Dienstj. 1911 (id.). deel 
1106. Dienstj. 1912 (id.). deel 
1107. Dientsj. 1913 (id.). deel 
1108. Dienstj. 1915 (id.). deel 
1109. Dienstj. 1916 (id.). deel 
1110. Oienstj. 1917 (id.). 2 delen 
1111. Dienstj. 1918 (id.). l deel 

1112. Aanmaningen tot betaling, dienstj. 1858-1859 en 1908. 
l omslag 

J. 3oekhouding 

Overzichtsstatistiek van de opbrengsten van de gemeentelijke 
octrooirechten, meet- en weegrechten, plaats- en tolrechten, 
1840-1854. l stuk 

(41) Zie ook nr. 3272. 
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1114. ~) 

1115. 

1116. 

1117. 

1118. 

1119. 

1120. 

1121. 

Dagkasboek van de gemeentebelastingen, dienstj. 1845-1849 
(onvolledig). l katern 

Fragmenten van dagkasboek, betreffende diverse rechten door 
de gemeente te innen, 1847. 3 stukken 

Kasboek van de opbrengsten van de gemeentebelastingen, 1847- 
1855. l deel 

Rekening van de gemeentebelastingen, dienstj. 1848. stuk 

1122. 

Id., dienstj. 1860 (met bewijsstukken). 

Staten der oninbare posten, dienstj. 1914-1920. 

4. ControZe 

Proces-verbalen van overtredingen van de verordeningen op de 
gemeentebelastingen, 1827-1844. l omslag 

lias 

omslag 

1123. Staten van minnelijke schikkingen, 1839 en 1854. 

b. Gemeentelijke opcentiemen 

1124. Staten van de gemeentelijke opcentiemen op de rechtstreekse 
belastingen, dienstj. 1823 en 1828. 2 stukken 

1125. 

1126. 

1127. 

Id., dienstj. 1835. 

Id., dienstj. 1867. 

1 stuk 

8 stukken 

Inkomende brief van het provinciebestuur m.b.t. de gemeen- 
telijke opcentiemen op de grondbelasting, 1868. 1 stuk 

c. Belasting op het kadastraal inkomen 

1128. Verordening tot het heffen van een belasting van 2 7. op het 
kadastraal inkomen, 1867. l drukwerk 

d. Personele belasting 

1129. 

1130. 

Jaaroverzicht van de ontvangsten en uitgaven van 
stratie van de gemeentebelastingen, 1844. 

Staten der oninbare posten, dienstj. 1845-1846. 

de admini- 
1 stuk 

1 katern 

2 stukken 

Staat van oninbare posten op het kohier van de personele 
belasting voor het dienstj. 1830, (met bijhorende goedkeu- 
ring door de gemeenteraad). l katern+ 1 stuk 

Staat der oninbare posten op.het kohier van hoofdelijke om- 
slag, 1916. 1 stuk 

1137. 

1138. 

1139. 

1140. 

1141. 

1142. 

1143. 

e. Belasting op het geschat vermogen 

1131-1136. Kohieren, dienstj. 1908-1916. 

1131. 1908. 

1132. 1909 (met staat van wijzigingen). 

1133. 1911. 

1134. 1912. 

1135. 1915. 

1136. 1916. 

f. Belasting op het geschat inkomen 

. ,, 
l dewk°~t--. ·i.c.,._ l· 

1 ~"'+ stuk 

k t. 
~k t. 
(i-u,,]_ h, l t- I 
de..e. k .>. 

Kohier van belasting op het geschat inkomen, 1916. 

g. Hondenbelasting 

1. Voorbereidende Zijsten 

Staat van het aantal honden, 1845. 

Ld , , 1846. 

Staat van het aantal paarden en honden, 1850. 

1 deel 

katern 

l lias 

katern 

Register aanduidende de eigenaars van honden, dragers der 
medaille voorgeschreven door het Koninklijk Besluit van 16 
juni 1891 en door het ministeriëel besluit van 22 september 
daaropvolgend, [1892-1922]. l deel 

Inschrijvingsregister van honden die een medaille dragen, 
1909-1925. l deel 

2. Kohieren 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende 
de vaststelling van het kohier van de belasting op de hon- 
den, dienstj. 1828. 1 stuk 

1144. {k) Uittreksel uit het kohier van de belasting op de honden, 
dienstj. 1838. 1 stuk 

1145. 
. 

Kohier van de belasting op de honden, dienstj. 1840. 
l katern 

3. Staten van oninbare posten 

1146-1153. Staten van oninbare posten, dienstj. 1828-1916. 

1146. 1828. 

1147. 

1148. 

1149. 

1829. 

1831-1833. (+'k) 
1840-1844. 

stuk 

stuk 

stuk 

katern 
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1150. 1848. 

1151. 1849. 

1152. 1915. ( .... ) 

1153. 1916. 

katern 

katern 

1 omslag 

2 stukken 

1154. 

4. ::ontroïe 

Beknopt verslag van een controle op het betalen van de be- 
lasting op de honden, [19de eeuw]. l stuk 

h. Paardenbelasting (43) 

1155. Lijst van belastbare paarden, 1918. 

i. Belasting voor de burgerlijke milities 

1156. 

1157 •. 

1158. 

1159. 

1160. 

3 stukken 

Ontvangstbewijzen en rekeningen van de vrijwillige belasting 
tot onderhoud van de manschappen van de Garàe Nationale, be 
taald door de gemeente aan de onderprefect, 1809-1813. 

l lias+ 2 katernen 

Rekening van de belastingontvanger ten voordele van de ver 
vangers van de Garàe Nationale, dienstj. 1809-1813, 1813. 

l stuk 

Lijst van jongeling~n van 16 jaar en ouder, onderworpen aan 
een belasting m.b.t. de Garàe Nationale (beschadigd), 
[Fr~nse Periode]. l katern 

Staat van oninbare posten van de belasting die gegoede fami 
lies moeten betalen voor de burgerwacht, 1831-1832. l katern 

Bekendmaking door het schepencollege van de openstelling van 
het kohier der meest gegoede burgers, 1836 (minuut). l stuk 

j. Politiebelasting 

1161. Verordening m.b.t. de speciale belasting 
uitbreiding van de politie, 1913. 

1162-1169. Kohieren, dienstj. 1908-1917. 

1162. 1908. 1166. 1912. 

1163. 1909. 1167. 1915. 

1164. 1910. 1168. 1916. 

1165. 1911. 1169. 1917. 

ten behoeve van de 
_; stukken 

8 'iRl:Htt - k"' t-; 

1170. Staten der oninbare posten, dienstj. 1916. 2 stukken 

(43) Zie ook nr. 1140. ..... \ ....... .. - 
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k. Belasting op de leurhandel 

1171. 

1172. 

1173. 

1174. 

1175. 

1176. 

1177. 

1178. 

1179. 

1180. 

1181. 

1182. 

1183. 

1184. 

Tarief-reglementen van de belasting op de leurhandei,, 1901- 
1912 . ( rn I L- .-. .,., 'iJ I. , ; ;. l l omslag 

Verzoekschriften van de ontvangers van de leurrechten, 1898, 
1904, en beslissing van de gemeenteraad daarover, 1898. 

7 stukken. 

1. Gemeentelijk octrooi (44) 

1. Algemeen 

1.1. Verordeningen e n t a r i e v e n 

Verordening m.b.t. het gemeentelijk octrooi, 1808. 

Id., 1818. (.,/,.,,,).,~.,,._",.Á) 

Verordening m.b.t. het gemeentelijk octrooi, 1827. 

katern 

1~t..,·~ .... 

Antwoord van het gemeentebestuur op de door de Gedeputeerde 
Staten voorgestelde wijzigingen van de verordening en het 
tarief van het gemeentelijk octrooi, 1818 (minuut). l katern 

katern 

l 85. 

1186. 

Verordeningen m.b.t. de gemeentebelastingen (vooral op 
buitenlandse wijnen), 1827-1830. l omslag 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende 
de belasting op buitenlandse wijn en alkohol, ca. 1830 
(minuut). l stuk 

Tarieven van het octrooirecht van verschillende steden in 
0.- en W.-Vlaanderen, 1854. l omslag 

Kommentaar op de verordening m.b.t. de invoerrechten, [19de 
eeuw]. ( e,::,n eer!) l stuk 

1.2. 0 r ga nis at ie 

Onderrichtingen voor het personeel van het gemeentelijk oc- 
trooi (in regie) m.b.t. de organisatie, 1814. l stuk 

Voorwaarden van _de openbare aanbesteding van het gemeente- 
lijk octrooi, 1815-1825. 4 katernen+ 2 stukken 

1.3. Boekhouding 

Nazicht van de kas van de ontvanger van de octr&oirechten, 
1812. l stuk 

Maandelijkse staten van ontvangsten en uitgaven van het ge- 
meentelijk octrooi, 1823-1825, 1842-1843, 1848-1849. pak 

Grootboek van ontvangsten van het gemeentelijk octrooi, 
dienstj. 1843. l 

Staten van ontvangsten en uitgaven van het bureel der oc- 
trooien, dienstj. 1845. l omslag 

)~ t. 



72 

1187. 

1188. 

1189. 

1190. 

1191. 

Dagboek- invorderingsregister van het gemeentelijk octrooi, 
juli 1846 - okt. 1847. l dae.J, 

Trimestriële overzichten van de opbrengst van de octrooi- 
rechten, 1851. 3 stukken 

Jaarlijkse staten van de gelnde octrooibelastingen, 1852- 
1853 en 1857-1859. 5 stukken 

1.4. Con t r o 1 e 

Proces-verbalen van overtredingen van de verordeningen over 
het octrooi, 1816-1856 en z.d. 1 omslag 

Minnelijke schikkingen tussen het schepencollege en over- 
treders, 1845 en z.d. 10 stukken 

2. Oatrooien op de alaoholisahe dranken en op azijn 

2.1. Brouwen 

1192. 

1193. 

1194. 

1195. 

1196. 

1197. 

1198. 

Stukken m.b.t. de ijking van de bier- en alcoholketels, 1803. 
3 stukken 

Summier overzicht van het aantal vaten wijn en brandewijn, 
1826-1829. 1 stuk 

Brieven m.b.t. het octrooi op de brouwers [Nederlandse Pe 
riode]. 2 stukken 

Minuut van een besluit van de gemeenteraad over de vraag van 
de brandewijnstoker Van Hoobroecke-Mooreghem om zijn belas 
tingen te Etikhove te betalen [~'8Ddse,,...,~,....-e3. 1 stuk 

Maandelijkse staten van de brouwsels en hoeveelheden gedis- 
tilleerde alcohol, 1834-1858. 1 omslag 

Overeenkomst tussen de stad Ronse en enkele bier- en azijn- 
brouwers, 1843. 1 stuk 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op het brouwen 
van bier, 1843-44. 1 katern 

1199. 

1200. 

Id. , 1844-1845. 1 katern 

1201. 

1202. 

1203. 

1204. 

1205. 

e n s t o k e n 
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t,· A 1206. 

1207. 

1208. 

1209. 

1210. 

1211. 

1212. 

1213. 

Lopende rekening van "Planchon frères", stokers, met de ad- 
ministratie van de gemeentebelastingen, 1844. l katern 

Kopieboek van aanmaningen tot betaling van het octrooi op 
het distilleren en brouwen van bier en alcohol, 1853-1860 
(fragment). l katern 

2.2. Op s 1 a g 

Staat van de sterke dranken zich bevindend in de opslagplaats 
van het gemeentelijk octrooi, 1818. 1 stuk 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op de opslag 
van alcoholische dranken, 1831-1834. l deel 

Verslagen van controle van opslagplaatsen van alcoholische 
dranken, 1844-1854. l omslag 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op het afhalen 
en opslaan van alcoholische dranken, jan. 1845-juni 1846. 

2 katernen 

1214. 

1215. 

1216. 

1217. 

1218. 

1219. 

1220. 

1221. 

1222. 

1223. 

2. J. V e r v o e r ·1 / 
~c;:,.-~ • 

Register van uitvoer van bier, 1842 (,gehaveml)·J 

Register van verklaring van vervoer van alcoholische dranken, 
1844. 1 katern . ,, 
Id., 1845. 

t) 

katern 

katern 

Verklaringen van transport van alcoholische dranken, 1847, 
1857-1860. l omslag 

J. Oatrooi op de bo=aterialen 

Smeekschrift aan de prefect betreffende het octrooi op het 
hout, 1813. 1 'Stuk, 

Overzicht van de aangiften gedaan door steenbakkers, 1846- 
1859. 1 stuk 

Lopende rekening van Aelvoet betreffende de betaling van het 
gemeentelijk octrooi op bouwmaterialen, 1848-1850. 1 stuk 

Overeenkomst tussen de burgemeester en schepenen en de we 
duwe Callewaert m.b.t. het octrooi op de bouwmaterialen 
[19de eeuwJ. l stuk 

Opslag 

Fragmenten van dagboek-invorderingsregister van het octrooi 
recht op de opslag van hout, 1842. 3 stukken 

Dagboeken-invorderingsregisters van het octrooi op het los- 
sen van bouwmaterialen, 1845. 2 katernen+ 1 stuk 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op het lossen 
van hout en steenkool, juni-december 1846. l katern 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op het lossen 
van bakstenen, pannen, tegels, januari-juni 1846, juli-dec. 
1847. 2 katernen 

Dagboeken-invorderingsregisters van het stedelijk octrooi 
op het lossen en opslaan van leien, kalk, "objets à la va- 
leur" en vensterglas, juli-nov. 1846. 3 katernen 

Levering 

Dagboek-invorderingsregister v.an het octrooi op de levering 
van bakstenen, 1843. l katern 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op de levering 
van bouwmaterialen, 1844. 2 katernen 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op de levering 
van bakstenen, pannen, tegels, juli 1845-februari 1847. 

1 katern 

4. Oatrooi op áe kolen 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op de invoer 
van kolen, 1843. 1 katern 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op steen- en 
houtskool, 1845. 1 katern 
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1224. 

1225. 

1226. 

5. Octrooi op het vee en het vZees 

Aanvraag tot vrijstelling van het octrooirecht op vlees, 
1809. 1 stuk 

Dagboek-invorderignsregister van octrooirechten op vee, 
1844. 1 katern 

Dagboeken-invorderingsregisters van het octrooi op het vlees, 
1844-1845. 2 katernen 

1227. 

1228. 

1229. 

Id., 1846-1849. 

6. Varia 

Briefwisseling, 1804-1913 en z.d. 1 omslag 

1230. 

Dagboeken-invorderingsregisters van het octrooi op het ver 
voer, 1844. 2 katernen 

Dagboek-invorderingsregister van het octrooi op het vervoer, 
jan.-okt. 1845. 1 katern 

1231. Verklaring van transport van planken, 1851. 

m. Belasting op de vermakelijkheden 

1232. 

1233. 

1234. 

Brief van onderprefect van Oudenaarde aan de burgemeester 
van Ronse m.b.t. de invoering van een belasting op de 
schouwspelen, 1805. 1 stuk 

Verzoekschrift van enkele herbergiers tot vrijstelling van 
belastin~ op de kermisbals, ca. 1895. 1 stuk 

Verordening over de belasting op de openbare danspartijen, 
1902 en z s d , 3 stukken 

(. . A-C) ~) 
1235 • Inningsregisters van de bouwbelasting, 1909-1923 : 27.04. /4 1909-12.12.1910 (nrs. 1-156), 12.12.1910-30.07.1914 (nrs. 

b 157-546), 30.07.1914-06.01.1923 (nrs. 546/2-1132). 3 delen 

n. Bouwbelasting 

o. Belasting voor het onderhoud van de buurtwegen 

1 katern 

1 stuk 

1236-1247. Kohieren van te betalen prestaties voor het onderhoud van de 
buurtwegen, 1798-1918. 

1248. 

1249-1253. Staten van oninbare posten op het kohier van te betalen pre- 
taties, 1828-1916. t-~)Je. 1249. 1828. 1 stuk 1252. 1915. ,3 oms-la-"!l 

1250. 1847. katern 1253. 1916. 4 stukken 

1251. 1848. katern 

1254. 

1255. 

1256. 

1257. 

1258. 

1259. 

1260. 

1236. 1798. 1 stuk 

1237. 1822 (ook waterlopen). 6 stukken 
1261. 

1238. 1828. 1 katern 

1239. [19de eeuw]. 9 stukken 1262. 

1240. 1911. 1 deel 
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1241. 1912. 1 deel 

1242. 1913. deel 

1243. 1914. . ~ deel 

1244. 1915. deel 

1245. 1916. 1 deel 

1246. 1917. deel 

1247. 1918. deel 

Briefwisseling betreffende de betaling (door één persoon) 
van de belasting voor het onderhoud van de buurtwegen, 1908. 

2 stukken 

p. Plaats-, meet- en weegrechten op markten en kermissen 

1. Verordeningen en tarieven 

Afschrift van de notulen van de gemeenteraad m.b.t. de op 
richting van een bureel voor het meten en wegen op de markt, 
1800. 1 stuk 

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de prefect 
van het Scheldedepartement m.b.t. het recht van wegen en 
meten, 1804 (afschrift). 1 stuk 

Proces-verbaal van de stemming over artikels 
dening (waarschijnlijk betreffende het meten 
waad) [Franse Periode?]. 

Df"p/,,,,~ J; ,, 
Plaats-, weeg- en le rechten : inkomende 
het provinciebestuur, o.a. goedkeuring en 
gemeentelijke verordeningen, 1863-1917. 

van een veror 
van het lijn- 

1 stuk 

briefwisseling van 
wijzigingen van de 

1 omslag 

Stukken betreffende de reglementering van de plaatsrechten 
op de markten, 1879-1882. 1 omslag 

Verordening en tarief m.b.t. de plaats- en markttstandrechten, 
1888. 2 drukwerken 

Documentatie en briefwisseling over verordeningen m.b.t. de 
plaats- en leurrechten in andere gemeenten (Oudenaarde, 
Oostende, St.-Niklaas, Dendermonde, Moeskroen, Doornik, 
Edelare), 1892-1909. 1 omslag 

Onderrichting van de minister van Binnenlandse Zaken betref 
fende de plaats- en meetrechten, 1895. 1 drukwerk 

Verzoekschriften van de Ronsese kleinhandelaars tot vermin 
dering van de plaatsrechten, 1897 en 1905 ; bijhorende 
not~'~- 
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1263. 

1264. 

1265. 

1266. 

1267. 

1268. 

1269. 

1270. 

1271. 

1272. 

1273. 

Regiement-tarief voor de plaatsrechten op kermissen en mark 
ten, 1900 ; brief van het provinciebestuur daarover, 1901. 

2 stukken 

Tarief-regtement van de markten en jaarmarkten m.b.t. de 
plaatsrechten, 1903 (tevens dienend als minuut van het ge- \ ), 
lij kaardig reglement van 1919) . 1 kate<rn• OV, M w 
Verordening over de plaatsrechten tijdens de kermissen, (4 
ex.), met bijhorende goedkeuring, 1906. 5 stukken 

Tar-i ef-reqlementen van de heffing van d_e plaatsrechten op de 
markten en jaarmarkten, 1906-1912. 3 drukwerken 

Reglement m.b.t. de openbare aanbesteding van de inning van 
de gemeentelijke plaatsrechten, 1908. 1 drukwerk 

2. Organisatie 

Verzoekschrift van een private persoon om het lijnwaad te 
mogen meten te zijnen huize, 1798. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de openbare aanbesteding van de plaats-, 
meet- en weegrechten op de markt, 1806-1847. 1 pak 

Openbare verhuring van plaatsen voor de dagelijkse verkoop 
van groenten en planten op de Bergplas, met bijhorend plan, .À ) 
624 mm. x 375 mm., getekend, 1892. 4.. i,/;id_ •r -"1 ~ru1i.,JcJv', 
Openbare aanbesteding van de ontvangst van de plaatsrechten, 
1894. 1 katern 

Kandidatuurstellingen voor het ontvangen van de plaats- en 
marktrechten, 1898-1910. 1 omslag 

Inschrijving op de openbare aanbesteding van de ontvangst 
van de plaatsrechten, 1906. 1 stuk 

1274. de plaats waar de 
1 stuk 

1275. 

1276. 

Klacht van de Ronsese handelaars over 
plaatsrechten geïnd worden, 1911. 

J. Boekhouàing 

Verklaring van de voornaamste lijnwaadhandelaars van Ronse 
over de vroegere en huidige toestand van de handel, 1816 ; 
zelfde verklaring van de ontvanger van het meetbureau van 
het lijnwaad, m.b.t. zijn aanvraag tot vermindering van de 
pachtprijs voor het innen van het meetrecht, 1816. 2 stukken 

Dagboek van ontvangsten van de plaatsrechten op de markten, 
1840-1847. l katern 

1277. 

1278. 

Id., 1847-1849. 1 katern 

Statistiek vaR de wekelijkse opbrengst van de meet-, weeg-, 
en plaatsrechten, 1843-1849. l katern 

Statistiek van de jaarlijkse opbrengst van de plaats-, 
weeg- en meetrechten, 1843-1846. 1 stuk 

1280-1294. Borderellen van de wekelijkse totale ontvangsten van de 
plaats-, meet- en weegrechten, met bijhorende stukken, 1842- 
186 7. 14 omslagen + l stuk 

1279. 

1280. 1842. 1281. 1843. 
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1295. 

1296. 

1297. 

1298. 

1299. 

1300. 

1301. 

1302. 

1303. 

1282. 1844. - -,_ $..'tH).J • 1289. 1854. 
1283. 1846. - >.5 '!J,' ),,/' 1290. 1856. 
1284. 1847. 1291. 18.57. 4 :sf:-.,,, 1285. 1848. 1292. 1858. 
1286. 1849. 1293. 1862. 
1287. 1850. 1294. 1867. 
1288. 18.53. 

Borderellen van de ontvangsten van de plaats- en meetrechten 
voor lijnwaad, 1845. l omslag 

Borderellen van de ontvangsten van de plaats- en weegrechten 
voor graan, 1845. l omslag 

Borderel van de ontvangsten van het weegrecht, 1846. 1 stuk 

Borderellen van de ontvangsten van de plaats- en meetrechten 
voor lijnwaad, 1854. 1 omslag 

Borderellen van de ontvangsten van het meetrecht voor lijn- 
waad, 1859. 8 stukken 

Verzoekschriften van de ontvangers van de plaatsrechten 
m.b.t. minder-ontvangsten, 1898-1901 en 1911-1913 (45). 

1 omslag 

Inkomende briefwisseling v.an private ondernemers, o.a. cir 
cus Renz en carroussel E. Overmeer-Rombach, m.b.t. de beta 
ling van de plaatsrechten te Ronse, 1901-1913 (46). 

6 stukken 

q. Keurrechten op het slachtvlees 

Briefwisseling m.b.t. de keurrechten op het slachtvlees, 
1891-1914 (47). 1 omslag 

r. Belasting op het huwelijksceremonieel 

Brief m.b.t. een belastingsverordening op de huwelijksvol- 
trekkingen, 1911 (48). 1 stuk 

(45) Ook m.b.t. reizende filmvoorstellingen en vaste bioscoopzalen, 
ca. 1913. 

(46) Ook melding van de algemene staking van 1913. 
(47) Zie ook nr. 3528. 
(48) Met apostille over het taalgebruik. 
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H. PROVINCIALE BELASTINGEN 

1304. 

1305. 

1306. 

Gedrukte omzendbrieven vanwege het provinciaal bestuur be 
treffende provinciale belastingen, 1892-1898. 4 drukwerken 

Proces-verbalen van overtreding van de verordening op de 
provinciale hondenbelasting, 1904. 2 stukken 

Verordening m.b.t. de provinciale hondenbelasting, met bijho- 
rende briefwisseling, 1916. 3 drukwerken 

I. RIJKSBELASTINGEN 

a. Algemeen 

1307. Overzicht van het totaal van de diverse rijksbelastingen, 
betaald gedurende de periode, 1817-1834 (voor de stedelijke 
eigendommen?) (fragment). l stuk 

1308-1311. Rekeningen van de ontvanger van de rijksbelastingen te Ronse, 
tevens stadsontvanger, dienstj. XII-1810. 

1308. a.j . XII (24.09.1803-22.09.1804). katern 

1309. R.j. XIII (23.09.1804-22.09.1805). katern 

1310. 1808. katern 

1311. 1810. katern 

1312. 

1313. 

Rekening van de ontvanger van de rijks- en gemeentebelas- 
tingen van Ronse en Russeignies, dienstj. 1813. l stuk 

Proces-verbalen opgemaakt door het bestuur der rijksbelas 
tingen (rechtstreekse, onrechtstreekse, accijnzen, douanen), 
1829-1853. l omslag 

b. Rechtstreekse belastingen in het algemeen (49) 
T 

1314. 

1315. 

Briefwisseling, 1800-1828. 1 omslag 

1316. 

Overzicht van de grond- en personele belasting, de patent- 
belasting en de accijnzen.voor de jaren 1866-1868. l stuk 

Kohier van de rechtstreekse belastingen, dienstj. 1881 
(tweede trimester). l katern 

1317. 

1318. 

Id., dienstj. 1905. l stuk 

1319. 

Overzichten van verleende vrijstellingen voor de rechtstreek- 
se belastingen, dienstj. 1867-1870. 5 stukken 

Algemeen overzicht van oninbare posten op de rechtstreekse 
belastingen, dienstj. 1859. 1 lias 
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1320-1323. Uittreksels uit de staten van oninbare posten, dienstj. 
1864-1870. 4 katernen 

/1~1 - 1325. 
i,<. ~o4 

r<- to-5 - 1326. 

. J<. t:;, '-'- 1327 . 

1-<. tol. - 1328. 

K' • ..1\1\'?> - 1329. 

,,,, too-1330. V), 

J,(, ./1 Cj i - 1331. 

I<, io:> - 1332. 

K. t-,1 -1333. 

·.K . ..,,,,s - 1334. 

1320. 1864. 

1321. 1867. 

1322. 1869. 

1323. 1870. . ,, 
1324. Diverse attesten van insolvabiliteit voor het betalen van 

rechtstreekse belastingen, 1836-1844. 1 omslag 

c. Kadaster 

1. PZannen 

Kadastraal verzamelplan van Ronse, [begin 19de eeuw], 980 mm. 
x 655 mm., schaal 1/10.000, getekend (50). 1 blad 

Kadastraal verzamelplan van Ronse, 1818, 930 mm. x 650 mm., 
schaal 1/10.000, getekend. l blad 

Kadastraal verzamelplan van Ronse, 1818 (later bijgewerkt), 
980 mm. x 710 mm., schaal 1/10.000, getekend. 1 blad 

Kadastrale perceelplannen van Ronse, [1818 ?], diverse for 
maten, schaal 1/2.500 en 1/1.250, getekend ; sectie A(bladen 
1, 2, 3), B(bladen 1,2,4), C(bladen 2,4), D(bladen 2, 3, 4), 
E(blad 1). 12 bladen 

P. GERARD, kadastrale atlas van Ronse, ca. 1845 (51), 525 
mm. x 695 mm., schaal 1/2.500 en 1/1.250, gedrukt (52). 

1 deel 

Losse plannen uit de voornoemde kadastrale aclas van Ronse 
door P. Gérard (volledige reeks), diverse formaten, schaal 
1/2.500 en 1/1.250, gedrukt. 18 bladen 

Plannen uit de voornoemde kadastrale atlas van Ronse door 
P. Gérard, schaal 1/2.500, gedrukt : sectie B, blad 3 (680 x 
980 mm.), blad 4 (780 x 620 mm.) ; sectie C, blad 2 (630 x 
980 mm.), blad 3 (665 x 980 mm.). 4 lijsten 

VAN HAM, kadastrale perceelplannen van Ronse, bijgewerkt [na 
1845], diverse formaten, schaal 1/2.500, getekend: sectie 
A(bladen 1, 2), sectie D(blad 2). 3 bladen 

Kadastrale perceelplannen van Ronse, tussen ca. 1845 en ca. 
1860, diverse formaten, schaal 1/2.500 en 1/1.250, getekend 
sectie A(bladen 1, 2, 3), sectie B(bladen 1, 2, 3), sectie 
C(bladen 2, 3, 4, 5), sectie D(bladen 1, 2, 3, 4), sectie E 
(bladen 1, 2). 16 bladen 

SMAGGHE, VAN OOST, reductie van het kadastraal verzamelplan 
van Ronse, 1852, 536 mm. x 362 mm., schaal 1/20.000, met 
toevoegingen dd. 1964, o.a. grenswijziging met Ellezelles 
(fotokopie). 1 blad 

(50) Erg beschadigd. 
(51) Geeft de toestand weer van enkele jaren voordien. 
(52) Eigendom van het Riiksarchief. 
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1-1335. 

' .. 1336. 

- 133 7. 

)" 1338. 

?-1339. 

1340. 

1341. 

1342. 

1343. 

1344. 

P.C. POPP, kadastraal perceelplan van Ronse, [ 1862], 1750 mm. 
x 1000 mm., schaal 1/5.000, gedrukt (in slechte staat). ,) 

l blad(A/ 
P.C. POPP, kadastraal perceelplan van Ronse in 2 helften 
[1862], 832 mm. x 1.115 mm., 988 mm. x 1.115 mm., schaal 
l / 5. 000, gedrukt. 2 bladen 

P.C. POPP, fragment van kadastraal perceelplan (oostelijke 
helft van Ronse, stadscentrum niet inbegrepen), [1862], 
1.015 mm. x 790 mm., schaal 1/5.000, gedrukt. l blad 

P.C. POPP, kadastraal perceelplan van het centrum, [1862], 
schaal 1/1.250 (fotocopie). l omslag 

P.C. POPP, kadastraal perceelplan van Ronse : het centrum 
ten oosten van de as Kruisstraat, Wijnstraat, Stationsstraat, i) 
[1862], 590 mm. x 1.010 mm., sch~al 1/1.250, gedrukt. l blad {A/ 
2. Documenten en registers .• 

Fragmenten van kadastrale legger, art. 362-437 en 2201-2298 
[Franse Periode]. l omslag 

Register voor berekening van het totale kadastraal inkomen 
per artikel, met verwijzing naar de mutaties, [Franse Perio 
de J (fragment). 1 katern 

Staat van de totale grootte en van de classificering van de 
bebouwde en onbebouwde eigendommen van Ronse, [Franse Perio 
de J (minuut). l stuk 

Staten van de totale grootte en van de classificering van de 
bebouwde en onbebouwde eigendommen te Ronse, met commentaar 
van het gemeentebestuur, 1817 (minuut). l omslag 

Stukken dienende tot de vaststelling van het belastbare in- 
komen van de gronden, 1827. 4 stukken 

1345-1347. Oorspronkelijk aanwijzende tafel, 1835. 

1345. Sectie A(Wittentak), sectie B(Muziekberg). 

1346. Sectie C(Heide). 

1347. Sectie D(Triburie), sectie E(centrum). 

1348. 

1349. 

1350. 

135 l. 

3 delen 

Fragmenten van kadastrale legger, art. 3195-3437, ca. 1835. 
2 katernen 

Jaarlijkse herhaling van de kadastrale mutaties, dienstj. 
1834 (fragment). l katern 

Uittreksels uit de kadastrale legger betreffende eigendoms- 
veranderingen (model P), 1835-1837. l omslag 

Tafel bijgevoegd bij de oorspronkelijke aanwijzende tafel 
van de gemeente, [1845] tot 1879 (model 11, later 211). 

l deel 

1352-1373. Kadastrale leggers (model 212), 1845-1920. 22 delen 

1352. Art. l-288. A 1355. Art. 1237-1693. 

1353. Art. 289-761. ,:;; 1356. Art. 1694-2086. l 
1354. Art. 762-1236. C- 1357. Art. 2087-2464. 1, 

1374. 

1375. 

1376. 

1377. 

1378. 

1379. 

1380. 
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1358. Art. 2465-2823. 1366. Art. 5159-5427. ~ 
1359. Art. 2824-3207. 1367. Art. 5428-5811. ) ; 
1360. Art. 3208-3568. 1368. Art. 5812-6156. il, . ~ 
1361. Art. 3569-3934. -; 1369. Art. 6157-6521. ) ; 

1362. Art. 3935-4186. 1370. Art. 6522-6817. 

1363. Art. 4187-4482. ! 1371. Art. 6818-7165. 

1364. Art. 4483-4809. 1372. Art. 7166-7480. 

1365. Art. 4810-5158. 1373. Art. 7481-7610. 

Alfabetische tafel der eigenaars (met verwijzing naar de 
artikels van de legger) (model 213)., [19de eeuw-1905]. 

1 deel 

P.-c. POPP, Stad Ronse. KadastraLe Legger, oorspronkeLijk 
aanwijzende tafeL en aLfabetische Lijst der eigenaars, [1864] 
( 2 ex.). 2 drukwerken 

Inkomende brief vanwege het kadasterkantoor te Oudenaarde, 
1874. 1 stuk 

Tarief van het kadastraal inkomen, vermeerderd met 63 %, 
[19de eeuw]. l stuk 

Staat van huizen en gebouwen die onlangs werden opgericht, 
herbouwd of vergroot, 1905. 1 stuk 

d. Grondbelasting 

1. Al.qemeen 

Briefwisseling m.b.t. de grondbelasting, 1797-1846. 
4 stukken 

Tarief van de grondbelasting ten voordele van de staat, 
dienstj. 1842, 1854 en 1860. 3 stukken 

2. Xohieren 

1381-1401. Kohieren, dienstj. [ 1801]-1914. 

1381. [1801]. katern 

1382. 1850. katern 

1383. 1851. 1 katern 

1384. 1852. katern 

1385. [ 1854 J (fragment). katern 

1386. 1855. katern+ stuk 

1387. [1856]. katern + stuk 

1388. 1858. 2 stukken 

1389. 1859. l lias 

1390. 1861. katern 
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1391. 1862. 

1392. 1868 (fragment). 

1393. 1869. 

1394. 1870. 

1395. 1871. 

1396. 1909 (met kohier van personele belasting). 

1397. 1910 (id.). 

1398. 1911 (id.). 

1399. 1912 (id.). 

1400. 1913 (id.). 

1401. 1914 (id.), 

3. VerdeZing over de huurders 

1402. 

1403. 

katern 

1 stuk 

l katern 
katern 

katern 

deel 

l deel 

deel 

deel 

deel 

deel 

Diverse kladnota's ter vaststelling van de verdeling van de 
grondbelasting over de huurders en gebruikers, 1824-1839. 

1 omslag 

Aanslagbiljetten van de grondbelasting en verklaringen van 
de eigenaars over de verdeling van de grondbelasting over 
de huurders en gebruikers, 1835-1838. 1 pak 

1404-1407. Tabellen van verdeling van de grondbelasting over de huur- 
ders, dienstj. 1837-.1919. 

1404. 1837. katern 

1405. 1843. katern 

1406. 1863. katern 

1407. 1917-1919. 1 deel 

1408. 

4. AansZagbiZjetten 

Aanslagbiljetten voor het betalen van de grondbelasting, 
1833-1839, 1847. 1 omslag 

e. Personele en mobilaire belasting 

1409. 

1. AZgemeen 

Onderrichtingen van het departementsbestuur m.b.t. de per- 
sonele en mobilaire belasting, 1799 (2 ex.). 2 drukwerkeri 

1410. 

1411. 

1412. 

Briefwisseling, 1799-1851. 

Overzicht van vermoede vermogens, 1857. 

9 stukken 

1 stuk 

Aangifteformulier voor de personele belasting, 1864 (53). 
1 stuk 

(53) Bevat op verso een overzicht van de desbetreffende wetgeving. 
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2. Kohieren 

1413-1431. Kohieren, dienstj. 1850-1913. 

1413. 1850. 

1414. 1851. 

1415. 1855 (fragment). 

1416. 1858. 

1417. 1859. 

1418. 1861. 

1419. 1862. 

1420. 1863. 

1421. 1864. 

1422. 1866. 

1423. 1868. 

1424. 1869. 

ll,25. 1870. 

1426. 1871. 

1427. 1872 (fragment). 

1428. 1909. 

l katern 
',, 

2 katernen+ 1 stuk 

stuk 

stuk+ 1 katern 

2 stukken 

2 katernen+ 2 stukken 

1 katern+ 2 stukken 

2 katernen+ 2 stukken 

2 stukken 

1 katern 

2 katernen 

2 katernen+ 2 stukken 

2 katernen+ 2 stukken 

2 katernen 

stuk 

deel 

1429. 1911. 

1430. 1912. 

1431. 1913. 

3. Uitvoeringsstukken 

deel 

deel 

deel 

1432. 

1433. 

1434. 

Aanslagbiljetten voor het betalen van de personele belasting, 
dienstj. 1835-1838. 11 stukken 

Id., dienstj. 1842. 5 stukken 

Id., dienstj. 1844. stuk 

1435-1439. Staten van oninbare posten, dienstj. 1841-1849 en z.d. 

1440. 

1441. 

1435. 1841-1843. 

1436. 1844. 

1437. 1848. 

1438. 1849. 

1439. [19de eeuw]. 

f. Belasting op deuren en vensters 

katern 

1 katern 

katern 
• katern+ 1 stuk 

l katern 

Briefwisseling m.b.t. de belasting op deuren en vensters, 
1803 en 1813. 2 stukken 

Tabel voor de berekening van de belasting op deuren en 

I' 
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g. Patentbelasting 

1442. 

1443. 

1444. 

1445. 

1. AZgemeen 

Inkomende briefwisseling vanwege de ontvanger, 1813-1829 en 
z.d. 7 stukken 

Opmerkingen van de controleur over het klassement van de 
patentplichtigen, 1846. 1 stuk 

Stukken m.b.t. het patentrecht, te betalen door de brouwers, 
1853. 5 stukken 

Notities over de aanpassing van de belasting van sommige 
patentplichtigen, [19de eeuw]. 1 stuk 

2. Kohieren en voorbereidende Zijsten 

1446. 

1447. 

Register van patentplichtigen, 1844. 

Overzicht van de patentplichtigen te Ronse gevestigd, per 
beroep, 1853 (klad). 1 katern 

1448. Naamlijsten van patentplichtigen, 1856 (klad). 

1449-1464. Kohieren, dienstj. 1819-1871. 

1449. 1819 (2de semester)-1820 (fragment). 

1450. 1850. katern 1458. 1862. 

1451. 1851. 

1452. 1852. 

1453. 1857 ., 

1454. 1858. 

1455. 1859. 

1456. 1860. 

1457. 1861. 

1465. 

1466. 

1467. 

1468. 

1469. 

katern 

2 katernen 

1 katern 

2 katernen 

1 katern 

5 katernen 

4 katernen 

1459. 1863. 

1460. 1864. 

1461. 1868. 

1462. 1869. 

1463. 1870. 

1464. 1871. 

1 deel 

2 stukken 

1 stuk 

5 katernen 

5 katernen 

3 katernen 

4 katernen + 1 s t ck 

5 katernen 

5 katernen 

3 katernen 

Samenvattend nominatief kohier van de rijksbelastingen (al 
fabetisch) : slechts ingevuld voor de patentbelasting, [19de 
eeuw] (fragment). 1 katern 

3. Uit1/oeringsstukken 

Besluit van het gemeentebestuur tot verlening van uitstel 
van betaling van het patentrecht, 1797. 1 stuk 

Lijsten van patentbetalers en patentplichtigen die klacht 
indienen voor het r:j· VI (22.09.1797-2~.09.1798). 

1 katern+ 3 stukken 

Bewijzen van kwijting van patentrecht, 1799-1801. 5 stukken 

Aanslagbiljetten voor het betalen van het patentrecht, 1835 
en 1838. 7 stukken 

4. AfZevering. van patenten 

1470-1478. Chronologische registers van afgeleverde patenten (model 
10), 1817-1837. 9 katernen 

/ 

1479. 

1470. 1817. 

1471. ~819 (2de trimester). 

1472. 1820. 

1473. 1821. 

1474. 1822-1823. 

1475. 1825. 

1476. 1830. 

1477. 1836. 

1478. 1837. 

Afgeleverde patenten en briefwisseling daarover, 1821-1860 
en z.d. 6 stukken 

h. Belasting op de alcoholslijters 

1480-1491. Kohieren, dienstj. 1857-1871. 

1480. 1857. 1 stuk 1486. 1863. 1 katern+ 3 stukken 

1481. 1858. 4 stukken 1487. 1864. 3 stukken 

1482. 1859. 5 stukken 1488. 1868. katern+ 4 stukken 

1483. 1860. 5 stukken 1489. 1869. 1 katern+ 4 stukken 

1484. 1861. 5 stukken 1490. 1870. katern+ 4 stukken 

1485. 1862. 5 stukken 1491. 1871. 1 katern+ 1 stuk 

i. Belasting op de tabakslijters 

1492-1501. Kohieren, dienstj. 1857-1871. 

1492. 1857. 2 stukken 1497. 1864. 2 stukken 

1493. 1858. 3 stukken 1498. 1868. 3 stukken 

1494. 1859. 3 stukken 1499. 1869. katern+ 4 stukken 

1495. 1860. 4 stukken 1500. 1870. katern+ 3 stukken 

1496. 1863. 4 stukken 1501. 1871. 1 katern+ 1 stuk 

j. Admodiatie van de accijns op het gemaal en het slachten (54) 

1502. 

1503. 

Briefwisseling m.b.t. de admodiatie op het gemaal en het 
slachten, 1824-1829. 4 stukken 

Staat van de hoeveelheid gemengde granen die tot voeding en 
mesting van het vee mag worden gemalen, vrij van accijns op 
het gemaal, 1823. l stuk 

Kohier van de admodiatie van de accijns op het gemaal, 1827 
(fragment). 1 omslag 

(54) Het betreft hier een onrechtstreekse belasting omgezet in een 
rechtstreekse. 
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1505. 

1506. 

1507. 

1508. 

Id., 1828. 

Staat van oninbare posten, dienstj. 1827, 

Id., dienstj. 1829. 

Smeekschrift van de bakkers van Ronse, betreffende het maal 
recht, [Nederlandse Periode]. l stuk 

k. Buitengewone rechtstreekse belastingen 

1509. 

1510. 

1511. 

1512. 

Stukken - o.a. naamlijsten - m.b.t. de gedwongen lening van 
het r.j. IV, 1796-1797. 1 pak 

Kohier van de Ronsenaars die in aanmerking komen (op basis 
van de huurwaarde van hun huis) om bij te dragen tot het be 
lastingsvoorschot van 3 miljoen frank aan de Belgische de- 
partementen gevraagd, [1813-1814]. 1 katern 

Lijst van de inwoners van Ronse die bijgedragen hebben tot 
voornoemd belastingsvoorschot, 1814. 1 katern 

Kohier van de lening van 11.189 frank aan de stad Ronse door 
het landsbestuur gevraagd, 1814. 1 katern+ l stuk 

1. Registratie, Domeinen en Hypotheken 

1513. 

1514. 

1515. 

JJ11516. 

Inkomende briefwisselJng van het Bestuur van Registratie en 
Domeinen, o.a. m.b.t. erfenissen, 1796-1842. 1 omslag 

Stukken m.b.t. levensbewijzen van gewezen religieuzen van de 
abdij van Petegem, 1796. 3 stukken 

Pamflet betreffende de vestiging van een kantoor van Regis- 
tratie te Ronse, [ca. 1831]. 1 drukwerk 

Inkomende brief van de Conservator van de Hypotheken, 1828. 
1 stuk 

m. Accijnzen (55) 

1517. 

1518. 

Opgave van voorraden en produktie van tabak, 1799. 

1519. 

l deel 

katern 

katern 

1520. 

l lias 

Proces-verbaal van vernietiging door de overheid van tabak 
aanplantingen (minuut), 1812. l stuk 

Staat van de grondstoffen gebruikt door de azijnbrouwers ge 
durende 1842. 1 stuk 

Rapport van een controle, uitgevoerd door twee bedienden van 
de accijnzen, 1905. l stuk 

(55) Zie ook n r s , l502-1 'i08. 
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1521. 

1522. 

1523. 

1524. 

1525. 

1526. 

1527. 

1528. 

1529. 

1530. 

1531. 

1532. 

n. Bareelbelasting (56) 

Stuk m.b.t. de aanstelling van L.A. Van Dineer uit G~~t, 
als pachter van de bareelrechten te Ronse, 1802. 1 stuk 

J. VARIA MET BETREKKING TOT DE BELASTINGEN (57) 

Briefwisseling betreffende de belastingen, 1796-1813 en z.d. 
1 omslag 

Vraag tot vrijstelling van rechtstreekse belastingen wegens 
onvermogen, 1804. 1 lias+ 1 stuk 

Brief m.b.t. de belasting voor de bourses des Lycées, 1808. 
1 stuk 

Ingediende klachten betreffende belastingen 1810-1811 en 
z s d , [na 1830]. 4 stukken 

Lijst van belastingplichtigen (o.a. de 10 meest belasten) 
[1812]. 1 stuk 

Nota van de burgemeester van Ronse aan de prefect van het 
Scheldedepartement m.b.t. het fonds voor de terugbetaling 
van de belastingen, [Franse Periode] (minuut). 2 stukken 

Fragmenten van berekeningen en naamlijsten m.b.t. belas- 
tingen, [ca. 1830-1840]. 4 stukken 

Alfabetische naamlijst van belastingsplichtigen, [ eerste 
helft 19de eeuw]. 1 katern 

VI. B U R G E R L I J K E 

A. ALGEMEEN 

S T AN D 

Inkomende briefwisseling vanwege de hogere overheid over de 
Burgerlijke Stand, 1801-1815. 1 omslag 

Instructies betreffende het opmaken van de tienjaarlijkse 
klappers, vanwege de griffier van Rechtbank van Eerste Aan- 
leg te Oudenaarde, 1890. 1 katern 

Repertorium van inkomende briefwisseling betreffende bevol- 
king en burgerlijke stand, 1894-1900. 1 deel 

(56) Zie ook nr. 3629. 
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B. REGISTERS (1578). 1862 (59). (1607). 1891 (59). 

( 1579). 1863 (59). (1608). 1892 (59). 
a. Geboorten (1580). 1864 (59). (1609). 1893 (59). 

(1581). 1865 (59). (1610). 1894 (59). . " 
(1533)-(1634). Geboorteregisters, 1796-1818. 20 banden+ 82 delen (1582). 1866 (59). (1611). 1895 (59). 1' 

(1533). _St.-Pietersparochie,- 30.09.1796-09.05.1797 (58) ; 10.05. ( 1583). 1867 (59). (1612). 1896 (59). 
1797-30.10.1797 (58) ; St.-Martensparochie, 05.10.1796- 
28.04.1797 (58) ; 25.04.1797-14.11.1797 ; volledige ( 1584). 1868 (59). (1613). 1897 (59). 
stad, 21.11.1797-21.09.1798 ; klapper op het volledige (1585). 1869 (59). (1614). 1898 (59). 
register (30.09.1796-21.09.1798). 

(1534). R.j. VII (22.09.1798-22.09.1799) 
(1586). 1870 (59). (1615). 1899 (59). 

(58) ; r.j. VIII (23.09. 
1799-22.09.1800) (58). ( 1587). 1871 (59). (1616). 1900 (59). 

(1535). R.j. IX (23.09.1800-22.09.1801) (58) ; r.j. X (23.09.1801- (1588). 1872 (59). (1617). 1901 (59). 
22.09.1802) (58). (1589). 1873 (59). (1618). 1902 (59). 

(1536). R.j. XI (23.09.1802-23.09.1803 (58) ; r.j. XII (24.09. (1590). 1874 (59). (1619). 1903 (59). 
1803-22.09.1804 (58). 

(1537). R.j. XIII (23.09.1804-22.09.1805) 
(1591). 1875 (59). (1620). 1904 (59). 

(58) ; r. j. XIV (23. 
09.1805-31.12.1805)-1806 (58). (1592). 1876 (59). (1621). 1905 (59). 

(1538). 1807 (58), 1808 (58). (1558). 1842 (58). (1593). 1877 (59). ( 1622). 1906 (59). 

(1539). 1809 (58), 1810 (58). (1559). 1843 (58). ( 1594). 1878 (59). (1623). 1907 (59). 

( 1540). 1811 (58), 1812 (58). ( 1560). 1844 (58). (1595). 1879 (59). (1624). 1908 (59). 

(1541). 1813 (58), 1814 (58). (1561). 1845 (58). (1596). 1880 (59). (1625). 1909 (59). 

(1542). 1815 (58), 1816 (58). (1562). 1846 (58). (1597). 1881 (59). (1626). 1910 (59). 

(1543). 1817 (58), 1818 (58). (1563). 1847 (58). ( 1598). 1882 (59). (1627). 1911 (59). 

(1544). 1819 (58), 1820 (58). (1564). 1848 (58). (1599). 1883 (59). (1628). 1912 (59). 

(1545). 1821 (58), 1822 (58). (1565). 1849 (58). (1600). 1884 (59). (1629). 1913 (59). 

(1546). 1823 (58), 1824 (58J. (1566). 1850 (58). (1601). 1885 (59). ( 1630). 1914 (59). 

(1547). 1825 (58), 1826 (58). (156 7). 1851 (58). (1602). 1886 (59). (1631). 1915 (59). 

(1548). 1827 (58), 1828 (58). (1568). 1852 (58). (1603). 1887 (59). (1632). 1916 (59). 

(1549). 1829 (58), 1830 (58). (1569). 1853 (58). (1604). 1888 (59). (1633). 1917 (59). 

( 1550). 1831 ( 58), 1832 (58). (1570). 1854 (58). (1605). 1889 (59). (1634). 1918 (59). 

(1551). 1833 (58), 1834 (58). (1571). 1855 (58). (1606). 1890 (59). 

(1552). 1835 (58), 1836 (58). (1572). 1856 (58). 
(1553). 1837 (58). (1573). 1857 ( 58). b. HLJwe lij ksa fkond i gingen_ 

(1554). 1838 (58). (1574). 1858 (58). 
(1555). 1839 (58). ( 1575). 1859 (58). 1635. Register van huwelijksafkondigingen, 19.07.1797-ca. 06. 11. 

(1556). 1840 (58). (1576). 1860 (58). 
1797 (fragment, beschadigd). 1 omslag 

(1557). 1841 (58). (1577). 1861 (58). 

(58) ~et klapper. (59) Met klapper 
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c. Huwelijken en echtscheidingen (1673). 189() ( 61) , 1891 ( 61) . (1685). 1908 ( 61) . 

(1674). 1892 ( 61) , 1893 ( 61) . (1686). 1909 ( 61) . 

(1636)-(1695). Registers van huwelijken en echtscheidingen, 1796-1918. (1675). 1894 ( 61) , 1895 ( 61) . (1687). 1910 (61). y' • 43 banden+ 17 delen (1676). 1896 ( 61) , 1897 ( 61) . (1688). 1911 ( 61) . 
(1636). St.-Pietersparochie, 29.09.1796-28.03.1797 (60), 13.05. (1677). 1898 ( 61), 1899 ( 61) . (1689). 1912 ( 61) . 

1797-07.11.1797 (60) ; St.-Martensparochie, 03.10.1796- 
08.05.1797 (60), 23.05.1797-19.12.1797 (60) ; volledige ( 1678). 1900 ( 61) , 1901 ( 61) . (1690). 1913 ( 61) . 
stad, 26.12.1797-15.09.1798 (60), r.j. VII (22.09.1798- (1679). 1902 ( 61) . (1691). 1914 ( 61) . 
22.09.1799) (60), r.j. VIII (23.09.1799-22.09.1800) (60). 

(1637). a.j , IX (23.09.1800-23.09.1801) (60), r v j . X (23.09.1801- ( 1680). 1903 ( 61) . (1692). 1915 ( 61) . 

22.09.1802) (60), r.j. XI (23.09.1802-23.09.1803) (60). (1681). 1904 (61). (1693). 1916 (61). 

(1638). R.j. XII (24.09.1803-22.09.1804) (60), r.j. XIII (23.09. ( 1682). 1905 ( 61) . (1694). 1917 ( 61) . 
1804-22.09.1805), r.j. XIV (23.09.1805-31.12.1805)-1806 (1683). 1906 ( 61) . (1695). 1918 (61). 
(60). 

(1639). 1807 ( 60), 1808 (60), 1809 (60). (1684). 1907 ( 61). 

(1640). 1810 (60), 1811 (60), 1812 ( 60). 
. (1641). 1813 ( 60), 1814 (60), 1815 (60). 

d. Overlijdens 

( 1642). 1816 (60), 1817 (60), 1818 (60), 1819 (60). 

( 1643). 1820 (60), 1821 (60), 1822 ( 60). (1696)-(1764). Registers van overlijdens, 1796-1918. 
52 banden+ 17 delen 

(1644). 1823 (60), 1824 ( 60), 1825 (60). (1696). St.-Pietersparochie, 26.09.1796-06.05.1797 (61), 19.05. 
(1645). 1826 (60), 1827 (60), 1828 (60). 1797-02.12.1797 (61) ; St.-Martensparochie, 26.09.1796- 

( 1646). 1829 (60), 1830 (60), 1831 (60). 
01.05.1797 (61), 12.05.1797-25.ll.1797 ; volledige stad, 
03.12.1797-21.09.1798 ; klapper op al het voorgaande ; 

(1647). 1832 (60), 1833 (60), 1834 (60). r.j. VII (22.09.1798-22.09.1799) ( 61) . 

(1648). 1835 (60), 1836 (60), 1837 (60).· (1697). R.j. VIII (23.09.1799-22.09.1800) (61), r.j. IX (23.09. 

(1649). 1838 (60), 1839 (60), 1840 (60). 1800-22.09.1801) (61). 

(1650). 1841 (60), 1842 (60), 1843 (60). (1698). R.j. X (23.09.1801-22.09.1802) ( 61) , r. j • XI (23.09. 
1802-23.09.1803) ( 61). 

(1651). 1844 (60), 1845 (60), 1846 (60). R.j. XII (24.09.1803-22.09.1804) (61), r.j. XIII (23.09. (1699). 
( 1652). 1847 (60), 1848 (60), 1849 (60). 1804-22.09.1805) ( 61) • 

(1653). 1850 (60), 1851 (60). (1663). 1870 (60), 1871 ( 60). (1700). R.j.•XIV (23.09.1805-31.12.1805)-1806 ( 61) , 1807 ( 61) . 

(1654). 1852 (60), 1853 ( 60). (1664). 1872 (60), 1873 ( 60). (1701). 1808 (61)-1809 (61). (1709). 1824 (61)-1825 ( 61) . 

(1655). 1854 (60), 1855 (60). (1665). 1874 (60), 1875 (60). (1702). 1810 (61)-1811 ( 61) . (1710). 1826 (61)-1827 (61). 

(1656). 1856 (60), 1857 ( 60), (1666), 1876 (60), 1877 (60). (1703). 1812 (61)-1813 ( 61) . (1711). 1828 (61)-1829 ( 61) . 
• 

(1657). 1858 (60), 1859 ( 60). (1667). 1878 (60), 1879 (60). (1704). 1814 (61)-1815 ( 61) . (1712). 1830 (61)-1831 ( 61) . 

(1658), 1860 (60), 1861 (60). (1668). 1880 (60), 1881 (60). (1705). 1816 (61)-1817 ( 61). (1713). 1832 (61)-1833 ( 61) . 

(1659). 1862 (60), 1863 ( 60). (1669). 1882 (60), 1883 (60). (1706). 1818 (61)-1819 ( 61) . (1714). 1834 (61)-1835 ( 61) . 

(1660). 1864 (60), 1865 (60). (1670). 1884 (60), 1885 (60). (1707). 1820 (61)-1821 ( 61) . (1715). 1836 (61)-1837 ( 61) . 

(1661). l866 (60), 1867 ( 60), (1671). 1886 ( 60), 1887 (60). (1708). 1822 (61)-1823 ( 61). (1716). 1838 (61)-1839 ( 61) . 

( 1662). 1868 (60), 1869 (60). (1672). 1888 ( 60), 1889 (60). 

(60) Met klapper, (61) Met klapper 



/ 

92 

(1717). 1840 (62)-1841 (62). (1741). 1888 (62)-1889 ( 62). 

(1718). 1842 (62)-1843 (62). (1742). 1890 (62)-1891 (62). 

(1719). 1844 (62)-1845 ( 62). (1743). 1892 (62)-1893 (62). 

(1720). 1846 (62)-1847 (62). (1744). 1894 (62)-1895 ( 62). 

(1721). 1848 (62)-1849 (62). (1745). 1896 (62)-1897 (62). 

(1722). 1850 (62)-1851 (62). (1746). 1898 (62)-1899 (62). 

(1723). 1852 (62)-1853 (62). (1747). 1900 (62)-1901 (62). 

(1724). 1854 (62)-1855 ( 62). (1748). 1902 (62). 

(1725). 1856 (62)-1857 (62). (1749). 1903 ( 62). 

(1726). 1858 (62)-1859 ( 62) . (1750). 1904 ( 62). 

(1727). 1860 (62)-1861 (62). (1751). 1905 (62). 

(1728). 1862 (62)-1863 (62). (1752). 1906 (62). 

(1729). 1864 (62)-1865 (62). (1753). 1907 (62). 

(1730). 1866 (62)-1867 ( 62). (1754). 1908 (62). 

(1731). 1868 (62)-1869 (62). (1755). 1909 ( 62). 

(1732). 1870 (62)-1871 (62). (1756). 1910 (62). 

(1733). 1872 (62)-1873 (62). (1757). 1911 (62). 

(1734). 1874 (62)-1875 (62). (1758). 1912 (62). 

(1735). 1876 (62)-1877 (62). (1759). 1913 (62). 

(1736). 1878 (62)-1879 (62). (1760). 1914 (62). 

(1737). 1880 (62)-1881 (62). (1761). 1915 (62). 

(1738). 1882 (-62)-1883 (62). (1762). 1916 (62). 

(1739). 1884 (62)-1885 (62). (1763). 1917 (62). 

(1740). 1886 (62)-1887 (62). (1764). 1918 (62). 

C. KLAPPERS (63) 

(1765)-(1777). Klappers op de registers van de burgerlijke stand, 1796- 
1920. 13 delen 

(1765). Huwelijken en echtscheidingen, 29.09.1796-23.09.1802 ; 
overlijdens, 26.09.1796-23.09.1802 ; geboorten, 30.09. 
1796-23.09.1802. 

(1766). Geboorten, huwelijken en overlijdens, 21.09.1802-31.12. 
1812. 

(1767). ra., 1813-1822. 

(1768). Id., 1823-1832. 

(62) Met klapper. 
(63) De meeste hiervoor beschreven registers bevatten ook klappers. 
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(1769). ra.. 1833-1842. 

(1770). Id., 1843-01.01. 1851. 

(1771). ra., 1851-1860. 

(1772). ra., 1861-1870. 'h 

(1773). Id., 1871-1880. 

(1774). Id., 1881-1890. 

(1775). Id., 1891-1900. 

(1776). Id., 1901-1910. 

(1777). Id., 1911-1920. 

1778. Chronologische index op de huwelijken, Ol.Ol.1877-02.10.1891. 
l deel 

D. BEGRAAFPLAATS EN LIJKBEZORGING 

a. Reglementering 

1779. Verordening betreffende het toezicht op het kerkhof te Ron- 
se, 1867. 2 drukwerken 

1780. Stukken betreffende de regeling van de uitvaartdiensten in 
de stad, 1904-1910. 1 omslag 

1781. Stuk betreffende de herziening van de tarieven voor de toe 
kenning van eeuwigdurende vergunningen op het gemeentelijk 
kerkhof, z s d , 1 stuk 

b. Vergunningen 

1782. Overzicht van toegestane vergunningen op het gemeentelijk 
kerkhof (met overzicht van de sommen die moeten worden be 
taald aan de stad en het Bureel van Weldadigheid, 1866-1885. 

1 drukwerk 

1783. Aanvragen voor eeuwigdurende vergunningen, 1869, 1871. 
2 stukken 

c. Werking 

1784. Brief betreffende de onkosten aangerekend voor ontgravingen 
[1887). 1 stuk 

1785. Project van contract voor levering van materiaal voor de 
stedelijke begraafdienst, 1909. ' 1 lias 
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E. VARIA (64) 

a. Huwelijken - echtscheiding 

1786. 

1787. 

1788. 

Brief·van Marie Catherine Eugénie Constantine Billanez, 
wonende te Ronse, aan de procureur des Konings te Oudenaarde 
om een afschrift te bekomen van de homologatie van haar akte 
van bekendheid, ten einde te kunnen huwen, 1839. 1 stuk 

Attest betreffende het huwelijkskontrakt tussen François 
Désiré Williame en Jeanne Catherine Dupont, 1852. 1 stuk 

b. Overlijdens 

1789. 

1790. 

Vragen tot echtscheiding, 1799-1801 en z.d. 

Overlijdensberichten van soldaten in dienst, 1803-1816. 
1 omslag 

Aangiften van overlijdens in het instituut van de Broeders 
van Goede Werken, 1845-1851. 3 stukken 

c. Varia m.b.t. de akten 

1791. 

1792. 

1793. 

1794. 

3 stukken 

Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand van 
Ronse en andere gemeenten en briefwisseling daarover (ook 
attesten van onvermogen), 1795-1906. 1 pak 

Inkomende brief betreffende een verlaten kind, 1810. l stuk 

Dossier betreffende het naturalisatieproces van Ulric Alphon- 
se Goumet, 1841-1884. 1 omslag 

Attesten van legitimatie van onwettige kinderen bij huwelijk, 
1844, 1850 en z i d , 1 omslag 

1795. Stuk m.b.t. het peterschap van de koning, 1890. 

VII. BEVOLKING 

A. BEVOLKINGSREGISTERS 

a. Algemeenheden (65) 

1796. 

1 stuk 

Instructies van de gouverneur over het bijhouden van de be- 
volkingsregisters, 1830. 1 stuk 

(64) Voor de statistieken van de Burgerlijke Stand, zie nrs. 2044-2051. 
(65) Zie ook nr. 1532. 
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1797. 

1798. 

1799. 

1800. 

1801. 

1802. 

Besluit van het stadsbest ur betreffende de inwijking van 
vreemdelingen, 1826. (J t , 2 stukken 

Verordening m.b.t. de vreemdelingenpolitie, 1842 (2 ex.). 
2 drukwerken 

Verordening betreffende de vreemdelingenpolitie, 1849 (2 
ex.). 2 stukken 

Kopieboek van uitgaande briefwisseling (1885) en chronolo 
gisch repertorium van inkomende briefwisseling (1886-1893) 
m.b.t. verblijfsverandering. 1 deel 

Chronologisch repertorium van uitgaande briefwisseling m.b.t. 
verblijfsveranderingen, 1886-1893 ; register bevattende in 
lichtingen m.b.t. vreemdelingen die zich in de stad bevinden, 
1879-1884. 1 deel 

Brief van de provinciegouverneur m.b.t. de verordening op 
de bevolkingsregisters, 1901. · 1 stuk 

b. Bevolkingsregisters 

::& , :t!t S - .).803. 1808 (met enkele latere aanvullingen). deel 

:B,, U ~ _.. L804. 1814 (id.). deel 

JJ., U g -1805. 1821 (id.). deel 

Af//, ? °1 ,b - 1806. 1824 (id.) (66). deel 

B- "-V'f 1807. 1830 (id.). deel 

.B - 9../J1 1.808. Ca. 1830 (fragmenten). J katernen 

,1/JI, b1J.-'-7--=l-~ L809. 1835. 1 deel 

.f.> .. .t~ -,H?> 1810-1821. 1847-1856. 12 delen 
1b 1-1 . r;. ,. .,. - l.8-tO. Dl. 1. Wf'6. Dl. 7. • 1111-1, lc:,t'a- 6~ 

/1 ,LJ, b;.?- - '-1'5 1,3n. Dl. 2. 1817. Dl. 8.} l'rl H' c;;So 
nlH, br°8 {1-812. Dl. 3. 1818. Dl. 9. 

180. Dl. 4. 1_819. Dl. 10"3 
//JH, bt-'9 { 1814. Dl. 5. 1820. Dl. 11. /IJl-/. 6 ~I\ 

isrs. Dl. 6. !:,821. Dl. 12. 
J:> .u~-.t~ 1822-1835. 1856-1865. • 14 delen 

f" Dl. 1. l826. Dl. 5.} 
~H-'-8.t l823. Dl. 2. 1.8-2'7. Dl. 6. Il/ 1-J • -"S~ 

1824. Dl. 3. L8-z8. Dl. 7. - Il/ 1-1, 6-S~-,g~ 
lr/H. 623 1825. Dl. 4. LM9. Dl. 8. - ltJ H. '7, 'l 4 

(66). Met klapper volgens de eerste letter van de familienaam; een 
volledig alfabetische klapper ·s beschikbaar in het Rijksarchief 
te Ronse . f 'P. : t ~ - • i, J t 



96 97 

~Lj L8-30~ Dl. 9. 1.833. Dl. 12.} (1896). Dl. 9. (1907). Dl. 20. 

{183'1. Dl. 10. 1.834. Dl. 13. l'l'J;.;. ~ 11'5" (1897). Dl. 10. (1908). Dl. 21. 
'b'5 18,3-2. Dl. 11. (1898). (1909). Dl. 22. 1.§.35. Dl. 14. - '» !I, ~g;. Dl. 11. '" 2.W 1836-1849. 1866-1879. 14 delen (1899). Dl. 12. (1910). Dl. 23. 
8'- - ~ i1- -1.(33 . Dl. 1. 1,.aw.Y. Dl. 8, - m s«, 6:1"::f (1900). Dl. 13. (1911). Dl. 24. 

[l837. Dl. 2. lt¼tr= Dl. 9. - /IJH, f,,'iJ«,3- ~ ec::> (1901). Dl. 14. (1912). Dl. 25. "111- 
,!.838. Dl. 3. t&ef. Dl. "} (1902). Dl. 15. (1913). Dl. 26. 

·- 6'8'S - 18 -9-:' Dl. 4. 1.8-46. Dl. ll. IYIH, 6"':30 (1903). Dl. 16. (1914). Dl. 27. 
{ l8.40. Dl. 5. ]Jl47. Dl. 12. (1904). Dl. 17. (1915). Dl. 28. ,;;, is l841. Dl. 6. IY/~. t.~-D. (1905). Dl. 18. (1916). Dl. 29. 1,8.4-8. Dl. 13. - 

'-~'9 - 1842. Dl. 7. _\,S4,9-; Dl. 14. (1906). Dl. 19. 
1850-1867. 1880-1889. 18 delen (1917)-(1949). 1910-1919. 33 delen 

'"'-" -ui 1850. Dl. l. l~9. Dl. 
10'3 

(1917). Dl. 1. (1934). Dl. 18. 

[1851. Dl. 2. !.J!60. Dl. .:B. ~ '--S-- (1918). Dl. 2. (1935). Dl. 19. 11. 
~'-~ i852. Dl. 3. 1861. Dl. 12. '.b ~~5- ~k~ (1919). Dl. 3. (1936). Dl. 20. 
r-3i::..3-~853. Dl. 4. 1862. Dl. 13. j ..5 (1920). Dl. 4. (1937). Dl. 21. 

1,854. Dl. 5. 1863. 
~(.C. (1921). Dl. 5. (1938). Dl. 22. 

~b.3, LJB.55. 
Dl. 14. 

Dl. 6. J864. Dl. 15. .:B. ::,(,.~ - ~~ 7-- (1922). Dl. 6. (1939). Dl. 23. 
~-~t,-1856. Dl. 7. 1865. Dl. 

16.~ 
(1923). Dl. 7. (1940). Dl. 24. 

{1857. Dl. 8. 1866. Dl. 17. .3 ~.G. 7- (1924). Jl. 8. (1941). Dl. 25. '?J'=,4 
1858. Dl. 9. 1867. Dl. 18. (1925). Dl. 9. (1942). Dl. 26. 

(1868)-(1887). 1890-1899. 20 delen ( 1926). Dl. 10. (1943). Dl. 27. 
(1868). Dl. l. (1878). Dl. ll. (1927). Dl. 11. (1944). Dl. 28. 
(1869). Dl. 2. (1879). Dl. 12. (1928). Dl. 12. (1945). Dl. 29. 
(1870). Dl. 3. (1880). Dl. 13. (1929). Dl. 13. ( 1946). Dl. 30. 
(1871). Dl. 4. (1881). Dl. 14. (1930). Dl. 14. (1947). Dl. 31. 
(1872). Dl. 5. (1882). Dl. 15. ( 1931). Dl. 15. (1948). .ni • 32. 
(1873). Dl. 6. (1883). Dl. 16. (1932). Dl. 16. (1949). Dl. 33. 
(1874). Dl. 7. (1884). Dl. 17. (1933). Dl. 17. 
(1875). Dl. 8. (1885). Dl. 18. 
( 1876). Dl. 9. (1886). Dl. 19. c. Klappers op de bevolkingsregisters (67) 
(1877). Dl. 10. (1887). Dl. 20. 

(1888)-(1916). 1900-1909. lr]f./. ''1":/, l 50. Klapper op het bevolkingsregister van 1847-1856 (alfabetisch -r 29 delen 
(1888). op de eerste letter van de familienaam). l deel Dl. l. (1892). Dl. 5. 

. <;M-6~.tJ-95( (1889). Dl. 2. 
,.. Klapper op het bevolkingsregister van 1856-1865 (alfabetisch (1893). Dl. 6. op de eerste letter van de familienaam). l deel 

(1890). Dl. 3. (1894). Dl. 7. 
(1891). Dl. 4. (1895). Dl. 8. 

11:,7\ ?.: - .. 
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·"· ,i~r~. 
1-9'53. 

:s. ,i-'=, "1- - l9.54"; 

Klapper op het bevolkingsregister van 1866-1879 (alfabetisch 
op de eerste letter van de familienaam). 2 delen~ 

A-L. 

M-Z. 

Klapper op het bevolkingsregister van 1880-1889 (alfabetisch 
op de familienamen) • 1 deel 

Minuut van klapper op het bevolkingsregister van 1880 (alfa 
betisch op de familienamen) (onvolledig). 1 deel 

1~6-1"951': Klapper op het bevolkingsregister van 1880 (alfabetisch op 
de familienamen). 2 delen 

J,.9.§. ArL. 

L9--5-'7. M-Z. 

(1958)-(1959). Klapper op het bevolkingsregister van 1890-1899 (alfa 
betisch op de eerste letter van de familienamen). 

2 delen 

(1960). 

(1961). 

(1962). 

1963. 

B,. 1:.ia~ 1964. 

Klapper op het bevolkingsregister van 1900-1909 (alfabetisch 
op familienaam, recent). 1 deel 

Indexkaarten op het bevolkingsregister, 1900-1920. 
1 k!artsysteem 

Klapper op de bevolking van de kloosters, 1900-1909 (ver 
wijst naar het bevolkingsregister) ; minuut van register 
van vertrek, 01.04.1903-02.0l.1905 ; inschrijving van per 
sonen met tweede verblijfplaats te Ronse, 01.01.1892-21.07. 
1894. 1 deel 

(1965)-(1971). Klappers op het bevolkingsregister van 1910-1919 (alfa 
betisch op de eerste letter van de familienaam, in 
chronologische schijven). 7 delen 

(1972). 

(1958). A-L. 

(1959). M-Z. 

Id. (alfabetisch op familienaam). deel 
Id. (alfabetisch op familienaam, recent). deel 

Id., (alfabetisch op familienaam, recent). 

B. VREEi.'!DELINGEN (68) 

1974. 

1975. 

l deel 

Lijst van op 17 april 1832 te Ronse aangekomen vreemdelingen, 
1832. 1 stuk 

Stuk m.b.t. het verblijf van twee vreemdelingen, 1846. 
I stuk 

Briefwisseling m.b.t. de vr;emdelingenpolitie, 1870. 
3 stukken 

99 

19 76. 

1977. 

Gezinsformulier van de volkstelling van 1829. 

1981-1982. Nominatieve bevolkingstelling, 1830. 

.:e. ~R - r9'8"î. Dl. le tot Se wijk. 

:E, ¼Ci- 1,98-Z. Dl. 2 : 6e tot 17e wijk. 

1985. 

1986. 

1987. 

1 9-l. 

[

1,992. 

1.99'3. 

199'4. 

Inlichtingsfiches van de vreemdelingenpolitie, 1879 en 1889. 
3 stukken 

', 
Vragen naar inlichtingen over vreemdelingen, 1910 en 1915. 

4 stukken 

C. BEVOLKINGSTELLINGEN EN -LIJSTEN 

·a. Tellingen 

Fragment van de nominatieve bevolkingstelling, opgelegd door 
de wet van 10 vendémiaire r.j. IV, [ca. 1796]. l katern 

Fragmenten van nominatieve tellingsregisters [Franse Perio- 
de]. 2 katernen 

Fragment van huizenlijst met naam van het gezinshoofd, 1856 
(waarschijnlijk voor bevolkingstelling). 2 stukken 

Fragmentarische naamlijst van inwoners van het centrum van 
Ronse (per straat), [19de eeuw]. 1 katern 

Diverse stukken betreffende de bevolkingstelling van 1900, 
1901. l omslag 

Brief m.b.t. de bevolkingstelling van 1910, 1911. 

b. Naamlijsten (69) 

1 stuk 

2 delen 

•l stuk 

Allerlei statistieken afgeleid van de bevolkingstelling van 
1910. l omslag 

13-88- 990. Bevolkingsstaat bevattende : naam en voornaam van de inwo 
ners per wijk; beroep ; aantal katoenwevers ; aantal dieren 
(paarden, koeien en kalveren, schapen, h~nd~n) ; aantal 
karren, 183 7. 3 delen 

Fragment van een naamlijst (van inwoners uit Ronse?) Cl9de 
eeuw]. l stuk 

Staat van inwoner~ van diverse nationaliteiten te Ronse, 
1916. l stuk 

Staat van inwoners van Ronse die de Amerikaanse nationali- 
teit hebben, [1914-1918]. 1 stuk 

Staat van inwoners van Ronse die de Nederlandse nationali- 
teit hebben, [1914-1918]. 1 katern 



1,996. 

J997. 

1998. 

"B 21bq- ~to: 1999. 

2.,000. 

2001. 

2002. 

2003. 

lOOZÎ. 

2005. 

l006. 

007. 

Staat van vrouwen van Duitse nationaliteit woonachtig te Ron- 
se, [1914-1918]. l katern 

Samens te Ll.Lng van de Duitse familie Jensen, woonachtig te Ron= . 
se, Cl914-1918J. l stuk 

Staat van de inwoners van de stad, niet uit Ronse afkomstig, 
1917. l katern 

Staat van vrouwen van Oostenrijkse nationaliteit, woonachtig 
te Ronse, 1917. 2 stukken 

Chronologische en alfabetische lijst van mannelijke personen 
van 14 tot 60 jaar, 1917. l deel 

Naamlijsten van vluchtelingen die zich te Ronse ophouden, 
1917-1918; 5 stukken 

Naamlijst van vluchtelingen uit Frans en Belgisch Komen, 
1917 ; afschriften van verordeningen van de Kommandantur ; 
naamlijst van andere vluchtelingen, 1917-1918. l deel 

Staat van de personen ouder dan 15 jaar, die in de gemeente 
inweken na l augustus 1914, 1918. l lias 

Stukken m.b.t. inwoners uit Ronse die een vreemde nationali 
teit hebben, 1918. l katern+ 2 stukken 

Staat van minderjarige personen van Duitse nationaliteit te 
Ronse, 1918. l stuk 

Controlelijst der mannelijke Belgische vluchtelingen (uit 
West-Vlaanderen), van 17 tot 35 jaar, verblijven~ te Ronse, 
[1918]. l deel 

Controlelijst van de Franse vLuch t e Lf.ngen van 15 jaar en 
ouder, [ca. 1918]. l deel 

Controlelijsten der Franse vluchtelingen van 15 Jaar en 
ouder, en aanvullende lijst [1914-1918]. l deel+ l katern 

2,0.08-,ZU 4. Controlelijsten der mannelijke inwoners van 17 tot 35 jaar, 
[ca. 1918], met supplementaire lijst. 7 delen 

2015-2021. Controlelijsten der mannelijke inwoners van 36 tot 45 jaar, 
[ ca. 1918 ]. 7 delen 

f 
2Q.2J--2024. 

~25,· 

202fi'='2Ll 2 7 • 

l 2!),28-=2029. 

zoao. 
? • 
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Controlelijst van mann~n, met aanduiding van woonplaats en 
beroep, geboren tussen 1876 en 1898 [1914-1918]. l omslag 

Controlelijsten van de mannelijke inwoners, geboren in 1880, 
[ca. 1918 J. 2 delen 

Controlelijst van de mannelijke inwoners geboren in 1900, 
[ca. 1918]. l deel 

Controlelijsten der mannelijke inwoners, geboren in 1901, 
[ca. 1918]. 2 'delen 

Controlelijsten der mannelijke inwoners, geboren in 1902, 
[ca •. 1918 ]. 2 delen 

Controlelijst, [1914-1918]. katern 

Lijsten van mannen tussen 14 en 60 jaar die zich niet voor 

2035. 

2036. 

2037. 

2038. 

2039. 

2040. 

2041. 
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Lijst van vluchtelingen, geëvacueerd uit West-Vlaanderen, 
[ca. 1918 ]. l deel 

Klapper op persoonsnamen [1914-1918]. 

Naamlijst van inwoners van Ronse die terugkeerden uit Duitse 
gevangenschap, [1914-1918]. l katern 

D. BEVOLKINGSBEWEGING 

a. Verordening 

... 

Verordening betreffende de woonstverandering, 1846 (2 ex.). 
2 drukwerken 

b. Bevolkingsstatistieken 

Bevolkingsevolutie te Ronse, 1900-1959 : samenstelling, be 
weging : grafieken ; bevolkingscijfers voor 1830-1837, r.j. 
XiI-XIII [1803-1805]. 4 stukken 

Bevolkingsstatistiek (volgens agglomeraties), 1810. 

deel 

1 stuk 

Minuut van antwoord op vragenlijst betreffende de bevolking 
en de graanoogst [Franse Periode]. l stuk 

Statistiek van het aantal huisgezinnen per wijk, opgesteld 
n.a.v. een brief van de provinciegouverneur dd. 16 juli 
1823. 1 stuk 

Bevolkingsstatistieken volgens wijk, burgerlijke staat, ge- 
slacht, 1829. 2 katernen 

Statistiek van de bevolking te Ronse, onderverdeeld naar 
leeftijd en geslacht, 1830. l stuk 

2042. Minuten van numerieke tellingen van een deel van de bevol 
king (armen?), ingedeeld volgens geslacht, leeftijd en 3 
klassen, z.d. [Nederlandse Periode]. 3 stukken 

2043. Opgave van het bevolkingsaantal te Ronse, verdeeld over de 
17 wijken, 1835. l stuk 

c. Statistieken van de Burgerlijke Stand 

2044. ~aandelijkse statistiek van de geboorten en overlijdens (per 
geslacht), 1815-1817. l stuk 

2045-2049. Minuten van de statistieken van de burgerlijke stand (per 
maand), 1821-1850. 5 katernen 

2045. 1821-1822. 2048. 1839-1840. 
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2050. 

2051. 

Statistiek van bevolkingsgetal, geboorten, overlijdens, in 
en uitwijking, 1839-1916 ; inventaris van de parochieregis- 
ters van het Ancien Regime [ca. 1918]. 1 stuk 

Brief van het provinciebestuur m.b.t. de statistiek der 
doodsoorzaken, 1903. 1 stuk 

d. Registers van aankomst en vertrek 

103 

2052-2055. Registers van aankomst, 1827-1921, 4 delen 

{_
Z..0..5-2":' Ol.Ol.1827-31.12.1853. 

~ ~?,1 
~ 03.ll.1875-16.05.1893. 

[

205·, 16,05,1893-31,12.1905 (bevat ook: minuten van processen- 
.:i3, ";., 1 t verbaal van politie, 08.03.1918-18.03_, lÇ ,) , 

,205·5. 01.01. 1906-28. 09. 1921. 

2056-2061. Registers van vertrek, 1827-1929. 

:2::, °?> 7-~ ·~. 01.01. 1827-31.12.1853. 

Ol.Ol.1854-22.12.1875. 

16.0l.1877-30.12.1893. 

Ol.Ol.1894-28.03.1903. 

Ol.Ol.1898-31.12.1905 en Ol.Ol.1920-29.09.1929. 

Ol.Ol.1903-02.11.1920. 

e. Attesten van woonstverandering en bijhorende stukken 

. {'j,Ors1.. 
S. ~1-l\ ~ 

206 , 

:e, '-;,~4 • '!>152-065'. 

.:B :l;;,'"}5 ~ 

,:e, '> 'i--S-11'. ~- 
2.00C 
~-;- 

Attesten van woonstverandering en bijhorende stukken, 1808- 
1810. 4 stukken 

Id., [818-1829. 

Id., 1832-1841. 

6 delen 

omslag 

l pak 

Id., 1841-1844 (eventueel met clausule over goed gedrag en 
zeden). 1 pak 

Id., 1846-1849 (id.). 

Id., 1859-1865. 

Id., 1879-1880. 

pak 

pak 

4 stukken 

Oproep aan een inwoner tot inschrijving in het bevolkings- 
register, [ca. 1900]. r stuk 
Uitnodiging aan Alfred Verlinden om zich te laten inschrij- 
ven in de bevolkingsregisters van Laken, 1905. l stuk 

Vraag naar inlichtingen over een Ronsenaar, in het buiten- 
land vermist, 1911. 2 stukken 

2072, 

.1'-. ~r'- rwn. t07/+, 
:8, ~~ -3l1~207S-: 

3f>'n . 

2084. 

2085. 

2086. 

f, Reispassen, vrijgeleiden (70) 

Onderrichtingen van de prefect m.b.t. de reispassen, 1806- 
1816. 1 omslag 

Reispassen, vrijgeleiden en bijhorende stukken, 1796-1889, 
1 pak 

Kopieboek van afgeleverde passen (met tafel van lengtematen), 
r i j . VII (22.09.1798-22.09.1799). 1 deel 

Registers van aflevering van reispassen, 1914-1918, 
8 katernen 

Reispassen en vertrouwenscertificaten tot het bekomen van 
reispassen, 1914. 6 stukken 

Vrijgeleideformulier om op straat te komen tot een bepaald 
uur, [1914-1918 ]. 1 drukwerk 

Stukken m.b.t. de aflevering van reispassen, 1914. 

Lijsten van mannelijke inwoners, met nummer van Ausweis, 
[ca. 1918 ]. 2 katernen 

VIII. 

E. IDENTITEITSKAARTEN 

Register van afgeleverde identiteitskaarten, 1915-1918 (71), 
nrs. 1-8388. l deel 

Id., nrs. 8389-20738 (met diverse lijsten van vluchtelingen 
die te Ronse verblijven), 1 deel 

Identiteitsbewijzen en passen van te Ronse wonende personen, 
o.a. leden van steun- en bevoorradingsorganisaties, 1914- 
1918. l omslag 

Lijst van personen die een tweede identiteitskaart ontvangen 
hebben, 1916. 1 deel 

V E R K I E Z I N G E N 

A. ALGEMEEN 

1 lias 

Nota m.b.t. een arrest van het Hof v~n Cassatie betreffende 
de kieswetgeving, 1836. l stuk 

Omzendbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Financiën, m.b.t. de verkiezingen, 1867. l drukwerk 

Besluiten van de Bestendige Deputatie over de volgorde van 
en het aantal verkiezingen voor de gemeenteraad te Ronse, 
1869-1881. 3 stukken 

(70) Zie ook nr. 2082. 
(71) Met o.a. aanduiding van beroep. 
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2087. 

2088. 

Omzendbrief van het provinciaal bestuur betreffende de ge 
meenteraadsverkiezingen, 1872. l drukwer~ 

Stuk betreffende de organisatie van het eerste kiesbureau te 
Ronse, 1900. l stuk 

B. KIEZERSLIJSTEN, EN DAARVAN AFGELEIDE LIJSTEN 

a. Kiezerslijsten 

2089. 

2090. 

1. Poiitieke verkiezingen 

Alfabetische lijst der inwoners van Ronse die voor het kie 
zerscollege kunnen gekozen worden, 1824 (fotokopie). 

l drukwerk 

Lijst van cijnskiezers (met aanduiding van de betaalde be- 
lasting), 1834 (fragment). l stuk 

2091. 

2092. 
lo.n.L:~. 
2093. 

2094. 

Op}ave van he/ aantal gemeentekiezers voor het jaar 1847. 
ApJ.,:f- ""'-- A..~/;jJf--1 lfO ~ Ju./;: W...,_öit l_t stuk 

Alfabetische naamlijst van gemeentekiezers, [19de eeuw]. 
l katern 

Naamlijst van gemeenteraadsleden die de cijns betalen voor 
het provinciaal kiesrecht, [19de eeuw]. l stuk 

2. Sociale Vei•kiezingen 

2095. 

2096. 

Kiezerslijst voor de werkrechtersraad, 1845. 

2097. 

Lijst van cijnskiezers (id.), 1836. 

Kiezerslijst voor de gedeeltelijke vernieuwing van de werk- 
rechtersraad, 1851. l stuk 

Kiezerslijsten voor de Nijverheids- en Werkraad, 1904-1907. 
l omslag 

2098. 

2099. 

2100. 

Id., 1907-1910. 

Id., 1910-1913. 

l katern 

katern 

pak 

pak 

Naamlijsten van diverse ambachtslui, 1916-1918 en z.d. 
l lias + l stuk 

2101. Naamlijsten van patroons en arbeiders, 1917. 

b. Lijsten van gezworenen 

2102. 

4 stókken 

?egistre áestiné à inscrire ies jurés d'accusation et de 
jugemens de la commune de Renaix, 1808-1811 (72). l katern 

2103-2114. Alfabetische lijsten van personen die bekwaam zijn om het 
ambt van gezworene uit te oefer.en, 1839-1897. 

l stuk+ 11 katernen 

2115. 

2116. 

2117. 

2118. 

2119. 

2120. 

2121. 

2122. 

2103. 1839. 2109. 1889-1890. 

2104. 1879-1880. 2110. 1890-1891. 

2105. 1885-1886. 2111. 1891-1892. 

2106. 1886-1887. 2112. 1892-1893. 

2107. 1887-1888. 2113. 1893-1894. 

2108. 1888-1889. 2114. 1896-1897. 

C. HERZIENING VAN DE KIEZERSLIJSTEN EN 
AFGELEIDE LIJSTEN 

a. Politieke verkiezingen 

1. Voorbereidende iijsten 

Register van kopieën van titels en getuigschriften dienende 
om 2 bijkomende stemmen te krijgen (met alfabetische klap- 
per), 1894-1906 (73). l deel 

Koninkrijk Beigië. Staat van ?ersonen met gehomoiogeerde 
titeis, dipioma's en getuigschriften, 1894-1910. l drukwerk 

Lijst van belastingschuldigen die te Ronse wonen en meer dan 
90 fr. aan rechtstreekse belastingen en 20 fr. aan patent 
recht betalen (opgesteld door het kantoor der rechtstreekse 
belastingen te Geraardsbergen), 1910. l stuk 

Register van afschriften van titels of getuigschriften, 
recht gevend op twee bijkomende stemmen, 1911. 1 deel 

Stukken m.b.t. de lijst van de scholen voor middelbaar on 
derwijs die sinds 1830 bestaan hebben, m.b.t. de kieswetten, 
1870-1871. 2 stukken 

2. Andere stukken ,71,b. t. de herziening 

Allerlei stukken betreffende de opname op de kiezerslijst, 
1825-1857) ./1~0 • ~ omslag 

:,e col.Lè qe ëcheirinal. de Renaix deuant: la justice '3t aevant 
l'opinion pubiique. ?oursuite du chef de faux et d'usage de 
faux conmi:s à l 'occasion de la révision des l i sties ë leeto 
raies. Compte-rendu stinographique des àébats, 1885. 

l drukwerk 

Briefwisseling m.b.t. vragen van een privaat persoon tot 
inzage en het bekomen van uittreksels uit diverse archief- 
stukken m.b.t. de verkiezingen, 1888-1912. 1 omslag 
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2123. 

2124. 

2125. 

2126. 

2127. 

2128. 

2129. ( "') 
'I 2130. 

2131. 

i 

Il 

Diploma van bekwaamheid voor hat provinciaal'en gemeente- 
kiesrecht van P.F. Couplez, wonend te Ronse, 1888. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de herziening van de kiezerslijsten, 1894- 
1901. 12 stukken 

Uittreksels uit de notulen van het schepencollege m.b.t. de 
herziening van de kiezerslijsten, dienstj. 1896-1900. 

1 katern+ 3 stukken 

Processen-verbaal van nazicht van de kiezerslijsten inzake 
onbevoegdheden, 1904-1905. 4 stukken 

Overzichten van wijzigingen aan de kiezerslijsten, ingevolge 
arresten van de beroepshoven, 1904-1906. 6 stukken 

Stukken betreffende de herziening van de kiezerslijsten,- 
1904-1907. 1 omslag 

Stukken betreffende de herziening van de kiezerslijsten, 
1908-1909. 3 stukken 

Rechtzetting van een fout in de kiezerslijst, 1912 (74). 
1 stuk 

Stukken betreffende de herziening van de kiezerslijsten, 
1913. 2 stukken 

b. Nijverheids- en Werkraad 

2132. Stukken betreffende de herziening van de kiezerslijsten voor 
de Nijverheids- en Werkraad, 1904. 1 omslag 

c. Lijsten van gezworenen 

2133. Stukken m.b.t. de samenstelling van de lijsten van gezwo- 
renen, 1813, 1832-1839. 6 stukken 

D. VERKIEZINGEN 

a. Politieke verkiezingen 

2134. 

2135. 

1. :Jproeping 

Oproepingsbrieven voor de wetgevende verkiezingen, 1861. 
2 stukken 

Oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1860 en 
1866. 2 stukken 

(74) Op de achterzijde gedrukt vignet waarbij Ronse een nieuw postge- 

2136. 

2137. 

2138. 

2139. 

2140. 

2141. 

2142. 

2143. 

2144. 

2145. 

2146. 

2147. 

2148. 

2149. 

2150. 

2151. (~ 

2152. 

2153. 

Register van ontvangst van de kiesbrief door de kiesgerech- 
tigde, houder van een diploma, 1883. 3 stukken 

Ontvangstbewijs van kiesbrief voor de wetgevende verkie- 
zingen, 1908. l stuk 

2. Gemeenteraadsverkiezingen 

Stukken m.b.t. de verkiezing van gemeenteraadsleden, vrede- 
rechters en assessoren, 1797-1799. 2 stukken 

Processen-verbaal van de vergaderingen van de "Assemblée 
primaire", 1797-1799. 2 katernen+ l stuk 

Overzicht van de uitslagen van verkiezingen en van de ge 
meentelijke administratie voor de periode 1840-1898 (frag- 
ment), z.d. 1 katern 

Brief van het provinciebestuur m.b.t. de gemeenteraadsver- 
kiezing van 1887. 1 stuk 

Besluit van de Bestendige Deputatie m.b.t. een klacht over 
de gemeenteraadsverkiezing van 1890, 1890. l katern 

Besluit van de Bestendige Deputatie m.b.t. een klacht over 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1895, 1896. l stuk 

Id. ov e r de gemeenteraadsverkiezing van 1899, 1899; :l,. stukA c 
,., ... [:-\l"":!!r -'l"o'!'S'3 
Proces-vël-baal van de gemeenteraadsverkiezing van 1903, met 
besluit van de Bestendige Deputatie over een betwisting, 
1903-1904. 4 stukken 

Proces-verbaal van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 
van 1907, met bijlagen, 1907. 4 stukken 

Proces-verbaal van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 
van 1911, met bijlage, 1911. 2 stukken 

Betwistingen over de gemeenteraadsverkiezing van 1911, 1912. 
l oms~ag 

3. Provincieraadsverkiezingen 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende 
de verkiezing van een lid van de provinciale staten, 1826. 

l stuk 

Stukken betreffende de provincieraadsverkiezingen, 1836. 
5 stukken 

Afschrift van het Koninklijk Besluit waarbij de kiescolleges 
worden bijeengeroepen ter vernieuwing van de helft van de 
provincieraden, 1838. 1 stuk 

b. Werkrechtersraad 

Stukken m.b.t. verkiezingen voor de Werkrechtersraad, 1847- 
1875. l omslag 

Diverse stukken betreffende de verkiezingen voor de Werk- 
rechtersraden, 1897-1918. l omslag 
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c. Nijverheids- en Werkraad 

2154. Diverse stukken m.b.t. de verkiezing voor de Nijverheids- 
en Werkraad, 1906-1907. 1 omslag 

2155. Stukken m.b.t. de verkiezingen, 1910. 

IX. M I_L IT AIR E 

A. MILITAIRE DIENST 

a. Conscriptie, erelegioen, vrijwilligers in Franse dienst 

2156. 

2157. 

2158. 

2159. 

2160. 

2161. 

2162. 

2163. 

2164. 

2165. 

2166. 

2167. 

2168. 

Z A K E N E N 

2 stukken 

0 0 R L O G S T O E S T A N D E N 

1. Algemeen 

Gedrukte omzendbrieven vanwege het Ministerie van Oorlog, 
1795-1800. 1 omslag 

Uittreksel uit het register van besluiten van de administra 
tie van het Scheldedepartement, betreffende belastingen en 
militie, 1798. 1 stuk 

Brief van de minister van Oorlog aan de centrale en gemeen 
tebesturen, aan de commissarissen van het Directoire en aan 
de bevoegde legeroversten betreffende de vrijstellingen van 
legerdienst, 1798. 1 stuk 

Gedrukte instructies en besluiten van de hogere overheid 
betreffende dienstweigerige conscrits, 1799-1813. 7 stukken 

Brief van de Commissaire-Ordonnateur van de 24ste militaire 
divisie aan de prefecten van de respectievelijke departe- 
menten (betreffende soldij), 1801. 1 drukwerk 

Instructie betreffende de vrijwillige legerdienst, 1813. 
1 drukwerk 

2. Registers en naamlijsten 

Voorbereidende lijst van lotelingen, lichtingen r.j. VIII- 
IX (23.09.1799-22.09.1801). 1 katern 

Naamlijsten en bijhorende stukken, lichting r.j. VII (22. 
09.1798-22.09.1799). r pak 

Id., lichting r.j. VIII (23.09.1799-22.09.1800). 

Id., lichting r.j. IX (23.09.1800-22.09.1801). 

omslag 

omslag 

Id., lichting r.j. X (23.09.1801-22.09.1802). omslag 

Naamlijsten van lotelingen, lichting r.j. XI (23.09.1802- 
23. 09 .1803). 2 stukken 

Naamlijsten en kopieën van bijhorende stukken, lichtingen 
r.j. XIV (23.09.1805-31.12.1805)-1814 (75). 1 deel 
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2169. 

2170. 

2171. 

2172. 

2173. 

2174. 

2175. 

2176. 

2177. 

2178. 

2179. 

2180. 

2181. 

2182. 

2183. 
' 218L.. 

2185. 

2186. 

2187. 

2188. 

2189. 

2190. 

2191. 

Register dienende om klachten en opmerkingen in te schrijven 
betreffende de lotelingenlijst, 1806. 1 st~k 

Alfabetische naamlijst van conscrits, lichting 1807. 
1 katern 

Alfabetische naamlijst van de lotelingen, lichting 1808. 
1 katern 

Id. (model 1), lichting 1809. 

Id. (modellen 2A, 2C, 2D), lichting 1811. 

Id. (model 1), lichting 1812. 

Inschrijvingsregister van de lotelingen, lichting 1812. 
1 katern 

Id., lichting 1814. 

Lijst van de lottrekking, lichting [1809]. 

Id., lichting 1812. 

Naamlijst van opgeroepenen die niet verschenen op de loting, 
[Franse Periode]. 1 katern 

Lijst van de "défenseurs de la patrie" van het kanton Ronse 
[Franse Periode]. 1 katern 

Lijst van de afgekeurde dienstplichtigen, lichtingen r.j. 
IX en X (23.09.1800-22.09.1802). 1 stuk 

Id., lichting 1810. 

Id., lichting 1814. 

katern 

3 katernen 

2 katernen 

katern 

katern 

1 stuk 

2 stukken 

1 stuk 

Gedrukte lijsten van de dienstweigerende conscrits van het 
arrondissement_Oudenaarde, lichtingen r.j. VIII (23.09.1799- 
22.09.1800)-1810. 1 pak 

Geschreven lijsten van dienstweigeraars en deserteurs van 
het kanton Ronse, lichtingen r.j. X (23.09.1801-22.09.1802)- 
1813. l omslag 

Lijst van deserteurs 
gepikt, 1813. 

J. Stukken m.b.t. de 

die door de mobiele colonne werden op- 
1 stuk 

vi-i i s tel l inq 
Diploma's van vrijstelling van legerdienst, 1812. 3 stukken 

4. Stukken m.b.t. áe vervanging 

Stukken m.b.t. een vervanging voor de conscriptie, 1812, 
1817 (fotocopieën). 4 stukken 

5. Stukken m.b.t. desertie 

Stukken m.b.t. het onderzoek naar mogelijke deserteurs, 
1797-1804. 1 omslag 

Bericht van veroordelingen van militairen wegens desertie 
(verzonden door de militaire rechtbanken), 1799-1803, 1810. 

1 omslag 

Inkomende briefwi;seling betreffende deserteurs, 1803-1813. 
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2193. 

2194. 

2195. 

2196. 

aan de burgemeester betreffende onbetaalde boeten opgelegd 
aan dienstweigeraars, 1806. l omslag 

6. Militiegetuigschriften 

Getuigschriften m.b.t. de dienstplicht van Jean-Baptiste en 
Ange Putte, 1807-1808. 2 stukken 

Certificaten van aanwezigheid onder de wapens, 1811. 
2 stukken 

7. Ontslag 

Inkomende briefwisseling m.b.t. ontslagen soldaten, 1810- 
1812. 2 stukken 

Ontslagbrief uit het leger van François Massion (wegens ge 
zondheidsredenen), 1810, met toekenning van de medaille van 
St.-Helena, 1821 (fotocopieën). 1 stukken 
8. Varia m.b.t. de conscriptie 

2197-2200. Briefwisseling (hoofdzakelijk inkomende), lichtingen r . j , 
VII-XII. 

2197. a.j . VII (22.09.1798-22.09.1799). 5 stukken 

2198. R.j. VIII (23.09.1799-22.09.1800). 1 stuk 

2199. R.j. XI (23.09.1802-23.09.1803). 4 stukken 

2200. R.j. XII (24.09.1803-22.09.1804). 6 stukken 

2201. Vragen om inlichtingen vanwege andere "maires" aan de "maire" 
van Ronse gericht betreffende conscrits, 1804-1813. l omslag 

2202-2211. Briefwisseling, lichtingen r.j. XIII-1813. 

2202. a.]. XIII (23.09.1804-22.09.1805). 3 stukken 

2203. R.j. XIV (23.09.1805-31.12.1805). 4 stukken 

2204. 1806. 6 stukken 

2205. 1807. 4 stukken 

2206. 1808. 8 stukken 

2207. 1809. omslag 

2208. 1810. omslag _ 

2209. 1811. omslag 

2210. 1812. 6 stukken 

2211. Briefwisseling o.a. betreffende de aanstelling van een bri- · 
gadier-bakker voor het leger, 1813. 5 stukken 

2212. 

2213. 

Soldatenbrief, 1812. 

J. :':reîegioen 

Naamlijst van officieren van het erelegioen, [Franse Tijd]. 
1 stuk 

1 stuk 

10. 'lrijwilligers 
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2215, 

2216. 

2217. 

b. Militie en vrijwilligers 

1. AZgemeen 

Instructie van de commissaris-generaal voor Binnenlandse 
Zaken, aan de intendanten, gedelegeerde commissarissen, on 
derintendanten en burgemeesters, in uitvoering van het be 
sluit van 13 april 1815 betreffende de Nationale Militie, 
1815. l drukwerk 

Instructie voor de inspecteurs der administratie bij de 
armée van onderscheidene graden, 1815. l drukwerk 

Omzendbrief van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaan 
deren aan de burgemeesters betreffende de toepassing van het 
besluit van 22 december 1815 inzake het terugsturen naar hun 
haarsteden van sommige categorieën militairen, 1816. 

l drukwerk 

2. Registers en naamtijsten 

2.1. I n s c h r i j v i n g s r e g i s t e r s 

2218-2303. Inschrijvingsregisters (veelal met nominatieve staten van 
manschappen tot de dienst opgeroepen), lichtingen 1816-1907. 

85 delen+ 7 katernen 

2218. 1816. 2237. 1835 (76). 

2219. 1817. 2238. 1836 (76). 

2220. 1818 ( 76). 2239. 1837 ( 7 6) . 

2221. 1819 (76). 2240. 1838 ( 76). 

2222. 1820 ( 76) • 2241. 1839 (76). 

2223. 1821. 2242. 1840 (76). 

2224. 1822 (76). 2243. 1841 ( 7 6) . 

2225. 1823 (76). 2244. 1842 ( 76). 

2226. 1824 (76). 2245. 1843 (76). 

2227. 1825 (76). 2246. 1844 ( 76) . 

2228. 1826 (76). 2247. 1845 (76). 

2229. 1827 ( 76). 2248. 1846 (76). 

2230. 1828 (ï6). 2249. 1847 (,7 6) . 

2231. 1829 (76). 2250. 1849 (ï6). 

2232. 1830 ( 76). 2251. 1850 (76). 

2233. 1831 (76). 2252. 1851 (76). 

2234. 1832 (76). 2253. 1852 (76). 

2235. 1833 (76). 2254. 1853 (76). 

2236. 1834 (76). 225{ 1854 ( 7 6) . 
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2256. 1855 (77). 2280. 1880. 2315. 1822. 2352. 1860. 

2257. 1856 (77). 2281. 1881. 2316. 1823. 2353. 1861. 

2258. 1857 (77). 2282. 1882. 2317. 1824. 2354. 1862 ( 78). '• 

2259. 1858 (77). 2283. 1883. 2318. 1825. 2355. 1863. 

2260. 1859 (77). 2284. 1884. 2319. 1826. 2356. 1864. 

2261. 1860 ( 77). 2285. 1885. 2320. 1827. 2357. 1865. 

2262. 1861 (77). 2286. 1886. 2321. 1828. 2358. 1866. 

2263. 1862. 2287. 1887. 2322. 1829. 2359. 1867 (78). 

2264. 1863 (77). 2288. 1888. 2323. 1830. 2360. 1868. 

2265. 1864 (77). 2289. 1889. 2324. 1831. 2361. 1869. 

2266. 1865 (77). 2290. 1890. 2325. 1832. 2362. 1870. 

2267. 1866 (77). 229.1. 1891 (minuut + net). 2326. 1833. 2363. 1871. 

2268. 1867. 2292. 1892. 2327. 1834. 2364. 1872. 

2269. 1868 (77). 2293. 1893 (minuut + net). 2328. 1835. 2365. 1873 (78). 

2270. 1869 (77). 2294. 1894. 2329. 1836. 2366. 1874. 

2271. 1870 (77). 2295. 1895 (minuut + net). 2330. 1837. 2367. 1875. 

2272. 1871. 2296. 1896 (id.). 2331. 1838. 2368. 1876. . 
2273. 1872. 2297. 1897 (id.). 2332. 1839. 2369. 1877. 

2274. 1873. 2298. 1899 (minuut). 2333. 1840. 2370. 1878. 

2275. 1874. 2299. 1900 (minuut+ net). 2334. 1841. 2371. 1879 (78). 

2276. 1876. 2300. 1901 (id.). 2335. 1842. 2372. 1880 ( 78). 

2277. 1877. 2301. 1902 (minuut). 2336. 1843. 2373. 1881. 

2278. 1878. 2302. 1903. 2337. 1844. 2374. 1882. 

2279. 1879. 2303. 1907 (minuut). 2338. 1845. 2375. 1883. 

2304. Aanvullend inschrijvingsregister (model B), lichting 1906. 2339. 1846. 2376. 1884. 
1 deel 2340. 1847. 2377. 1885. 

2305. Id., lichting 1907. 1 deel 2341. 1849. 2378. 1886. 
2. 2. A 1 f a b e t i s c h e 1 i j s t e n 2342. 1850. 2379. 1887. 

2306. Voorbereidende alfabetische lijsten, lichting 1816. omslag 2343. 1851. 2380. 1888. 
2307. ra., lichting 1826. katern • 2344. 1852. 2381. 1889. 
2308. Id., lichting 1831. katern 2345. 1853. 2382. 1890. 
2309-2388. Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen, lichtingen 1816- 2346. 1854. 2383. 1891. 

1896. 1 pak+ 83 delen 
2347. 1855. / 2384. 1892. 

2309. 1816. 2312. 1819. 
2348. 1856. 2385. 1893. 

2310. 1817. 2313. 1820. 
2349. 1857. 2386. 1894. 

2311. 1818. 2314. 1821. 
2350. 1858. 2387. 1895. 

2351. 1859. 2388. 1896. 
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2.J. Nominatieve staten 

2389-2396. Nominatieve staten van manschappen tot de dienst opgeroepen, 
lichtingen, 1817-1885 (79). 

katern 

r katern 

katern 

katern 

2389. 1817. 2 stukken 2393. 1874. 

2390. 1825. 4 stukken 2394. 1876. 

2391. 1846. l stuk 2395. 1881. 

2392. 1872. katern 2396. 1885. 

2. 4. L o t e 1 i n g e n 

2397-2400. Lotelingenregisters, lichtingen 1815-1831. 

2397. 1815. 

2398. 1827. 

2399. 1828. 

2400. 1831 (minuut). 

2401. 

2402. 

l deel 

katern 

katern 

kat e rn 
Lijst van vrijgestelden en uitgestelden voor de militaire 
dienst, gevolgd door een alfabetische lijst en een nomina 
tieve staat volgens lotingsnummer, lichting 1831. l katern 

Band bevattende : 

a. Naamlijst van vrijgestelden voor de militaire dienst 
(lichtingen 1872-1875). 

b. Alfabetische lijst van de lichting 1876 voor Ronse, 
Amougies, Orroir, Kwaremont, Russeignies en Ruien. 

c. Resultaat van de loting van de lichting 1876. 
? 

d. Alfabetische lijst der geboorten in 1876. 

e. Alfabetische lijst der overlijdens in 1876. 

f. Alfabetische lijst der huwelijken in 1876. band 

2403. Resultaten van de lotingen voor de militaire dienst (mili 
tiekanton Ronse) met diverse alfabetische lijsten (kladre- 
gister), lichtingen 1884-1888 en 1893. l deel 

2404. 

2405. 

Id., lichting 1891. deel 

2406. 

2407. 

Naamlijsten van lotelingen van Amougies, Kwaremont en Ruien, 
lichting 1889. 3 stukken 

Naamlijsten van lotelingen van het kanton Ronse (met uitslag 
van de loting), 1895, 1899, 1906. 3 drukwerken 

Beknopte naamlijst van opgeroepenen die ontbreken op de 
loting, [19de eeuw]. l stuk 

2.5. Vrij geste 1 den e n o n t s l a g e n e n 

2408-2415. Naamlijsten van vrijgestelden en ontslagenen, lichtingen 
1824-1875. 

(79) Zie ook bij de inschrijvingsregisters (nrs. 2220-2271) en de al- 

'- 
2416. 

2417. 

2418. 

2419. 

2420. 

2421. 

2422. 

2423. 

2424. 

2425. 

2426. 

2427. 

2428. 
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2408. 1824-1827. l katern+ 2 stukken 

2409. 1827-1830. stuk 

2410. 1829. stuk . ~ 
2411. 1832-1833. lias 

2412. 1839. stuk 

2413. 1840. stuk 

2414. 1842. stuk 

2415. 1875. deel 

2429. 

Staat van 3 personen die voor de militieraad moeten ver 
schijnen en vrijstelling van militaire dienst gevraagd had- 
den [eerste helft 19de eeuw]. l stuk 

Naamlijst van lotelingen die wettige gronden voor vrijstel 
ling hebben.verkrégen, ingelijfd in de bijzondere korpsen, 
[19de eeuw]. l stuk 

Fragment van een naamlijst van vrijgestelden [19de eeuw]. 
l stuk 

2.6. Andere 

Id. , 1833-1839. 

3.2. Ho de 1 C 

n a a m l i j s t e n 

Uittreksel uit de nominatieve staat van manschappen die in 
hun korps afwezig zijn (wegens desertie, overlijden of om 
andere redenen) , 182 9. l stuk 

Uittreksels uit het stamboek van onder-officieren en sol- 
daten, 1831 en 1832. 2 stukken 

Naamlijst van miliciens, behorend tot de lichtingen 1831- 
1834 (uitslagen van de loting?). l stuk 

Beknopte opsomming van regimenten en naamlijst van miliciens 
[1834]. · l stuk 

Uittreksel uit het stamboek van onder-officieren, korporaals 
en soldaten van het 3de regiment jagers-te-voet, 1838. 

Naamlijst van miliciens voor de lichting 1849. 

Naamlijst van miliciens die opgeroepen zijn 
hun regiment te vervoegen, [19de eeuw]. 

J. Stukken m.b.t.fvoorlopige of definitieve 

J.1. Brief wisse 1 in g 

stuk 

stuk 

om onmiddellijk 
l stuk 

vrijstelling (80) 

• Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
m.b.t. vrijstellingen, 1832. 8 stukken 

Briefwisseling m.b.t. vrijstellingen, 1832-1833. 7 stukken 

l omslag 

Bewijzen van huwelijk, dienend tot vrijstelling van leger- 
dienst, 1816. 6 stukken 

(80) Zie ook nrs. 2746, 2747. 
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3.3. Mode 1 

2430. 

L 

Attest voor vrijstelling voor de militaire dienst (model L), 
1866. l stuk 

3.4. Mode 1 

2431. 

L L 

Attesten, dienende voor vrijstelling van miliciens' die in 
het huwelijk zullen treden (model LL), 1823-1835, 1849. 

l omslag 

3.5. Mode 1 

2432. 

3.6. Mode 1 

2433. 

3.7. Mode 1 

N 

Attesten voor vrijstelling voor de militaire dienst (model 
N), 1831-1838. 6 stukken 

R 

Attesten voor vrijstelling van de militaire dienst (model 
R), 1832-1839. 9 s t ukke n 

T. 

2434-2437. Staten van 
1829-1849. 

2434. 1829-1835. 

2435. 1837-1840. 

3.8. Mode 1 T T 

2438. Attest voor personen die een broer hebben in actieve mili- 
taire dienst (model TT), 1837. l stuk 

3.9. Mode 1 U 

2439. Attesten van broederdienst (model U), 1831-1838. 

3.10. Mode 1 X 

2440. 

aanvragen voor het bekomen van attesten model T, 
l pak+ 3 omslagen 

2436. 1841-1843. 

2437. 1844-1849. 

Attesten voor vrijstelling van de militaire dienst (model 
X), 1832-1834. 8 stukken 

3.11. Andere at testen 
s t e 1 1 i n g 

Geneeskundig attest betreffende de onmogelijkheid om de 
militaire dienst te vervullen, 1831 stuk 

m. b. t. V r i j - 

2441. 

2442. Verklaring van getuigen, v66r de burgemeester en de commis 
sie voor het afleveren van de attesten, betreffende een 
geesteszieke milicien, 1844. l stuk 

3.l2. Andere g e m e e n t e n 

2443. 

2444. 

2445. 

om~lag 

Attesten voor vrijstelling van de militaire dienst voor 
inwoners uit Amougies, 1831 (modellen U en R). l omslag 

Attesten voor vrijstelling van de militie voor een inwoner 
uit Kwaremont, 1831 (model N). l stuk 

Attesten voor vrijstelling van de militaire dienst voor 
lotelingen uit Ruien, 1831 (modellen N, U, R). l omslag 

4. Stui<.ken m.b.t. de vePVanaina 
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2447. 

2448. 

2449. 

2450. 
..... 2451. 

2452. 

2453. Inkomende briefwisseling m.b.t. veroordeelde militairen, 
182o"-1844. 6 stukken 

7. Stukken m.b :t . het verlof 

2454. 

2455. 

2456. 

2457. 

2458. 

2459. 

2460. 

2461. 

2462. 

2463. 

2464. 

2465. 

5. Stukken m.b.t. dienstweigering 

Proces-verbaal van de aanhouding van een deserteur, 1815. 
l stuk 

Naamlijst van deserteurs, l815-1817. 

Signalementen van deserteurs of onwettig afwezigen, 1830- 
1832. 6 stukken 

Stukken betreffende deserteurs, 1837-1839. 

1 katern 

1 lias 

Inkomende briefwisseling m.b.t. deserteurs, 1840-1851. 
1 omslag 

Signalementen van deserteurs, 1882-1889. 

6. Stukken m. b·. t. veroordeelde militairen 

Naamlijst van miliciens met verlof, 1817. 

Verlofpassen, 1823-1844. 

6 stukken 

katern 

1 pak 

Naamlijsten van miliciens aan wie een verlenging van verlof 
werd toegestaan, 1835 en z.d. 2 stukken 

Vragen voor onbepaald verlof voor een milicien, gericht aan 
het ministerie van Oorlog, 1837-38. l lias 

Oproepen tot het bijwonen van wapenschouwing voor miliciens 
met onbepaald verlof, 1883, 1889. 2 stukken 

Vrijgeleide brief voor een milicien met verlof, 1889. 1 ~tuk 

8. set i tiege'tuigs.chri ften 

Attesten betreffende het in regel zijn met de militiewetten, 
1842, 1844 en 1883. 4 stukken 

g_ Diverse attesten 

Attesten van aanwezigheid onder de wapens, 1831-1837. 
l omslag 

Geneeskundig attes , dienende tot staving van afwezigheid 
op de militieraad, 1833. l stuk 

Attest van de burgemeester en schepenep voor een behoeftige 
milicien, 1836. l stuk 

Attest van goed gedrag, afgeleverd door de militaire over- 
heid, 1841. l stuk 

Attesten betreffende vervroegde inlijving bij de militie, 
1889 en z i d , [ 19de eeuw]. 3 stukken 

iO. Stukken m.b.t. militievergoeding 

2466-2481. Registers van wekelijkse uitbetaling van militievergoeding 
aan de families, waarvan de kostwinner gemobiliseerd werd, 
1916-1918. 16 delen 
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2468. Id. 1901. 2475. Id. 1908. 

2469. Id. 1902. 2476. Id. 1909. 

2470. Id. 1903. 2477. Id. 1910. 

2471. Id. 1904. 2478. Id. 1911. 

2472. Id. 1905. 2479. Id. 1912. 

2473. Id. 1906. 2480. Id. 1913. 

2474. Id. 1907. 2481. Id. 1914. 

2482-2496. Registers van wekelijkse uitbetaling van militievergoeding 
aan de families, waarvan de kostwinner gemobiliseerd werd, 
1918-1919. 15 delen 

2482. Lichting 1899. 2490. Id. 1907. 

2483. Id. 1900. 2491. Id. 1908. 

2484. Id. 1901. 2492. Id. 1910. 

2485. Id. 1902. 2493. Id. 1911. 

2486. Id. 1903. 2494. Id. 1912. 

2487. Id. 1904. 2495. Id. 1913. 

2488. Id. 1905. 2496. Id. 1914. 

2489. Id. 1906. 

2497-2512. Samenvattende registers van militievergoeding, uitbetaald 
aan families van gemobiliseerden, 1916-1919. 16 delen 

2497. Lichting 1899. 2505. Id. 1907. 

2498. Id. 1900. 2506. Id. 1908. 

2499. Id. 1901. 2507. Id. 1909. 

2500. Id. 1902. 2508. Id. 1910. 

2501. Id. 1903. 2509. Id. 1911. 

2502. Id. 1904. 2510. Id. 1912. 

2503. Id. 1905. 2511. Id. 1913. 

2504. Id. 1906. 2512. Id. 1914. 
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2513. Register van wekelijkse uitbetaling van militievergoeding 
aan de families, waarvan de kostwinner oorlogsvrijwilliger 
was, 1916-1918. 1 deel 

2514. 

2~15A-B_ 

2516. 

2517. 

Id. 1918-1919. 

Id. 1919-1920. 

deel 

2 delen 

Bewijsstukken bij de uitbetaling van de militievergoeding, 
voornamelijk aan familieverwanten van vrijwilligers, 1918- 
1919. 1 omslag 

11. griefwisseling 

Inkomende briefwisseling vanwege de militiecommissaris te 
Oudenaarde, 1828-1849. 1 omslag 

2519. 

heid betreffende de militieverplichtingen van zijn zonen, 
1833-1839. 1 lias 

Brief van de voorzitter van de afdeling Vilvo9~de van de 
"Société philantropique des anciens frères d'Armes de l'Em 
pire" aan die van de afdeling Gent betreffende het overlij 
en van Jean François Deman, geboren te Ronse en overleden 
in 1854, 1855 (81). 1 stuk 

2520-2548. Inkomende briefwisseling m.b.t. de militie, 1815-1887 en 
z. d. 

2520. 1815. stuk 

2521. 1818. stuk 

2522. 1828. 3 stukken 

2523. 1829. 5 stukken 

2524. 1830. 5 stukken 

2525. 1831. omslag 

2526. 1832. omslag 

2527. 1833. pak 

2528. 1834. pak 

2529. 1835. pak 

2530. 1836. omslag 

2531. 1837. 4 stukken 

2532. 1838. l pak 

2533. 1839. omslag 

2534. 1840-1841. 2 liassen+ 4 stukken 

2535. Tussen 1840 en 1849. 1 stuk 

2536. 1842. omslag 

2537. 1843 (82). 1 pak 

2538. 1844. omslag 

2539. 1845. omslag 

2540. 1846. I 2 stukken 

2541. 1847. 7 stukken 

2542. 1848. omslag 

2543. 1849. omslag 

2544. 1850. 4 stukken 

2545. 1851. 7 stukken 

2546. 1852. 2 stukken 

(81) Nam ook deel aan de campagnes van 1831-1832-1833. 
(82) Ook gedrukt publiciteitskaartje van J. Schultz, uurwerkmaker te 
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2547. 1887. 

2548. [19de eeuw]. 

l stuk 

l omslag 

2549-2553. Uitgaande briefwisseling m.b.t. de militie, 1832-1846,en 
z.d. 

3 stukken 

4 stukken 

6 stukken 

l omslag 

2 stukken 

2549. 1832. 

2550. 1835. 

2551. 1837. 

2552. 1837-1846. 

2553. [19de eeuw]. 

12. Soldatenbrieven 

2554. Soldatenbrieven, 1820 en 1877. 

13. Reserveëenheden 

2555. 

2556. 

2557. 

2558. 

2559. 

Oproepingsbevelen voor miliciens, behorend tot reservebatal 
jons, 1831. 8 stukken 

Staat van de gehuwde mannen van het reserveregiment nr. 16, 
wier aanwezigheid thuis noodzakelijk is, 1838. 2 stukken 

14. Vrijwilligers (83) 

Attest van de burgemeester en schepenen voor een vrijwil- 
liger, 1831. l st,uk 

Inkomende brieven m.b.t. vrijwilligers, 1849 en 1851. 
4 stukken 

Stukken m.b.t. vrijwilligers, 1888. 6 stukken 

B. BETREKKINGEN MET DE RIJKSWACHT 

a. Organisatie en uitrusting 

2560. 

2561. 

2562. 

2563. 

2564. 

2565. 

3 stukken 

Stukken m.b.t. de inkwartiering van gendarmes, 1797. 
2 stukken 

Stukken m.b.t. werken uit te voeren aan of in de marechaus- 
see- of rijkswachtkazerne, 1809-1822. 3 stukken 

Minuut van antwoord van de "maire" op een vlugschrift in 
houdende klachten betreffende de inkwartiering van de mare- 
chaussees, 1814. 2 stukken 

Onkostenramingen voor diverse uitrustingsgoederen voor de 
marechausseebrigade te Ronse, 1815. 2 stukken 

Staat van de bijdragen van de gemeenten van het marechaus- 
seedistrict Ronse in de kazerneringskosten, 1819. stuk 

Stuk betreffende de kazernering van de marechaussee te 
Ronse, 1820. l stuk 
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2566. 

2567. 

2568. 

2569. 

2570. 

2571. 

2572. 

2573. 

2574. 

2575. 

2576. 

2577. 

2578. 

2579. 

Staat van de bijdragen te betalen aan de stad Ronse door de 
omliggende gemeenten voor kosten van kazernering der mare- 
chaussee, 1826. l stuk 

Stortingen door het schepencollege in de ·stadskas van Ronse 
ter schadeloosstelling van de huisvesting van de marechaus- 
see, resp. rijkswacht, 1829-1830, 1835. 7 stukken 

Naamlijst van onder-officieren en rijkswachters van de bri 
gade Ronse die geld tegoed hebben voor het wassen van bedde 
lakens enz., 1834. l stuk 

Stukken m.b.t. werken aan de rijkswachtkazerne, 1841-1850. 
l omslag 

Brief m.b.t. de bouw van een cel in de rijkswachtkazerne, 
1870. l stuk 

Verzoek tot vestiging van een rijkswachtbrigade te Louise- 
Marie, 1904 (klad). l stuk 

b. Personeel 

Benoemingen bij de "Gendarmerie Nationale", 1797. 

c. Varia 

Briefwisseling 'm.b.t. de gendarmerie, 1800-1809 en z.d. 
5 stukken 

Proces-verbaal betreffende de dood van het paard van een 
rijkswachter, 1802. l stuk 

Vragen tot schadevergoeding geleden door gendarmes 
volg van de Boerenkrijg, 1802 en z.d. 

Briefwisseling m.b.t. e rijkswacht, 1901-1919. 

C. BURGERLIJKE MILITIES 

a. Garde Nationale (84) 

Briefwisseling, 1809 en 1813. 

l stuk 

als ge- 
2 stukken 

l omslag 

8 stukken 

Alfabetische naamlijst van 150 mannen van het militiekanton 
Ronse, aangeduid als contingent bij de "Garde Nationale", 
i813. l katern 

Lijst van leden en vervangers, 1813 (fragment). l stuk 

(84) Zie ook nr. 2168. 
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2580. 

2581. 

Lijst van de bewoners van de 2de wijk, tussen 41 tot 60 j. 
oud, in uitvoering van het keizerlijk decreet van 5 april 
1813. 1 'rJeel 

Naamlijst van 90 mannen van Ronse, aangeduid als contingent 
bij de Nationale Wacht, [Franse Periode]. 1 stuk 

2582. Naamlijst van 150 mannen van het militiekanton Ronse, 
geduid als contingent bij de Nationale Wacht, [Franse 
de]. 1 

aan 
Perio 
katern 

2583. Lijst van de mannen van 20 tot 40 j. die het contingent van 
de "Garde Nationale" van de stad Ronse moeten vormen, [ Fran 
se Periode]. 1 katern+ 1 stuk 

b. Garde Bourgeoise 

2584. 

2585. 

1. Organisatie en uitrusting 

Onderrichtingen van de intendànt aan de burgemeester be 
treffende de organisatie van de "Garde Bourgeoise", 1815. 

1 katern 

Uittreksel uit de notulen van de raad belast met de organi~ 
satie van de "Garde Bourgeoise", 1816. 1 katern 

2586. 

2587. 

Reglement van de "Garde Communale", 1817. 

2588. 

Stukken betreffende de oprichting en organisatie van een 
"Garde Communale", 1823. 2 katernen + 2 stukken 

Statistische tabel betreffende de bewapening van de "Garde 
Bourgeoise", z. d. 1 stuk 

2. Personeel 

2589. 

2590. 

2591. 

Lijsten van kandidaat-officieren, [1816]. 

Alfbetische naamli)sten, 1816. 

Id., [19de eeuw]. 

J. Activiteit 

2592. 

katern + 1 stuk 

2 stukken 

3 katernen 

katern + 1 stuk 

Afschrift van een ordonnantie van de burgemeester aan de 
commandant van de "Garde Bourgeoise", m.b.t. onlusten, .z.d. 

1 stuk 

c. Schutterij 

2593. 

1. Organisatie 

Omzendbrieven vanwege het provinciebestuur betreffende de 
Schutterij, 1828-1829. 4 drukwerken 

2. Personeel 

2594. Inschrijvingsregisters, 1828. 
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7 katernen 

2596. 

2597. 

2598. 

2599. 

I 

2600. 

2601. 

2602. 

2603. 

2604. 

--- 
2605. 

2606. 

2607. 

2608. 

2609. 

2610. 

2611. 

2612. 

2613": 

2614. 

Lotingsregisters, 1828. 

Id., 1829. 

Stukken betreffende de benoeming van een auditeur bij de 
Schutterij, 1829. 3 stukken 

Naamlijst van manschappen van de Schutterij die tot de re 
serve zullen overgaan in de dienstj. 1829-1833 (beschadigd). 

1 katern 

3. Varia 

Briefwisseling, 1829-1830. 

Munitieboekje van C.A. Bauters voor de Schutterij, 1829 
(fotocopie). 1 stuk 

d. Burgerwacht van het kanton Ronse 

1. Structuur en organisatie 

1.1. 0 r ga nis at ie 

Diverse stukken betreffende de inrichting van de Burger 
wacht, 1830-1831. 1 omslag 

Uittreksel uit een besluit van de kantonnale raad betreffen 
de de samenstelling ván de Burgerwacht, 1831. 1 stuk 

Uittreksels uit het reglement van de Burgerwacht, 1831. 
4 stukken 

Verklaring van de burgemeester, waarbij hij een schepen af 
vaardigt naar de vergaderingen m.b.t. de inrichting van de 
nationale militie en de Burgerwacht, 1832. 1 stuk 

Voordracht van leden en vervangende leden om deel uit te 
maken van de kantonnale,faad voor de Burgerwacht, 1843. 

1 stuk 

Minuut van uitgaande brief betreffende de Burgerwacht o.a. 
voorstellen tot hervorming, (1887) (fragment). 1 stuk 

Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het 
taalgebruik in de Burgerwacht, 1906. 1 stuk 

1.2. Lok a 1 en e n u i t r u s t i n g • 
Stukken m.b.t. de lokalen, 1887-1907. 

Stuk m.b.t. de schietstand, 1910. 

5 katernen 

l deel 

10 stukken 

8 stukken 

1 stuk 

Stukken m.b.t. de uitrusting en de bewapening, 1831. 
1 omslag 

Naamlijst van leden van de Burgerwacht die hun wapens en 
uitrusting moeten inleveren, 1833. l stuk 

Overzicht van behoeftige leden van de Burgerwacht die zich 
geen uniform konden laten maken, 1833. 1 stuk 

Overzicht van ontbrekende uitrus:t:in<>si>nerl,anrn vnnr nP h11r- 
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2615. Publiciteit voor kleding van de Burgerwacht, ca. 1900. 

2616. Stukken m.b.t. de bewapening, 1906. 

1.3. Medische C o n t r o 1 e 

l drukwerk 

2 stukken 

Register van medische controle van leden van de Burgerwacht, 
1832-1839. l katern 

2. Personeel 

2618. 

2619. 

2620. 

2.1. A 1 gemeen 

Minuten van statistische gegevens betreffende het aantal 
leden van de Burgerwacht, [midden 19de eeuw]. 4 stukken 

Eedaflegging van de geneesheer van de Burgerwacht, 1864. 

l stuk 
Benoeming van een geneesheèr van de Burgerwacht, 1889. 

l stuk 
2.1.1. Inschrijvingsregisters 

2621-2628. Inschrijvingsregisters voor Amougies, inlichtingen[l830J- 
1839. 

2621. [1830]. katern 2625. 1835. stuk 
2622. 1831. stuk 2626. 1836. stuk 
2623. 1833. stuk ·2627. 1838. stuk 
2624. 1834. stuk 2628. 1839. stuk 

---- 2629-2631. Inschrijvingsregisters voor Kwaremont, lichtingen 1837-1839 en z.d. 

2629. 1837. 

2630. 1839. 

2631. z.d. (afschrift). 

2632-2638. Inschrijvingsrègisters voor Orroir, lichtingen 1831-1839. 
2632. 1831. katern 2636. 1835. stuk 
2633. 1832. l stuk 2637. 1836. stuk 
2634. 1833 (2 ex.). 2 stukken 2638. 1837-1839. 3. stukken 
2635. 1834. l stuk 

2 stukken 

l stuk 

l katern 

2639-1641. Inschrijvingsregisters voor Ronse, lichtingen [1830-1840]. 
2639. [Ca. 1830]. 

2640. [Ca. 1830 ], (klad), met aantekeningen over de verkiezingen 
van kapiteins. l katern+ 5 stukken 

l katern 

2641. [Ca. 1830-1840], 5de, 12de en 15de wij k. 3 katernen 
2642. Inschrijvingsregister voor Ruien, z.d. l katern 
2643-2649. Inschrijvingsregisters voor Russeignies, lichtingen 1832- 1838 en z.d. 

2643. 1812. 
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2645. 1834. stuk 2648. 1838. l stuk 
2646. 1835. stuk 2649. z. d. . '• katern 
2647. 1836. 5 stukken 

' 2. 1. 2. Alfabetische lijsten 

2650-2663. Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor Amougies, 
lichtingen 1831-1844. 

2650. 1831. l stuk 2657. 1838. katern 

2651. 1832. katern 2658. 1839. katern 

2652. 1833. katern 2659. 1840. l katern+ 2 stukken 

2653. 1834. l katern + l stuk 2660. 1841. stuk 

2654. 1835. katern 2661. 1842. stuk 

2655. 1836. katern 2662. 1843. stuk 

2656. 1837. katern 2663. 1844. 3 stukken 

2664-2669. Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor Kwaremont, 
lichtingen 1832-1845. 

2664. 1832 (erg beschadigd). katern 

2665. 1833 (beschadigd). katern 

2666. 1834-1843 en z.d. (fragmenten) (beschadigd). omslag 

2667. 1839. katern 

2668. 1844 (erg beschadigd). katern 

2669. 1845 (beschadigd). katern 

2670-2683. Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor Orroir, lich- 
tingen 1832-1845. ;/ 

1832. l stuk 2677. 1839. katern 2670. 

1833. katern 2678. 1840. stuk 2671. 

1834. katern 2679. 1841. stuk 2672. 

1835. katern 2680. 1842. stuk 2673. 

1836. katern 2681. 1843. stuk 2674. 

l837. katern 2682. 1844. stuk 2675. 

2676. l838. katern 2683. [845. stuk 

2684. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor Ronse, [lichting 
l deel ca. 1830-1840 J (beschadigd). 

2685-2698. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor Ruien, lichtingen 
l832-l845. 

2685. 1832. katern 2690. 1837. katern 

2686. 1833. katern 2691. 1838. katern 

2687. 1834. katern 2692. 1839. katern 

2688. katern 2693. 1840. katern 1835. 
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2695. 1842. 

2696. 1843. 

stuk 

l stuk 

2697. 1844. 

2698. 1845. 
katern 

l stuk 
2699-2712. Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor Russeignies, 

lichtingen 1832-1845. 

2699. 1832. katern 2706. 1839. 6 stukken 
2700. 1833. l katern 2707. 1840. 3 stukken 
2701. 1834. katern 2708. 1841. stuk 
2702. 1835. l stuk 2709. 1842. stuk 
2703. 1836. stuk 2710. 1843. l stuk 
2704. 1837. stuk 2711. 1844. stuk 
2705. 1838. stuk 2712. 1845. stuk 

2.1.J. Lijsten van vrijgestelden 
2713-2720. Lijsten van definitief of voorlopig vrijgestelden, 1831.- 

~844 en z.d. 

2713. 1831 (stad Ronse). 

2714~832 (gemeente onbekend, fragment). 

2715. Ca. 1835 (id., beschadigd). 

2716. 1837 (kanton Ronse). 

2717. 1840 (gemeente onbekend, fragment). 

2718. 1844 (id., beschadigd). 

2719. [19de eeuw] (stad Ronse). 

katern 

l stuk 

l katern 

2 katernen+ 2 stukken 

stuk 

stuk 

2 stukken 
2720. Cl9de eeuw] (gemeente~. f~, beschadigd). 

-,?.,.n~e 1 katern 

~ 2.1.4. Andere lijsten 

2721. 

2722. 

2723. 

2724. 

2725. 

2726. 

Naamlijst van de Burgerwacht (alfabetisch per ban), 1830 
[Ronse?]. ) deel 

Naamlijst der miliciens van het jaar 1826, die moeten inge 
schreven worden voor de lste ban van de Burgerwacht te 
Amougie~, 1831. l stuk 

Lijst van de gehuwde mannen en weduwnaars met kinderen, ge 
boren in 1796, met aantal gehuwden, afgekeurden en gedesig- 
neerden [lste helft 19de eeuw]. 1 stuk 

Lijst van gehuwden en weduwnaars met kinderen, geboren in 
1798 [19de eeuw]. 1 stuk 

Alfabetische naamlijsten van leden van de Burgerwacht van 
Ronse, op basis van de militielichtingen 1826-1829 (85). 

l lias 
Naamlijst van leden van de Burgerwacht, op basis van de mi- 
litielichtingen, [ca. 1830-1840]. l katern 
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2728. 

2729-2742. Naamlijsten van leden van de Burgerwacht te Ronse, per wijk, 
[ l 9de eeuw J (beschadigd). 14 katernen 

2743. 

2744. 

2745. 

2746. 

2747. 

2748. 

Alfabetische jaarlijkse lijsten van geboorten te Ronse in 
1811-1827, voor inlijving in de Burgerwacat, lichtingen 
1833-1849. l lias 

Recapitulatieve ledenlijst van de Burgerwacht, !834. l deel 

2729. lste wijk. 2736. 9de wijk. 

2730. 2de wijk. 2737. lOde wijk. 

2731. 3de wijk. 2738. llde wijk. 

2732. 4de wijk. 2739. l3de wijk. 

2733. 6de wijk. 2740. 14de wijk. 

2734. 7de wijk. 2741. 16de wijk. 

2735. 8ste wij k. 2742. 17de wijk. 

Lijst van de Werkdadige Burgerwacht te Ronse, 1915. l katern 

~.1.5. Aanduiding voor de dienst, vrijstelling. 

Aanvragen tot vrijstellingen, 1831-1833, 1835. 

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen 
m.b.t. de vrijstelling, 1832. 4 stukken 

Afschriften van diverse stukken (vnl. attesten en briefwis 
seling) betreffende vrijstelling van militaire dienst en 
Burgerwacht, 1834- 40 en z.d. 1 omslag 

Overzichten van aanvragen tot vrijstelling van militaire 
dienst of Burgerwacht, 1835-1838. l omslag 

Lijst van personen die opgeroepen worden, teneinde hun mo 
tieven voor vrijstelling van de Burgerwacht kenbaar te maken, 
ca. 1835. 1 stuk 

2749-2757. Attesten dienende tot vrijstelling van de Burgerwacht (van 
het kanton Ronse, 1831-1839. 1 omslag 

2749. 1831. 

2750. 1832. 

2751. 1833. 

2752. 1834. 

2753. 1835 (met bijgevoegde bewijsstukken). 

2754. 1836. 

2755. 1837 (met bijgevoegde bewijsstukken). 

2756. 1838 (id.). 

2757. 1839. 

1 omslag 

omslag 

l omslag 

omslag 

3 stukken 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

2758-2772. Beslissingen van de kantonnale raad m.b.t. aanduiding voor 
de dienst (met bijlagen), 1831-1845. 

3 pakken+ 11 omslagen+ 1 stuk 

2758. 1831. 2759. 1832. 
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2760. 1833. 2767. 1840. 

2761. 1834. 2768. 1841. 

2762. 1835. 2769. 1842. 

2763. 1836. 2770. 1843. 

2764. 1837. 2771. 1844. 

2765. 1838. 2772. 1845. 

2766. 1839. 

2773. 

2774. 

Uittreksels uit de beslissingen van de kantonnale raad, be 
treffende de aanduiding van inwoners van Orroir voor de 
dienst van de Burgerwacht, 1840-1845. 4 stukken 

Brief betreffende de burgerwachtverplichtingen van Frédéric 
Antoine François Bruneel, ingenieur bij de spoorwegen, 1888. 

l stuk 

2.1. 6. Diverse attesten 

2775-2783. Getuigschriften en attesten, lichtingen 1831-1839. 

2775. 1831. 4 stukken 2780. 1836. 

2776. 1832. 4 stukken 2781. 1837. 

2777. 1833. 3 liassen 2782. 1838. 

2778. 1834. pak 2783. 1839. 

2779. 1835. pak 

2784. , 
2785. 

Attesten van woonstverandering, 1832-1834. 

l P1;k 

omslag 

omslag 

l pak 

1 omslag 

Getuigschriften en attesten betreffende inwoners van Amou- 
gies, 1839. 1 omslag 

2786. 

2787. 

2788. 

2789. 

2790. (-,) 

Id., Kwaremont, 1834-1839. 

Id., Orroir, 1835. 

Id., Ruien, 1834-1839. 

Id., Russeignies, 1831-1837. 

2.1.7. Vergoedingen 

Brief van de tamboers van de Burgerwacht te Ronse aan de 
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen met klacht over 
het uitblijven van enige betaling voor hun deelneming aan 
openbare feesten, 1839. 1 stuk 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

2791. 

2792. 

Stuk m.b.t. de vergoeding voor een instructeur, 1906. 

2793. 

2794. 

2795. 

Kiezerslijsten van het eerste bataljon, 1848. 

Id., tweede bataljon, 1848. 

Irl •. fiprriP h~~:ll -ir""" 1 A/,A 

stuk 

Naamlijst van leden van de Burgerwacht die recht hebben op 
een ontslagvergoeding, [1914-1918]. 1 stuk 

2.2. Kaders 

2.2.1. Kiezerslijsten 

omslag 

omslag 

2796. 

2797. 

2798. 

2799. 

2800. 

2801. 

2802. 

2803. 

2804. 

2805. 

2806. 

2807. 

2808. 

2809. 

2810. 

"2811. 

2812. 

2813. 
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2.2.2. Verkiezingen van officieren en onderofficieren 

Processen-verbaal en andere stukken m.b.t. de verkiezing 
van diverse officieren, 1831-1834. •' l omslag 

Stukken betreffende de verkiezing van officieren en onder- 
officieren, 1839 en z.d. [19de eeuw]. l omslag 

Processen-verbaal van de verkiezingen voor het eerste ba- 
taljon, 1848. l omslag 

Id., tweede bataljon, 1848. 

Id., derde bataljon, 1848. 

omslag 

omslag 

Opgave, per compagnie, van de verkozen officieren en onder- 
officieren, 1848. l katern 

Ongeldigverklaring van de verkiezingen, 1879. l stuk 

2.2.3. Benoeming, beëdiging en ontslag van officieren en 
onderofficieren 

Ontslagnemingen van officieren en onder-officieren, 1831- 
1835. l omslag 

Stukken m.b.t. de eedaflegging van officieren, 1839. 
4 stukken 

/ 
Stuk betreffende de rangorde bij de Burgerwacht van Orroir, 
l844. l stuk 

Processen-verbaal van de presentatie van de kandidaat-offi- 
cieren voor de benoeming door de Koning, 1848. l omslag 

Benoemingen van sergeant-majoors, 1848. 

2.2.4. Keuringsraad 

Samenstelling van de keuringsraad, 1908 en 1913. 

2.2.5. Tuchtraad 

Stukken m.b.t. de samenstelling en de activiteit van de 
tuchtraad, 1831-1834. l omslag 

Stukken m.b.t. de verkiezingen voor de tuchtraad, 1836. 
4 stukken 

l omslag 

2 stukken 

3. .Hqemeen Bes t;;ur 
Register van afschriften van uitgaande briefwisseling van de 
kantonnale raad van de Burgerwacht van het kanton Ronse, 
1831-1832. l katern 

Stukken betreffende de toestand van het legioen van het 
kanton Ronse, 1831-1834. 1 omslag 

Inventaris van de documenten betreffende de Burgerwacht van 
het kanton Ronse, door de kolonel overgemaakt aan de kwar- 
tiermeester, 1833. l stuk 

4 . .'iekznplichtiqheid 
2814-2831. Begrotingen, dienstj. 1833-1914. 

2814. 1833 (kanton Ronse). 
l stuk 
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2816. 1837 (id.) (fragment) (beschadigd). stuk 

2817. 1850 (id). 

2818. 

stuk 

1852 (id.). stuk 

2819. 1857 (stad Ronse). stuk 

2820. 1858 (id.). 

2821. 

stuk 

1892 (id.). 

2822. 

stuk 

1893 (id.). stuk 

2823. 1907 (groep Geraardsbergen-Ronse). 'l katern 

2824. 1908 (id.). katern 

2825. 1908 (stad Ronse). katern 

2826. 1909 (id.), katern 

2827. 1910 (id.). katern 

2828. 1911 (id.). l katern 
2829. 1912 (id.). l katern 
2830. 1913 (id.). katern 

2831. 1914 (id.). katern 

2832-2843. Rekeningen, dienstj. 1832-1912. 
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2832. 1832 (kanton Ronse). stuk 

2833. 1835 (id.). stuk 

2834. 1849 (id.). l stuk 

2835. 1856 (stad Ronse). 6 stukken 

2836. 1858 (id.). 1 stuk 

2837. 1892 (id.). 2 stukken 

2838. 1893 (lste semester) (id.). 2 stukken 

2839. 1907 (groep Geraardsbergen-Ronse). katern 

2840. 1908 (stad Rons.e). katern 

2841. 1909 (id.). katern 

2842. 1911 (id.). katern 

2843. 1912 (id.). katern 

2844-2846. Verantwoord'.!.ng~stukken bij de rekeningen, 
1893. 

dienstj. 1858- 

2844. 1858 (stad Ronse). 

2845. 1892 (id.). 

3 stukken 

1 omslag 

2846. 1893 (id.). 

2847. 

1 omslag 

Briefwisseling m.b.t. de rekenplichtigheid, 1888-1913. 
l omslag 

5. Activiteit 

2849. 

2860. 

2865. 

2866. 

2867. 

2868. 

2869. 

2870. 

2871. 

"vrijwilligers" van Ronse, 1830-1831, met persoonlijke aan- 
tekeningen. ~ deel 

Orders voor de Burgerwacht van Ronse : oefeningen voor het. 
jaar 1914 en z.d. (fotocopie). 2 stukken 

2850-2859. Controlelijsten van het kanton Ronse, 1831- C 1914-1918 J. 

2850A-B. 1831. 2 pakken 

2851. 1833. omslag 

2852. 1834. omslag 

2853. 1835. omslag 

2854. 1836. omslag 

2855, 1837. 1 omslag 

2856. 1839. 
omslag 

2857. [lste helft 19de eeuw]. 1 pak 

2858. [1914-1918]. 1 deel 

2859, Lijst van de fwezige manschappen van de Burgerwacht, met 
aanduiding van hun huidig verblijf, [1914-1918]. l stuk 

6. Tuchtraad 
Register van de vonnissen, uitgesproken door de Tuchtraad 
van de Burgerwacht, 1831-1832. 1 katern 

2861. Stukken mvb v t . genadeverzoeken, 1907-1909. 3 stukken 

?. Val""~a 

2862. Inkomende briefwisseling, 1831-1846, 1908. 1 omslag 

2863. Uitgaande briefwisseling, 1831, 1833~;'\~~" 3 stukken 

2864. Stukken m. b. t, private wachten, 1900-1902. 2 stukken 

D. ~ILITAIRE INKWARTIERINGEN EN OPEISINGEN IN VREDESTIJD 

2848. 

a. Inkwartieringen 

Statistiek van het aantal huizen en stallen te Ronse dat 
in aanmerking komt voor inkwartiering, 1833. 2 stukken 

Inschrijvingsregisters voor militaire
0
inkwartieringen, 

1833-1839, 3 delen 

Stuk m.b.t. militaire inkwartieringen, 1843. 

Stukken m.b.t. de inkwartiering, 1849. 

1 stuk 

Bevelschriften voor militaire inkwartieringen, 1845-1847. 
1 omslag 

9 stukken 

Naamlijsten m.b.t. de afrekening voor militaire inkwar- 
tieringen, 1850. 4 katernen 

Naamlijsten betreffende militaire inkwartiering, 1852 en 
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2872. Stuk m.b.t. schadevergoeding voor de inkwartiering van een 
zieke soldaat bij een burger, 1887. 2 stukken 

b. Opeisingen 

2873. 

2874. 

2875. 

2876. 

'!1877. 

Bijdrage van de huurders van de heer Magherman in de oorlogs 
belasting, [eerste helft 19de eeuw]; achterzijde : minuut 
van brief betreffende militaire leveringen [na 1815]. J stuk 

Overzicht van het aantal trekpaarden, trekossen en voertui 
gen die zich binnen de stad Ronse bevinden, 1821-1826. 

1 stuk 
Bevelschriften voor het leveren van transport voor militaire 
doeleinden, 1843-1844. 1 lias+ 1 stuk 

Opeisingsbevelen voor militaire doeleinden, uitgaande van 
het stadsbestuur, 1844 en 1847. 5 stukken 

Briefwisseling m.b.t. een paard dat voor mobilisatie opeis- 
baar is, 1914. 2 stukken 
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E. OORLOGSTOESTANDEN 

a. Franse Periode 

2878. 

2879. 

2880. 

2881. 

2882. 

2883. 

2884. 

2885. 

2886. 

1. Inkwartieringen 

Stukken m.b.t. militaire inkwartieringen, 1796 en 1799. 

2 stukken 
Reglement betreffende de inkwartiering van troepen, 1814 
(afschrift). 2 stukken 

Schuldvorderingen van Ronsenaars ter oorzake van inkwartie- 
ring van troepen, 1814. 1 omslag 

Stukken m;b.t. inkwartiering van geallieerde troepen te 
Ronse, 1815. 7 stukken 

2. Opeisingen 

Brief m.b.t. opeising van hout voor de marine, met minuut 
van antwoord, 1796. 1 stuk 

Opeisingen van paarden en karren voor militaire convooien, 
1797-1815. 1 omslag 

• Minuut van uitgaande brief betreffende graanlevering, 1797. 
1 stuk 

Gedrukte besluiten van het Centraal Bestuur van het Schelde 
departement tot vaststelling van de prijzen van opgeëiste 
granen en voedergewassen (maandelijks), 1797-1800. 1 omslag 

Staten van (prestaties van) opgeëiste werklieden, 1797-1799. 
1 katern+ 2 stukken 

2887. 

2888. 

2889. (-lf) 
2890. c~) 
2891. 

2892. 

2893. 

2894. 

2896. 

2897. 

..... 

2898. 

2899. 

Stukken m.b.t. opeisingen van het leger, 1797-1808. 1 omslag 

Tarief van de dierenvoeders, dienend als basis voor de be- 
taling van militaire opeisingen, 1806. .~ 2 stukken 

Stuk betreffende schade geleden door particulieren (n.a.v. 
militaire bezetting ?) , 1811. 1 stuk 

Staat van het veebezit in het 15de kanton, [Franse Periode]. 
1 stuk 

Militaire opeisingen van Franse en geallieerde legers, 1813- 
1818. 1 pak 

Stukken m.b.t. de levering van linnen en kleren aan de ge- 
wonden van Waterloo, 1815. 1 katern+ 8 stukken 

Stukken m.b .. de uitbetaling van de leveringen aan de ge- 
allieerde legers in 1814, 1820. 1 omslag 

Liquidatie van leveringen aan de Franse troepen in 1809, 
1827. 1 stuk 

3. ïaria 

Lijst der gehuwde mannen en weduwnaren met kinderen, 1795 
(86). 1 stuk 

Stukken m.b.t. de veroordeling van de gemeente tot schade 
vergoeding voor de onlusten van de Boerenkrijg, 1800. 

1 omslag 

Vraag van de "maire" van Valenciennes om historische inlich 
tingen over de tussenkomst van de plaatselijke kanonniers in 
de onlusten te Ronse in 1798 (Boerenkrijg), 1853. 1 stuk 

Brieven van de "maire" van Oudenaarde betreffende hulpver 
strekking aan zieke en gekwetste militairen te Oudenaarde, 
1813. 2 stukken 

Dankbrief van het stadsbestuur van Ronse aan C.A. Bauters 
voor de oprichting van een voorlopig militair hospitaal 
m.b.t. de oorlogshandelingen te Oudenaarde en Kortrijk [in 
1814 ], [1823 J (fotocopie). 1 stuk 

b. Belgische Revolutie 

2900. Rapport van de overhandiging van de ere1lag, bij Koninklijk 
Besluit toegestaan aan de stad Ronse, 1832. 1 stuk 

c. Frans-Duitse oorlog, 1870-1871 

2901. Stukken betreffende de inwijding van de vlag van de vereni 
ging van oud-militairen die deelnamen aan de campagne van 
1870-1871, 1904. 2 stukken 

(86) Waarschijnlijk m.b.t. opeisingen van mannen, want er is sprake 
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d. Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 

2902. 

2903. 

2904. 

2905. , 

2906. 

2907. 

2908. 

2909. 

2910. 

2911: 

2912. 

2913. 

2914. 

2915. 

2916. 

1. Verordeningen en bekendmakingen van de bezetter (87) 

Naamlijst van de gemeenten die deel uitmaken van de Komman 
dantur Oudenaarde, z.d. 

1 stuk 
Op~nbare bekendmakingen vanwege de Duitse bezetter (plak- 
bn.even), 1914-1915 (88). • 

1 pak 
Register, bevattende diverse verordeningen van de Kommandan 
tur Oudenaarde, getroffen op de verplichte vergaderingen van 
de arrondissementele afgevaardigden, 1915-1916. 1 deel 

Ootlogsberichten van het Duitse Opperste Legerbevel over de 
toestand van het oost- en westfront, 1915-1916. 11 stukken 

Openbare bekendmakingen van de Duitse; ( 1916 (89). ezetter plakbrieven), 
3 pakken 

Openbare bekendmakingen en propaganda van de Duitse b 
(plakbrieven), 1917. ezetter 

3 .pakken 
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2917. 

(87) 
(88) 
(89) 

Id., 1918. 

Bevelschriften en mededelingen van de bezettende overheid 
[Eerste Wereldoorlog]. 12 

stukken 
2. PoZitiemaatregeZen en sancties van de bezetter 
Rekeningen van het onderhoud van 
gesloten in het lokaal Harmonie, 

Strafregisters, bijgehouden 
1918 (90). 

2 pakken 

de Ronsese fabrikanten op- 
1915 (fotokopies). 1 omslag 

door de Duitse bezetter, 1916- 

Zie ook nrs. 570-573. 
Bevat o.a. het bericht van de bezetting van de stad. 
O.a. ~-b.t. de terdoodveroordeling van Gabriëlle Petit 
v,~!1mco ,, .... -:~ ............ .: ... _~ ... ,__ en de 

2 delen 
Formulier voor het vervoer per spoorweg vanuit Ronse van in 
beslaggenomen textielware~, 1916. 2 stukken 

Naamlijsten van personen, veroordeeld wegens smokkel, 1917. 

11 stukken 
Stukken m.b.t. boeten opgelegd aan de burgerbevolking, 1917. 

2 stukken 
Strafkwijting van een Ronsenaar, veroordeeld tot 50 mark 
boete, 1917. 

1 stuk 
Nominatieve staten van tabakkwekers, aan wie een boete werd 
opgelegd, z.d. l 

omslag 
J. Inkwartiering, kazernering 

J.1. In kwartier in g 

Diverse rekeningen m.b.t. de voeding en inkw ti · 
soldaten, 1915. ar ering van 

l pak 

2918. 

2919. 

2920. 

2921. 

,2922. 

2923. 

2924. 

2925. 

2926-. 

2927. 

2928. 

2929. 

2930. 

2931. 

2932. 

2933. 

2934. 

2935. 

2936. 

Dossier m.b.t. voorschotten op schadeloosstelling voor in 
kwartiering, door het stadsbestuur betaald, 1916-1918. 

l omslag 

Inkomende onderrichting van de Etappenkornmandantur van Oude 
naarde m.b.t. de inkwartiering van Duitse soldaten, 1917. 

2 stukken 

Stukken betreffende militaire inkwartieringen, 1917-1918 en 
z. d. l pak 

Dossier over de vergoedingen voor inkwartiering, 1917-1919. 
8 stukken 

Bijzondere commifue voor het regelen van de vergoeding voor 
inkwartiering van officieren, onderofficieren en soldaten 
en voor de opeisingen : benoeming 1918 ; documentatie m.b.t. 
dit probleem te Oudenaarde, 1917 ; rapporten en bijgevoegde 
stukken, 1918. 1 katern+ 7 stukken 

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de ver 
goeding van inkwartieringen en opeisingen, 1918. l omslag 

Plakbrieven m.b.t. inkwartiering en opeisingen, 1918 en z.d. 
3 drukwerken 

Stukken m.b.t. de schadevergoeding voor inkwartiering van 
Engelse soldaten in 1919, 1919. 4 stukken 

J.2. Kazernering 

Notulen van het Stedelijk.Comité voor Kazernering, 1914- 
1915. 1 katern 

Register van facturen door de Duitse overheid betaald voor 
de ravitaillering van de Duitse soldaten, 1915 (met bewijs- 
stukken). 1 deel 

Staten van facturen voor werken voor de kazernering en voor 
het station uitgevoerd op bevel van de Duitse overheid, 
1915. l omslag 

Stukken betreffende het plaatsen van centrale verwarming in 
de Herzog Albrechtkazerne te Ronse, 1915. 8 stukken 

Diverse stukken m.b.t. het Casino voor Duitse officieren, 
1915-1921. l omslag 

Stukken m.b.t. de apotheek van de Duitse bezetter, 1916- 
1917. 2 stukken 

Opeisingsbevelen vanwege de Duitse overheid (vnl. betreffen 
de uitrustingsgoederen), 1916-1917. l omslag 

Dossier m.b.t. de inventarisering van materiëel in de door 
Duitsers bezette gebouwen, 1917. l omslag 

Stukken m.b.t. de uitlening van voorwerpen aan de Duitse 
bezetter, 1917 en z.d. l omslag 

Vrachtbrieven van goederen bestemd voor de Kornmandantur te 
Ronse, 1917-1918. l pak 

Inventaris van meubelen en huisraad van de grenswacht, 1918. 
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2937. 

2938. 

2939. 

2940. 

2941. 

2942. 

2943. 

2944. 

2945. 

2946. 

2947. 

2948. 

2949. 

2950. 

2951. 

2952. 

2953. 

2954. 

2955. 

2956. 

2957. 

( q 1 \ J-lo. 

4. Opeising en levering van goederen en diensten (91) 
4.1. A 1 gemeen 

Staat van leveringen gedaan aan de geallieerde legers, 1914. 

2 stukken 
Vragenlijst aan de inwoners van Ronse m.b.t. goederen die 
zij ter beschikking zouden kunnen stellen van de Belgische 
militaire ziekenwagens, 1914. l drukwerk 

Lijst van opeisingen waarvoor geen bon werd afgeleverd, 
1914. l stuk 
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Register van inschrijving van opeisingen door het Belgisch 
of door een geallieerd leger tijdens de periode 1914-1919, 
1923. l katern 

Register van diverse opeisingen, 1914-1915. 

Register van opeisingen, met aanduiding van het onderwerp 
der opeising en de gevraagde waarde, 1914-1915. l katern 

Aanvullend register betreffende de terugbetaling van op-, 
eisingen door de Duitse bezetter, 1914-1915. l katern 

Register van ingeleverde bons m.b.t. militaire opeisingen,• 
1914-1915, met aanduiding van de gevraagde vergoeding. 

l katern 
Inschrijvingsregister der facturen die betrekking hebben op 
de opeisingen, 1914-1918. l deel 

Diverse rekeningen betreffende opeisingen, 1914-1915. 

10 stukken 

l deel 

Diverse opeisingsbons, 1914-1915. 

Afschriften van opeisingsbons waarvan de rechthebbende de 
waarde, voorgesteld door de Duitse overheid, niet aanvaar- 
den, 1914-1915. l omslag 

Diverse stukken betreffende opeisingsbons, 1914-1918. 

6 stukken 

1 omslag 

Plakbrieven m.b.t. opeisingen, 1915 en z.d. 3 drukwerken 

Algemene overzichten van opeisingen, 1915-1916. 1 omslag 

Register van opeisings- en bestelbons vanwege de bezettende 
overheid en het gemeentebestuur, 1915-1923. l deel 

Register van aanvragen voor het bekomen van opeisingsbons 
(betreft veldschade), 1915-1917. l deel 

Ontvangstbewijzen van diverse opeisingsbons, 1915. 

Dossier betreffende het leveren van uitrustingsgoederen ten 
behoeve van de Duitse bezetter, 1915-1917. l omslag 

1 pak 

Diverse stukken m.b.t. opeisingen, 1915-1917. 

2958. 

2959. 

2960. 

2961. 

2962. 

Register van aflevering van opeisingsbons bij de "Zahlstel- . J 
le" te Gent, 1916. l deell--J;;:/4 

Dossier betreffende diverse opeisingen 
dingswaren), 1916. 

Ontvangstbewijzen van opeisingsbons, 1916. 1 omslag 

(voornamelijk voe- 
l omslag 

Agenda van opeirtngen, 1917. 

b ff d de terugbetaling van opeisingen, Register etre en e 
1 

l deel 

[1917]. 
katern 

2963. 

2964. 

2965. 

Diverse verklaringen van burgers nopens opeisingen, 1917. 
l omslag 

Briefwisseling van het stadsbestuur met de Etappen-Komman 
dantur te Oudenaarde m.b.t. vergoedingen voor diverse op- 

1 omslag eisingen, 1917. 

Overzicht van opeisingsbons die moeten afgegeven worden aan 
de "Zahlstelle", 1917, met bijhorende stukken (1916-1920) • 

1 omslag 

2966. 

2967. 

Ontvangstbewijzen van opeisingsbons, 1917. l omslag 

2968. 

Overzicht van aanvragen van achterstallige bons, 1917. 
1 stuk 

Opeisingsbevelen, uitgevaardigd door de burgemeester,
1 

1918. 
omslag 

2969. 

2970. 

2971. 

29ï2. 

2973. 

2974. 

2975. 

Diverse opeisingsbevelen, door de Duitse bezetter aan het 
stadsbestuur van Ronse gericht, 1918 · l ~ r q 
Stukken m.b.t. de levering van diverse goederen aan de 

9 stukken Duitse bezetter, 1918 en z.d. 

Staten m.b.t. de overhandiging van bons n.a.v. diverse op- 
920 1 omslag eisingen in bedrijven, 1918-1 • 

Ontvangstbewijzen van opeisingsbons, 1919. 

d d D itse overheid, Algemeen overzicht van opeisingen oor e u 
1919 l omslag ten laste van de stad Ronse, • 

Diverse stukken m.b.t. terugbetaling die_~e stad verschul= 
digd is aan v. Desmet, voor leveringen tiJdens de oorlogs 

l omslag jaren, 1919-1921. 

Overzicht van stukken grond, voornamelijk
0
te Ellezelles en 

St.-Sauveur, opgeëist door het gouvernement-generaal, z.d. 
2 stukken 

2 stukken 

Id., 1915-1917. 
omslag 

omslag 

2976. 

2977. 

2978. 

2979. 

11· van opeisingen of schade Register bevattende de vastste 1.ng z.d. 1 deel 
aangericht door de Duitse bezetter, 

betreffende de terugbetaling van opeisingen, z.d. Register 1 deel 

Van l.·nbeslagnemingen en opeisingen, bijgehouden Register 1 deel 
door het gemeentebestuur, z.d. 

Genummerde aÏzonderlijke staten bevatt~nde de gevraa~d~~~'"" 
f.r::,::, ,... ,-10 ,r,.,_ ,..._ .,. ,10 t-or11nhot--, 1 ..;r,.-,. 1'"=11"'1 1"'1 1"'\0; c, ""0" ..,, rl 
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2981. 

2982. 

2983. 

Diverse kladnotities betreffende de terugbetaling van op- 
eisingsbons, z.cl. l omslag 

Stukken betreffende de. verificatie van opeisingsbons, z.d. 

l omslag 
Naamlijst met opgave van de nuDDners van aangifteformulieren 
betreffende opeisingen, z.d. l stuk 

d i v e r s e 

2984. 

2985. 

4.2. Bouw mater ia 1 en en 
gronds toffe n (92) 

Verklaringen van inbeslagneming van grondstoffen (hoofdzake 
lijk textiel) in fabrieken, 1915-1917. l omslag 

2986. 

2987. 

2988. 

2989. 

Stukken m.b.t. de opeising van bouwmaterialen, 1916-1917. 
11 s tukk~n 

Stukken betreffende de opeising van draineerbuizen, 1916. 
2 liassen 

Diverse stukken (vnl. rekeningen) m.b.t. de opeising van 
hout, 1915-1917 en z.d. l omslag 

Diverse stukken betreffende de opeising van hout, 1915-1920. 
l omslag 

Brief aan het college van burgemeester en schepenen van 
Ronse vanwege een groep belanghebbenden waarin gewaarschuwd 
wordt voor het gevaar van de ontbossing die door de Duitsers 
is begonnen, 1917. l stuk 

Omzendbrief van de minister van Financiën aan de minister 
van Landbouw betreffende de inbeslagneming van bomen door de 
Duitse bezetter, 1918. l stuk 
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2990. 

2991. 

2992. 

2993. 

2994. 

Dossier betreffende de opeising van notelaars, 1915-1919 en 
z.d. l omslag 
Stukken betreffende de opeising van koperen voorwerpen, 
1916, 1917 en z.d. l omslag 
Stuk m.b.t. de opeising van rubber, z.d. 

2995. 

Stukken m.b.t. de opeising en aangifte van wol, 1917 en z.d. 
l omslag 

Stukken betreffende de opeising van zeep, z.d. 

~.J. K 1 om pen 

2996. 

1.4. Pro du k ten v a n 1 a n d b o u w 

2997. 

l stuk 

2 stukken 

Dossier m.b.t. de verplichte levering van klompen aan de 
Duitse bezetter, 1917-1922. l omslag 

vee teel t (93) 

Register betreffende de opeising van dieren en graangewas- 
sen, 1914-1915. 1 katern 

e n 

2998. 

2999. 

3000. 

3001. 

3002. 

3003. 

3004. 

3005. 

3006. 

3007. 

3008. 

3009. 

3010. 

3011. 

3012. 

3013. 

3014. 

3015. 

3016. 

3017. 

3018. 

3019. 

3020. 

3021. 

Tabel van runderen en schaapachtigen, met bijgevoegde stuk- 
ken m.b.t. op ·singen, 1914. l omslag 

Diverse stukken m.b.t. de opeising van levensmiddelen en 
voedingswaren, 1914-1915 en z.d. 1 omslag 

Dossier betreffende het roven of opeisen van dieren door de 
Duitse bezetter in 1914 en na september 1918, 1919. 

l deel+ 7 stukken 

Dossier m.b.t. de opeising van vee, 1915. 1 katern+ l stuk 

Stukken betreffende de opeising van diverse graangewassen, 
1916. l omslag 

Diverse stukken m.b.t. de opeising van vee, 1916. l omslag 

D i r bevattende diverse inlichtingen over de veestapel OSS e 1 k 
te Ronse, 1916-1918. pa 

Diverse stukken m.b.t. 
aardappelen, varkens), 

Stukken betreffende de 

opeisingen (stro, hooi, meel, graan, 
1917. l omslag 

opeising van vee, 1917. 
2 katernen+ 1 stuk 

Diverse stukken m.b.t. de opeising van gewassen en dieren, 
1917-1918. 10 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de opeising van landbouwprodukten ; 
· 1917-1918 3 stukken reglementering ervan, • 

Diverse stukken m.b.t. de opeising van vee, 1918. 
l deel+ 9 stukken 

Diverse stukken betreffende de opeising en telling van 
dieren, 1918-1919. omslag 

Stukken betreffende de opeising van cichorei, 1916. 
1 lias + 1 stuk 

Stukken m.b.t. de opeising van eieren, 1917-1918. 
l lias+ 5 stukken 

m.b.t. de opeising van fruit, 1918 en z. d. 5 stukken Stukken 

Stukken m.b.t. de opeising van geiten en schapen, 1918. 
1 omslag 

Stukken m.b.t. de opeising van gerst, 1917. 7 stukken 

Register betreffende de opeising van haver, 1915. 
1 katern+ 5 stukken 

h en hooi, 1915. 1 omslag Dossier m.b.t. de opeising van aver 

Stukken m.b.t. de opeising van haver, 1915-1916. Diverse 1 omslag 

m.b.t. de Opeising van haver, hooi en rogge, 1915- 
5tukken 1 katern + 4 stukken 
1916. 

1916 1 katern Register betreffende de opeising van haver, • 

Stukken m.b.t. de bedeling en levering van haver, l9i7~mslag 
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3023. 

3024. 

3025. 

3026. 

3027. 

Register betreffende de betaling van de opeisingen van haver, 
z.d. l katern 

Stuk betreffende de opeising van haver en hooi, z.d. l stuk 

Diverae stukken m.b.t. de opeising van hooi, 1915-1916. 
l omslag 

Lijst van de landbouwers die aangewezen zijn om hooi te 
leveren, 1918. l lias 

Bons, door de Duitse overheid afgegeven, voor opeisingen van 
stro en hooi (met overzichtslijst), 1918. l omslag 

3028. 

3029. 

Register betreffende de levering van hooi, z.d. l katern 

3030. 

3031. 

Naamlijst van eigenaars van kippen, m.b.t. opeisingen, 1918. 
3 stukken 

Register betreffende de opeising van masteluin, z.d. 
l katern 

Dossier m.b.t. de vergoeding voor paarden, door het Belgisch 
leger opgeëist in 1914, 1919. 4 stukken 

3032. 

3033. 

3034. 

3035. 

Stukken m.b.t. de opeising van paarden, 1915. 

Id., 1917-1918. 

"Paardenkaart" voor C.L. Cordier, 1918. 

3 stukken 

omslag 

l stuk 

3036. 

3037. 

3038. 

Register betreffende de opeising van rogge, 1915 (?). 
l katern 

Diverse stukken m.b.t. de opeising van rogge, 1915 en z.d. 
l omslag 

Register betreffende de opeising van rogge, 1915-1916. 
l ·katern 

Registers betreffende de opeising van rogge, 1916. 
2 katernen 

3039. 

3040. 

3041. 

3042. 

3043. 

Register betreffende de opeising van rogge, 1918. 

Stukken m.b.t. de opeising van stro, 1916. 

Stuk betreffende de opeising van suiker, 1916. 

Stuk betreffende de opeising van tabak, 1916. 

katern 

omslag 

4 stukken 

lias 
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3044. 

3045. 

3046. 

3047. 

3048. 

Stuk betreffende de opeising van tabaktoestellen, 1917. 
l stuk 

Register betreffende de opeising van tarwe en rogge, z.d. 
l katern 

Stukken betreffende de opeising van varkens, 1916. 6 stukken 

Stukken m.b.t. de opeisingen van wijn, 1914-1916. 

Klacht m.b.t. de opeising van wijn in 1916, 1919. 

Lijsten van aangifte van wijn, 1917. 

4.J. Vervoer mi d de 1 en (94) 

l pak 

l stuk 

omslag 

3049. 

3050. 

3051. 

3052. 

3053. 

3054. 

3055. 

3056. 

3057. 

3058. 

3059. 

3060. 

3061. 

3062. 

3063. 

3064. 

3065. 

Stukken betreffende áe opvordering van auto's, 1914-1916. 
l lias + l stuk 

Bundel betreffende de opeising van fiets- en aut;banden, 
1914-1916. l omslag 

Bundel stukken betreffende de opeising van fietsen, 1915- 
1920 en z.d. l pak 

Stukken m.b.t. de·opeising van paarden en wagens, 1916-1918 
en z.d. l pak 

4.6. Wapens 

Bevel van de Duitse overheid aan de burgemeester van Ronse 
tot inlevering van alle vuurwapens in de stad, 1914. l stuk 

Register m.b.t. de inlevering van vuurwapens, 1914. deel 

m.b.t. de 
l stuk 

Inkomende onderrichting van het provinciebestuur 
door de bezetter opgeëiste wapens, 1919. 

4.7. Werktuigen (95) 

Stukken betreffende de opeising van machines en technische 
apparatuur, 1918. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de onderhandelingen tussen het stadsbestuur 
en de "Société d'Electricité de l'Ouest de Belgique" te 
Zwevegem m.b.t. een mobiele electrische groep door de 
Duitsers weggenomen, 1915-1916. l omslag 

Stukken betreffende de opeising van Minimax-apparaten voor 
brandbeveiliging, 1918. 2 stukken 

Lijsten betreffende de opeising van karnstokken en ontro- 
mingstrommels, z.d. S stukken 

Stuk betreffende de opeising van schrijfmachines, 1918. 
l stuk 

Stuk m.b.t. de opeising van zeisen, pikken en scheermessen, 
1918. l stuk 

4.3. Werk pres t at ie s 

Stukken betreffende de uitbetaling van daglonen 
ders die hielpen bij het bergen van aardappelen 
persen van stro, 1917. 

Stukken m.b.t. vergoeding voor vrijwillige arbeiders, 1917 
d • 5 stukken en z .. 

Wekelijkse loonlijsten van de Etappen-Komm~nda~tur Ronse, 
voor vervoer- en arbeidsprestaties en veretfening ervan, 
1918. l pak 

aan arbei 
en het 

l lias 

5. 3evoorraèing (96) 

5.~. A 1 gemeen 

Stukken betreffende de bevoorrading in kolen, vnl. voor de 
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industrie, 1914 en z.d. (bevatten ook soms gegevens m.b.t. 
de bevoorrading in graangewassen). 8 stukken 

3066. 

3067. 

Plakb~ieven m.b.t. voedselbevoorrading, 1915. 

3068. 

/ 11,3 

3069. 

3070. 

3071. 

3072. 

Staten van personen die verklaard hebben een voorraad aard 
appelen te bezitten, 1915. 4 katernen 

Staat van de brouwerijen en mouterijen te Ronse en hun voor 
raden, 1916. l stuk 

Lijst van gebouwen die kunnen dienen als bergplaats voor 
graangewassen, 1916. l stuk 

Mededelingenblad van de "Landwirftschaftlichen Betriebsstel 
le" van het Kommandanturgebied Oudenaarde, 1917-1918. 
(ral"$, -1._-6 5 drukwerken 

Briefwisseling met de "Bond der Kleine Burgerij van Ronse", 
m.b.t. de bevoorrading, 1917-1918. 6 stukken 

Register betreffende levering en bedeling van haver, 1917. 
l katern 

3073. 

3074. 

Stukken m.b.t. de bedeling van haver, 1917. l omslag 

3075. 

3076. 

3077. 

3078. 

3079. 

3080. 

3081. 

Omzendbrie en van de "Kontrooldienst der Melkleveringen", 
1918.( ~ ·,:no/,;,,$) 3 stukken 

Prijsopgaven door de Duitse bezetter voor groenten en fruit, 
1918. l omslag 

Stukken betreffende de bedeling van lijnkoeken voor het 
voederen van kalveren, 1918. 4 stukken 

Lijst van personen die ~eugvarkens bezitten en een voeder 
middel wensen te bekomen, 1918. 2 stukken 

Omzendbrief van het stadsbestuur m •. t. de sluiting van alle 
textielhandels, 1918,(/,.f'pee-r,e l stuk 

Toelating door de Etappen-Kommandantur aan een privaat per 
soon gegeven tot het gebruik van één gasvlam in zijn woning, 
1918 (fotocopie). l stuk 

Staat van de hoeveelheid vlees die wekelijks aan iedere ge- 
meente wordt toegestaan, z.d. 2 stukken 

Naamlijst van landbouwers die voederbietzaad wensen te be- 
komen, z.d. l stuk 

5.2. Hu 1 p - 

3082. 

3083. 

e n 

2 drukwerken 

V o e d i n g s c o m i t é 

Inventarissen van documenten van het "Hulp- en Voedingscomi 
té te Ronse" (97), 1914-1919. 2 stukken 

Handboekje voor de samenstelling der comités en onderafde 
lingen van het gewest Ronse van het Nationaal Hulp- en 
Voedingscomité : z.d. l drukwerk 

3084. 

3085. 

3086. 

3087. 
1 

3088. 

3089. 

3090. 

3091. 

3092. 

3093. 

3094. 

3095. 

3096. 

3097. 

3098. 

3099. 

3100. 

(97) Het comité te Ronse was een afdeling van het "Nationaal Hulp- en 
Voedingscomité, ook genoemd : "Commission for Relief in Belgium". 
Dit comité was ook belast met de uitbetaling van de militievergoe- 
.J.:---- - - - • 

3101. 

Affiches en berichten voor het "Hulp- en Voedi:i.gscomité te 
Ronse", 1914-1918. 1 omslag drukwerken 

Intekenlijsten van het "Hulp- en Voedingscomité ., te Ronse", 
1915. 1 omslag 

Ledenlijst van het "Hulp- en Voedingscomité van het kanton 
Ronse", z.d. 1 drukwerk 

Uitnodiging tot de vergadering van het "Hulp- en Voedings- 
comité te Ronse", 1916. 1 stuk 

Formulier voor maandelijks rapport en balans van de afde 
lingen van het "Hulp- en Voedingscomité te Ronse", en andere 
formulieren, z.d. l omslag 

j;;,k-1111 1Lev 1jriefwisseling van het "Hulp- en Voedingscomité 
te Ronse", 1915-1917. 1 omslag 

Briefwisseling van het gemeentebestuur met het "Hulp- en 
Voedingscomité te Ronse", 1917-1919. l omslag 

Dossier m.b.t. subsidieaanvragen van het "Hulp- en Voedings 
comité te Ronse", 1917-1919. 1 omslag 

Tickets en bons van het "Hulp- en Voedingscomité te Ronse", 
dienend om zich voedsel en allerhande goederen aan te schaf 
fen, 1914-1918. 1 omslag 

Briefwisseling met het Ministerie van Verkeer m.b.t. het 
terbeschikkingstellen van vrachtwagens o.a. voor het "Hulp- 
en Voedingscomité te Ronse", 1918-1919. 8 stukken 

Register betreffende uitbetalingen, gedaan door het "Hulp- 
en Voedingscomite te Ronse", 1918-1919. l deel 

Rantsoeneringsstaat van het bevoorradingsmagazijn van het 
"Hulp- en Voedingscomité te Ronse", z. d. 1 stuk 

Onderstandsbladen, z.d, 

S.J. Andere 

3 stukken 

S t e u n o r g a n i s a t i e s 

Plakbrief van het "Hulpfonds" m.b.t. de weigering van de 
spaarmaatschappij "De Verbroedering" tot bekendmaking van 
de namen van haar leden, 1914. 1 drukwerk 

Register van de aanvragen om steun van het "Comité de Patro 
nage", 1914. l deel 

Inkomende briefwisseling van de "Provinciale Bevoorradings 
commissie, afdeling Ronse", ook "Plaatsel'i.j ke Bevoorradings 
commissie" genoemd, 1915-1919. l omslag 

Lijst van inschrijvers voor het "Werk van de Halve Stuiver" 
(voor steun aan zieken en bevallenden), 1916 (2 ex.), 

2 drukwerken 

à. ?ersoonUjk si;ay;uut bepaaZ.d door oorlogshandelingen 
6.1. Mi 1 i tai re de e 1 nemers (98) 

Dossier betreffende gesneuvelde Belgische soldaten, 1914- 
1919. l omslag 
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3102. 

3103. 

3104. 

(3105). 

~ ,t~j 

3106. 

3107. 

3108. 

3109. 

3110. 

3111. 

3112. 

3113. 

3114. 

3115. 

3116. 

3117. 

3118. 

Beknopte naamlijsten van verercmerkte oudstrijders, z.d. 
2 stukken 

Stukken .b.t. begraafplaatsen van buitenlandse soldaten, 
1919-1920. 10 stukken 

Verslag van het Ronsese comité voor bijstand aan de krijgs- 
1 

gevangenen en aan de verplicht tewerkgestelden, gericht aan }- 
een minister, z.d. l ,ca:k .),."l{ _ 

La Ville de Renaix à ses héros - De Stad Ronse aan hare hel- 
den : huldealbum met biografieën en foto's van de slachtof- 
fers van de Eerste Wereldoorlog, opgesteld n.a.v. de inhul- 
diging van het oorlogsmonument, 1923 (99). l deel 

6.2. Burger lij k e s 1 acht offers (100) 

Dossier (o.a. naamlijsten) m.b.t. de opgeëisten, 1916-1919. 
l omslag 

Individuele vragenlijsten uitgaande van de "Commissie der 
opgeëisten", 1918. 10 liassen 

Briefwisseling m.b.t. weggevoerden, 1921-1923. l omslag 

Plakbrief van de "Vlaamse Federatie der Opgeëischten", z.d. 
l drukwerk 

Briefwisseling m.b.t. de huisvesting van vluchtelingen, 
1917-1918 (101). 3 stukken 

Voorschriften voor de meldingsplichtige Belgen van 17 tot 35 
jaren, in het Kommandanturgebied Oudenaarde ; meldingsdagen 
van de "weerplichtigen", z.d. (fotocopies). 8 stukken 

Statistiek van de oorlogsslachtoffers en opgeëisten, 1919. 
1 stuk 

Beknopte gegevens omtrent een vermiste, z.d. 

? • Oarl.oqehandel inqen - iveerstanà (102) 

Dossier betreffende werken na de landing van een vliegtuig, 
1917. 6 stukken 

Programma's van bals n.a.v. de bevrijding, 

l stuk 

Pamfletten gedurende de Eerste Wereldoorlog gevonden te 
Ronse, 1914-1918. 2 drukwerken 

8. Bevrijding 

Uitnodiging voor het "Te Deum", 1918. 

9. Oorlogsschade (103) 

Bundel m.b.t. de schatting en vergoeding van oorlogsschade, 
1915-1919. l pak 

1918. 
4,drukwerkll,IIIO 

l stuk 

(99) .Met handtekening van Koningin Elisabeth. 
(100) Voor naamlijsten, zie eventueel ook n r s . 1992-2034. 
(101) Betreîfende de vluchtelingen, zie ook nrs. 2000-2032 en 2080. 
(102) Zie eventueel ook nr. 3152. 
/ln'>\ ,-,.;_ --1. - 
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3119. 

3120. 

3121. 

3122. 

3123. 

3124. 

3125. 

3126. 

3127. 

3128. 

3129. 

3130. 

3131. 

3132. 

3133. 

3134. 

3135. 

3136. 

3137. 

Verslag over de oorlogsschade aan de gebouwen, o.a. over het 
gebruik ervan door de bezettende overheid, 1918. 7 stukken 

Gedetailleerde beschrijving en waardebepaling van de inboe 
del van een gezin, 1918. l deel 

Losse nota's betreffende de terugbetaling van oorlogsschade, 
1918-1919 en z i d , 4 stukken 

Briefwisseling (hoofdzakelijk inkomende) betreffende de uit 
betaling van oorlogsschade aan burgerlijke slachtoffers, 
1918-1926. l pak 

Voorstel van de stad Ronse voor opvorderingen, door de Bel 
gische delegatie te doen op het Vredescongres van Versailles, 
1919. l katern+ 3 stukken 

Besluiten en omzendbrieven van de hogere overheid en plak 
brieven van het gemeentebestuur van Ronse m.b.t. de vergoe- 
ding voor oorlogsschade, 1919-1920. l omslag 

Ministeriële omzendbrief m.b.t. terugvordering van door de 
bezetter opgeëiste of vernielde landbouwprodukten of -werk- 
tuigen, 1919. l drukwerk 

Ontvangstmeldingen door de Rechtbank van Oorlogsschade te 
Oudenaarde van de aanvragen tot schadevergoeding, [919-1920. 

l omslag 

Stukken m.b.t. de teruggave door Duitsland van vee, hoenders, 
geiten en schapen, 1919-1920. l omslag 

Briefwisseling met particulieren m.b.t. oorlogsschade, 1919- 
1923. l omslag 

Dossier betreffende de schadevergoeding voor H. Vanbutsele, 
klompenmaker te Ronse, later landbouwer te Lexington (Ne- 
braska, V.S.A.), 1919-1925. 9 stukken 

Inkomende briefwisseling van de hogere overheid m.b.t. oor- 
logsschade, 1920-1923. l omslag 

Diverse stukken m.b.t. de terugbetaling van oorlogsschade, 
1920. 9 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. hulp aan landbouwers die 
oorlogsschade le~en, 1920-1921. 4 stukken 

Stukken betreffende de vereffening van de oorlogsschade van 
het stadsbestuur, 1920-1923. 7 stukken 

Bundel bevattende schikkingen voor de te ugbetaling van oor 
logsschade, 1920-1926. 2 pakken 

Uittreksel uit het register der vonnissen van de Rechtbank 
voor Oorlogsschade te Oudenaarde, betreffende een aanvraag 
tot schadevergoeding van Alphonse Van Opbroeke, 1923. l stuk 

Brief vanwege het provinciaal bestuur m.b.t. de terugbeta- 
ling van oorlogsschade, l923. 2 stukken 

Afschriften van overeenkomsten met geteisterden.betreffende 
de vergoeding van oorlogsschade (aanvragen van minder dan 
l.000 F.), 1925 (met begeleidend schrijven van 1926). 
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3138. 

3139. 

3140. 

3141. 

3142. 

3143. 

3144. 

3145. 

3146. 

3147. 

3148. 

3149. 

3150. 

3151. 

3152. 

3153. 

Stuk\en m.b.t. de vergoeding van oorlogsschade, 1926îl!!~iag 

10. oorlogsbuit 

Briefwisseling m.b.t. de oorlogsbuit in hout, aangeslagen 
door de Bel~ische Staat, 1917-1919. l omslag 

Dossier betreffende de goederen door de bezetter achterge- 
laten, 1918-1919. l omslag 

Stukken m.b.t. munitie en wagens, achtergelaten door de 
Duitse en geallieerde legers, 1918-1919 en z.d. l omslag 

Omzendbrief van de Belgische Missie m.b.t. het aangeven van 
oorlogsbuit, 1919. l stuk 

Stuk m.b.t. de tentoonstelling van vee door de Duitse bezet 
ter achtergelaten, 1919. l stuk 

Inventaris van voorwerpen (meestal meubelen) door de Duitse 
bezetter achtergelaten in de verkoopzaal L'Avenir, 1919. 

l stuk 

11. Oorlogsgedenktekens 

Dossier m.b.t. de oprichting en de inhuldiging van het ge 
denkteken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, 
1919-1923 (met bijhorende documentatie, o.a. over gelijk 
aardige monumenten te Flénu, Saint-Ghislain, Tienen). l pak 

Allerlei briefwisseling m.b.t. de huldiging van en de ge 
denkplaat voor de oorlogshelden Joseph Ferrant en Albéric 
Bruneel, 1919-19 20. l omslag 

12. Wederopbouw 

Briefwisseling met het provinciebestuur over wederopbouw van 
de beschadigde of verwoeste private gebouwen, 1923. 2 stukken 

13. Varia 

Varia m.b.t. de Duitse bezetting, 1915-1917 en z.d. l omslag 

Lijsten van woningen die een kelder bezitten, die minstens 
30 personen kan bevatten, 1917. ~stukken 

Dossier betreffende de uitwisseling van Franse kasbons, 
1917. 9 stukken 

Staat van de eigendommen die Franse staatsburgers te Ronse 
bezitten, 1918. l stuk 

Stukken m.b.t. het onderzoek naar de schendingen van het 
volkerenrecht door de Duitse bezetter, 1918-1919. 3 stukken 

Onderrichting van het provinciebestuur m.b.t. de ongeldig 
heid van alle handelsverrichtingen van de bezetter, 1919. 

2 stukken 

I 
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3154. 

3155. 

3156. 

3157. 

3158. 

3159. 

3160. 

3161. 

3162. 

3163. 

3164. 

3165. 

3166. 

3167. 

3168. 

X. 0 PEN BARE ORDE , VEILIGHEID 
G E Z O N D H E I D 

A. POLITIE 

a. Organisatie en uitrusting 

1. Dienstreglementen 

Instructies van de burgemeester over de inwendige dienst, 
1884. l stuk 

Dienstreglement, 1892. 

Instructies van de politiecommissaris over de inwendige 
dienst, 1898. l stuk 

Reglementen van inwendige dienst, 1902 en z.d. ; gelijkaar- 
dig reglement van Aalst, 1900. 2 drukwerken+ 3 stukken 

Instructies m.b.t. de politiehonden, met begeleidende brief 
van de hoofdcommissaris van Gent, 1909. 3 stukken 

Dienstreglementen van de Ronsese politie, 
gelijkaardig reglement van Aalst, 1899. 

2. Uitrusting 

Brief van de politiecommissaris m.b.t. de uitrusting van de 
plaatselijke politiecel, 1870. l stuk 

Stukken m.b.t. de kledij en de uitrusting van het politie- 
personeel, 1899-1918. 9 stukken 

b. Personeel 

1. Commissarissen en ad.juncten 

Schorsing van de politiecommissaris, 1800. 

E N 

. ·, 

stuk 

1910 en 1913 ; 
4 drukwerken 

stuk 

Voorlopige benoeming van een politiecommissaris, 1801. 
l stuk 

Medisch rapport betreffende een politiecommissaris, 1825. 
l stuk 

Plaatsaanvragen voor het ambt van politiecommissaris, 1826- 
1853; l omslag 

Eedafleggingen van politiecommissarissen, 1867-1873. 
4 stukken 

Verzoekschrift tot vergoeding voor het tijdelijk waarnemen 
van de functie van politiecommissaris, 1870. l stuk 

Beknopte nota over de werkzaamheden van de politiecommis- 
saris, in dienst getreden op 21 dec. 1873, z.d. l stuk 
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3169. 

3170. 

3171. 

Dossier betreffende de benoeming van een politiecommissaris, 
1900-1901 (104). 1 omslag 

Stuk m.b.t. het ontslag van een politiecommissaris, [20ste 
eeuw] (104). 2 stukken 

Stukken m.b.t. de benoeming van een adjunct-politiecommis- 
saris, [20ste eeuw]. 2 stukken 

2. Agenten en ander personeei 

3172. 

3173. 

Benoeming van een politieagent, 1811. 

3174. 

3175. 

3176. 

3177. 

3178. 

3179. 

Stuk betreffende de tijdelijke schorsing van twee politie 
agenten, 1818. 1 stuk 

Stuk m.b.t. de benoeming van een politieagent, 1827. l stuk 

Inkomende brief m.b.t. het ontslag en de benoeming van poli 
tiepersoneel, 1884. l stuk 

Verzoekschriften van leden van het politiecorps tot het be- 
komen van een weddeverhoging, 1897-1900, 4 stukken 

Sollicitatiebrieven voor de betrekking van politieagent, 
1898 en 1902, 6 stukken 

Stukken m.b.t. de aanwerving van een hulpagent van politie, 
[begin 20ste eeuw]. 2 stukken 

Vragen om inlichtingen over politieagenten, 1904 en 1908. 
2 stukken 

3180. 

3181. 

Tuchtmaatregel, 1906 (104). l stuk 

3182. 

3183. 

3184. 

3185. 

3186. 

3187. 

Stukken en sollicitatiebrieven m.b.t. de aanwerving van 
agenten, 1908 en 1911. 1 omslag 

Stukken m.b.t. tijdelijke schorsing of ontslag van leden 
van het politiecorps, 1911-1912 (104), 6 stukken 

Sollicitatiebrieven voor een betrekking van politieagent, 
1912 en 1914. 3 stukken 

Dossier betreffende de benoeming van drie politieagenten en 
een tijdelijke hulpagent, 1914-1915, l omslag 

Sollicitatie voor de betrekking van politieagent, 1918. 
l stuk 

Briefwisseling m.b.t. ziektemeldingen van politieagenten, 
1918. 2 stukken 

Inkomende brief van een geschorste politieagent, 1918 (104). 
l stuk 

c. Algemeen Bestuur 

3188. 

2 stukken 

1. Onderrichtingen van de hogere overheid 

Instructie van de minister van Politie over de inwijking in 
Parijs, 1800. 1 drukwerk 

149 

3189. 

3190. 

3191. 

3192. 

Onderrichting vanwege het provinciaal bestuur m.b.t. jacht- 
en bosdelicten, 1830. 1 stuk 

Inkomende briefwisseling en onderrichtingen van het provin 
ciaal bestuur m.b.t. het handhaven van de openbare orde, 
1884-1918. 1 omslag 

Onderrichting vanwege het ministerie van Justitie, 1912, 
1 drukwerk 

2. 1/ers Lagen 

Antwoord van de burgemeester van Ronse op een rondvraag van 
de onderprefect m.b.t. de openbare orde en politie, 1802. 

l stuk 

3193-3212. Tweemaandelijkse algemene verslagen van de politiecommis 
saris (minuten), 1832-1867. 

3193. 1832 (fragment). 

3194. 1836 (nov.-dec.) (2 ex.). 

3195. 1837-1838. 

3196. 1839 (.]an.-aug., novv=de c ) • (~ 
3197. 1840 (jan. -juni, sept.-dec.).( 

3198. [841 (jan.-april, juli-dec.). 

:3199. 1842 (jan. -april) . 

3200. [843. 

3201. 1845-[852. 

3202. [85.:. (jan. - juni, sept. -dec.). 

3203. 1855 (mei-okt.). 

3204. 1856 (jan.-juni). 

3205. 1857-1858. 

3206. [859 (mei-juni). 

3207. 1860 (jan. -feb., juli-aug.). 

3208. 1861 (juli-dec.). 

3209. 1862. 

3210. 1864. 

3211. l865 (jan.-feb.). 

3212. l867 (mei-juni). 

3. 3I"';efwisseLing 

3.1. Inkomende 

l stuk 

2 stukken 

omslag 

omslag 

7 ~C>"'-"lÀ 

7 stukken 

8 stukken 

1 lias 

omslag 

6 stukken 

3 stukken 

4 stukken 

omslag 

l stuk 

3 stukken 

4 stukken 

6 stukken 

6 stukken 

stuk 

stuk 

b r i e f w i s s e l i n g 

32[3-3225. Inkomende briefwisseling van de politiecommissaris, 1837- 
l915. 

3213. 1837. stuk 3216. [877. omslag 

3214. 1846. stuk 3217. 1878. omslag 

3215. 1876. 8 stukken 3218. 1879. 2 stukken 
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3219. 1880. 

3220. 1881-1889. 

3221. Cl9de eeuw]. 

3222. 1905. 

l lias 

7 stukken 

l stuk 

2 stukken 

J.2. Uitgaande 

3226. Uitgaande briefwisseling van de politiecommissaris, 1826 en 
1829. 2 stukken 

3227. 

3228. 

Id., 1843-1850. 

3223. 1907. 

3224. 1913. 

3225. 1915. 

2 stukken 

1 stuk 

2 stukken 

b r i e f w i s s e 1 i n g 

7 stukken 

Kopieboek van uitgaande briefwisseling van de politiecommis 
saris, 26 nov. 1869-31 dec. 1877. l deel 

3229-3233. Uitgaande briefwisseling van de politiecommissaris, 1870- 
1879. 

3229. 1870. 6 stukken 3232. 1878. 4 stukken 

3230. 1876. 1 stuk 3233. 1879. 2 stukken 

3231. 1877. 4 stukken 

3234-3236. Kopieboeken van uitgaande briefwisseling van de politiecom- 
missaris, 1909-1925. 3 delen 

3234. 21.10.1909-?.12.1912. 

3235. 08.ll.1912-30.10.1916 (105). 

3236. 31.0l.1917-28.11.1925. 

3237. Uitgaande briefwisseling van de politiecommissaris, 1917- 
1918. 9 stukken 

d. Politieverordeningen en -beschikkingen (106) 

3238. 

3239. 

3240. 

3241. 

3242. 

3243. 

Verordening van de "maire" strekkende tot verbod aan wapen 
dracht, 1806. 1 stuk 

Besluit van de "maire" betreffende de intrede in de stad van 
de bisschop van Gent, 1808. 1 stuk 

Project van verordening tot verbod van bedelarij (met wijzi 
ging door de onderintendant van Oudenaarde), 1816. 1 stuk 

Politieverordening m.b.t. de sluiting van de herbergen, 1843 
(3 ex.). 3 stukken 

Politieverordening m.b.t. de danspartijen in de herbergen en 
andere openbare plaatsen te Ronse, 1873. l drukwerk 

Plakbrief met samenscholingsverbod naar aanleiding van de 
begrafenis van Oscar Muller, 1881. 1 drukwerk 

(105) Afdrukken van zeer slechte kwaliteit. 
(106) Het betreft hier alleen verordeningen en beschikkingen van eng 

politionele aard (zie inleiding, p. 22) ; voor de andere veror 
~oninoon. 7io ~p hPrreffende afdelingen. 
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3244, 

"3245. 

3246. 

3247. 

3248. 

3249. 

3250. 

3251. 

3252. 

3253. 

3254. 

3255. 

3256. 

3257. 

'3258. 

3259. 

3260. 

3261. 

3262. 

3263. 

3264. 

Politieverordening m.b.t. de openbare aanplakking, 1881. 
3 stukken 

Politiemaatregelen n.a.v. de verkiezingen, 1884. 
2 drukwerken 

Politieverordening m.b.t. '• het sluiten van de herbergen, 1885 
( 4 ex.). 3 drukwerken 

Politiemaatregel n.a.v. de stadskermis, 1885. 1 drukwerk 

Politieverordeningen m.b.t. dansen en muziekuitvoeringen in 
herbergen en openbare lokalen, met briefwisseling, 1886-1918. 

l omslag 

Politieverordening over de verkoop van drukwerk en kansspelen 
op de openbare weg, met bijhorende briefwisseling, 1886 en 
1912. 5 stukken 

Politiemaatregel n.a.v. de plechtige ontvangst van de bis- 
schop van Gent, 1889. 1 drukwerk 

Verordening m.b.t. de sluiting van de herbergen, 1894. 
1 drukwerk 

Politiemaatregel van de burgemeester n.a.v. dreigende on- 
lusten, 1895. 2 stukken 

Politiemaatregelen n.a.v. het Federaal Feest van de Katho- 
lieke Turn- en Wapenverenigingen, 1900. 2 stukken 

Briefwisseling m.b.t. een politieverordening over de stil 
stand en samenscholingen op de openbare weg, 1902 en 1907. 

3 stukken 

Politi~verordening over het verkeer, 1912 ; briefwisseling 
over dergelijke reglementen, 1902-1912. 1 omslag 

Plakbrief met verbod van opvoering van "Ces Messieurs" te 
Ronse, met bijhorende stukken, 1904-1905. 1 omslag 

Politiemaatregel n.a.v. stakingen, 1907 en 1912. 
3 drukwerken 

Ontwerp van herinnering aan de politieverordening van 1881 
m.b.t. de aanplakking, 1908. 1 stuk 

_Politieverordeningen tarief m.b.t. het openen van nieuwe 
herbergen, 1910; briefwisseling, ontwerpen. 1 omslag 

Ontwerpen van politieverordeningen m.b.t. de openbare con- 
certen en stoeten, 1912. 3 stukken 

Politiemaatregelen n.a.v. de Week van de L~chtvaart, 1912. 
1 drukwerk 

Politieverordening over de bioscopen, 1913, met allerlei 
documentatie over dergelijke verordeningen in andere steden 
(Brussel, Antwerpen). l omslag 

Stukken m.b.t. de politieverordening op de herbergen, in 
uitvoering van de wet van 12 dec. 1912, 1913-1914. 1 omslag 

Besluit van de commandant te Oudenaarde tot sluiting van een 
aantal herbergen, 1914. 1 stuk 
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3265. 

3266. 

3267. 

3268. 

3269. 

Politiemaatregelen m.b.t. de oorlogstoestand, 1914. 
l drukwerk 

Politieverordening over de avondklok en het verkeer van 
voertuigen, 1914. 2 stukken 

Briefwisseling m.b.t. politieverordeningen, 1914-1915. 
3 stukken 

Verordening over de bedelarij, de maximumprijzen voor eet 
waren, kolen, de rantsoenering, de drukwerken, 1915, met 
bij horende brief. 2 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de goedkeuring door de bezettende 
overheid van alle politieverordeningen, 1915-1916. 6 stukken 

e. Uitvoering en toezicht (107) 

3270. 

3271. 

1. Processen-verbaal en bijhorende stukken (108) 

Proces-verbaal van onderzoek m.b.t. een diefstal, gepleegd 
bij de handelaar J.L. Semet, 1806. 1 stuk 

Processen-verbaal van de "maire" m.b.t. klachten over het 
meten van lijnwaad, 1809, 1810. 2 stukken 

3272. 

3273. 

Processen-verbaal·m.b.t. belastingen, 1817-1820. 

3274. 

3275. 

3276. 

Attest over in beslag genomen goederen, 1876. 

5 stukken 

Klacht door een controleur ingediend bij de burgemeester van 
Ronse tegen bepaalde jongelui die hem uitgejouwd en achter 
volgd hebben, 1823. l stuk 

Proces-verbaal m.b.t. de brandveiligheid van een privaat ge 
bouw, 1852. 1 stuk 

1 stuk 

Processen-verbaal, 1877-1878 (o.a. van een brand in de ci- 
choreifabriek van Edmond Beatse, 1878). 2 stukken 

3277-329~. Registers van processen-verbaal, 1883-1920 (109). 22 delen 

3277. Ol.Ol.1883-07.12.1884 ; 29.ll.1886-09.10.1887 ; achteraan 
grootboek van uitgaven, 1854-1857. 

3278,. ll.12.1884-23.11.1886. 3285. 03.0l.1907-07.11.1907. 

3279. 09.10.1887-17.ll.1890. 3286. 23.09.1908-14.07.1909. 

3280. 17.ll.1890-02.11.1893. 3287. 15.07.1909-09.06.1910. 

3281. 16.0l.1895-16.05.1896. 3288. 07.06.1910-03.07.1911. 

3282. 14.05.1896-02.02.1899. 3289. 03.07.1911-12.07.1912. 

3283. 06.02.1899-01.10.1900. 3290. 03.06.1912-03.05.1913. 

3284. 12.10.1900-05.09.1902. 3291. 05.05.1913-19.03.1914. 

(107) Zie ook nr. 3429 ; voor de vreemdelingenpolitie, zie nrs. 1973- 
1977. 

(108) Zie ook nrs. 2054, 3314, 3330. 
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3299. 

3300. 

3301. 

3292. 13.03.1914-19.05.1915. 3296. ll.09.1917-04.08.1918. 

3293. 21.05.1915-27.03.1916. 3297. 19.04.1918-10.03.1919. 

3294. 28.03.1916-15.11.1916. 3298. 05.08.1918-18.09.1920. ., 
3295. 20.ll.1916-29.08.1917. 

Stuk betreffende de identificatie van een lijk, 1904. 

Telegram m.b.t. een drenkeling, 1905. 

3302. 

3303. 

3304. 

3305. 

Brief betreffende een aanklacht over het zingen van bepaalde 
liederen, 1908 (110). 1 stuk 

Stuk betreffende een toelating tot verkoop op de kermis te 
Louise-Marie, 1908 (110). l stuk 

Nota's van een politieagent over de herstellingen nodig aan 
de openbare wegenis, ca. 1912. 1 stuk 

Aanklacht wegens danspartij, ca. 1912. 

stuk 

stuk 

stuk 

Vaststelling van schade aan de openbare weg veroorzaakt door 
een voertuig, ca. 1914. l stuk 

3306. stuk 

3307. 

3308. 

3309. 

3310. 

Proces-verbaal m.b.t. de bouwpolitie, 1918. 

2. Getuigschriften van goed gedrag en zeden 

Getuigschriften van goed gedrag voor inwijkelingen, 1806- 
1813. 1 omslag 

Inkomende vragen over het gedrag van inwoners van Ronse, 
1813. 3 stukken 

Getuigsc~riften van goed gedrag, 1817 en 1826. 1 omslag 

3311. 

3312. 

3313. 

3314. 

3315. 

3316. 

Stukken dienende tot het bekomen van een attest van goed 
gedrag, 1834-1838. 4 stukken 

Getuigschriften van goed gedrag, ca. 1840, 1850, 1877. 
3 stukken 

Briefwisseling m.b.t. moraliteitsattesten, 1886 en 1898 
(110). 6 stukken 

J. Openbare orde, rust en veiligheid (111) 

3.1. A 1 gemeen 

Stukken m.b.t. een opstand op 25 okt. 1798 (4 brumaire r.j. 
VII). 3 stukken 

Rapporten van dagelijkse controle, uitgevoerd door politie 
of rijkswachters, 1835. • 6 stukken 

Verzoekschrift van herbergiers betreffende het sluitingsuur, 
1843. l stuk 

Inkomende briefwisseling, m.b.t. een overtreding van de 
verordening over de verkoop van drukwerken, 1886 (112). 

1 stuk 

(110) Voor raadpleging, zie inl. p. 25. 
(111) Voor brandveiligheid, zie p. 160-161. 
( 11 ?'\ Rot-,,.of+- uo..-1,,....,....., ,,..,..,... ,Lo t,.,...~nt- 11Unnr11i r-11. 
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3317. 

3318. 

3319. 

3320. 

Inkomende briefwisseling m.b.t. een vermiste persoon, 1888. 
3 stakken 

Nota over een betwisting m.b.t. de aanplakking, 1889. l stuk 

Verzoekschriften van inwoners van Ronse m.b.t. de politie 
verordeningen op de openbare danspartijen, 1898, 1909 en 
z.d. 6 stukken 

Brieven gericht aan de burgemeester m.b.t. de sociale on- 
rust, 1901-1909. l omslag 

3321. Stukken m.b.t. het protest 
tegen de aanplakking op de 

3.2. Vei 1 i g heid 

3322. 

3323. 

3324. 

3325. 

3326. 

3327. 

3328. 

van de kerkfabriek van St.-Hermes 
kerkmuren, 1907. 3 stukken- 

v a n d e w o n i n g e n 

Gedetailleerde raming van de stormschade bij de inwoners van 
Ronse veroorzaakt, 1800. l deel 

Stukken m.b.t. de controle van bouwvallige huizen of muren, 
1838. 4 stukken 

Stukken m.b.t. bouwvallige muren en woningen, 1916 en 1918. 
4 stukken 

4. Verkeerspolitie 

Proces-verbaal van een onderzoek de commodo et incommodo 
voor de plaatsing van een bareel aan de overgang genoemd 
"de Veste" en de mogelijkheid om paarden en koetsen in het 
Vuilstraatje (heden Fabriekstraat), te laten rondrijden, 
1835. l katern 

Inkomende brief van 
keerspolitie, 1912. 

5. Zedenpo l.i: tie 
Inkomende brief m.b.t. de zedenpolitie, 1888. 

de provinciegouverneur m.b.t. de ver- 
1 stuk 

l stuk 

Briefwisseling.nopens een herbergier, verdacht van prosti- 
tutie, 1913 (113). 4 stukken 

3329. Inkomende enquête m.b.t. de prostitutie, 1914. 

6. Toezicht op bedelaars en wildstropers 

Processen-verbaal van aanhouding van bedelaars door de poli 
tie, 1825. 2 stukken 

l stuk 

3330. 

3331. 

3332. 

3333. 

3334. 

Maandelijkse lijsten van aangehouden bedelaars, 1825-1858. 
l omslag 

Lijsten van aangehouden bedelaars en wildstropers, 1838-1851. 
l omslag 

7. Toezicht op krankzinnigen (113) 

Plaatsing van Ronsenaars in een krankzinnigengesticht, 1867- 
1900. 9 stukken 

Medisch attest betreffende een geestesgestoorde, 1913. 
l stuk 

3335. 

3336. 

8. Toezicht op verdachten, veroordeelden en gevangenen 

Inkomende briefwisseling m.b.t. verdachten, gevangenen en 
veroordeelden, 1796-1804. l pak 

Inkomende briefwisseling betreffende aan te houden, aange- 
houden of veroordeelde personen, 1796-1833. ·, l omslag 

3337-3346. Aanplakbrieven met bekendmaking van veroordelingen in het 
Scheldedepartement, 1798-1813. 

3347. 

3348. 

33<.9. 

3350. 

3351. 

3352. 

3353. 

3354. 

3355. 

3356. 

3337. R.j. VII (22.09.1798-22.09.1799). 3 drukwerken 

3338. R.j. VIII (23.09.1799-22.09.1800). l drukwerk 

3339. 1806. drukwerk 

3340. 1807. 7 drukwerken 

3341. 1808. 7 drukwerken 

3342. 1809. 6 drukwerken 

3343. 1810. 4 drukwerken 

3344. 1811. 5 drukwerken 

3345. 1812. 3 drukwerken 

3346. 1813. 2 drukwerken 

Bericht van schrapping van de lijst van uitgewekenen, 1800. 
l drukwerk 

Inkomende brieven m.b.t. verdachten, gevangenen en veroor- 
deelden, 1807-1813. l omslag 

Inkomende briefwisseling en proces-verbaal m.b.t. een te- 
rechtstelling te Ronse, 1812. 3 stukken 

Stukken m.b.t. in vrijheid gestelde personen die Ronse als 
verplichte verblijfplaats toegewezen kregen, 1817-1830. 

l pak 

Briefwisseling van de procureur des Konings te Oudenaarde 
en de schepencolleges der gemeenten van het arrondissement 
m.b.t. onder toezicht geplaatste personen, 1819-1820. 

l katern+ 3 stukken 

o·iverse stukken m.b.t. processen en vonnissen v66r de Cor 
rectionele Rechtbank te Oudenaarde, 1817-1890 (114). 

l omslag 

Signalementen van ontvluchte gevangenen, 1823-1828. 
2 stukken 

Diverse stukken m.b.t. processen vóór de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Oudenaarde, 1826-1911 (114). l pak 

Briefwisseling m.b.t. onder toezicht geplaatste gewezen ge 
vangenen, 1826-1827. 4 stukken 

Inkomende brieven m.b.t. het Assisenhof van Oost-Vlaanderen, 
1826-1829 (114). 4 stukken 

(113) Voor raadpleging, zie inl. p. 25. (114) Voor raadpleging, zie inl. p. 25. 
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3357. 

3358. 

3359. 

3360. 

3361. 

3362. 

3363. {f-l 
3364. 

3365. 

3366. 

3367. 

3368. 

Berichtgevingen van overschrijvingen van assignaties ten be 
hoeve van in vrijheid gestelde gevangenen die Ronse bewonen, 
1827-1829. 5 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de terechtstelling te Ronse 
van zes inwoners van Ellezelles (115), 1828. 4 stukken 

Bundel m.b.t. invrijheidstelling van veroordeelden, 1828- 
1844. 8 stukken 

Stukken m.b.t. processen v66r de Rechtbank van Koophandel 
te Oudenaarde, betreffende personen wonende te Ronse, 1828- 
1854. 8 stukken 

Stukken m.b.t. processen v66r de Rechtbanken van Eerste Aan 
leg te Gent en te Mechelen, 1835 en 1837. 3 stukken 

Stukken m.b.t. _een proces v66r de Correctionele Rechtbank te 
Doornik, 1836 en 1890. 5 stukken 

Brief van een inwoner van Ronse aan de procureur des Konings 
te Oudenaarde, 1839 (fragment). 1 stuk 

Verzoekschriften om genadeverlening, 1839 en z.d. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de vrijlating van gevangenen, 1840, 1845- 
1847. 1 omslag 

Inkomende briefwisseling m.b.t. gevangenen of veroordeelden, 
1846-1847, 1866 en z.d. 1 omslag 

Stukken m.b.t. de vrijlating van gevangenen, 1850-1851. 
9 stukken. 

Inkomende brief m.b.t. gevangenen, 1888, 1913 (116). 
2 stukken 

3369. 

3370. 

Vonnis van het Beroepshof te Gent, 1907 (116). 

3371. 

Inkomende onderrichting van het parket van het Beroepshof, 
1908. 1 stuk 

Inkomende brieven van de Centrale Gevangenis te Gent, 1909 
(116). 2 stukken. 

9. Gevangenis 

9.1. 0 r ga nis at ie 

3372. 

3373. 

3374. 

3375. 

9.2. A 1 gemeen 

3376. 

e n p e r s o n e e 1 

1 stuk 

Inlichtingen over de lokalen dienend als gevangenis, 1822. 
l stuk 

Onkostenraming van werken uit te voeren aan de gevangenissen 
van de stad, 1840. 1 stuk 

Beschrijving van de gevangenis te Ronse (aantal lokalen, 
veiligheid, hygiëne, meubilair), 1845. l stuk 

Benoeming tot bewaker van de gevangenis, 1808. 

b e s t u u r 

stuk 

Jaarverslagen over de toestand van het "maison de passage", 
1842-1844, 1846-1852, 1854, 1856. l omslag 

(115) Met detail over liedjeszanger J.B. Sadones uit Geraardsbergen. 
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9.3. Financiën e n Werking 

3377. 

3378. 

3379. 

3380. 

3381. 

3382. 

3383. 

3384. 

3385. 

3386. (fl) 

Stukken m.b.t. de rekenplichtigheid van het "mai3on d'arrêt" 
of "maison de dépêt" van Ronse (ook betreffende gevangen mi 
litairen), 1797-1829. ·, l pak 

Inkomende brief m.b.t. het onderhoud van de gevangen mili- 
tairen, 1808. l stuk 

Staat van de bevolking van de gevangenis te Ronse in 1828. 
l stuk 

Overzicht van het aantal gevangenen, verblijvend in de ge 
vangenis te Ronse, 1839-1843, 1844. l stuk 

Brief vanwege het provinciaal bestuur over het onderhoud van 
de gevangenen, 1897. l stuk 

10. Doorgangsgevangenen 

Stukken m.b.t. doorgangsgevangenen uit Ellezelles, 1796. 
3 stukken 

Stukken m.b.t. de vrijlating van een gevangene die o.m. 
langs Ronse naar zijn verblijfplaats moet gebracht worden, 
1802. 2 stukken 

Leveringen voor de veroordeelde militairen, door de rijks- 
wacht begeleid, 1804-1806. 3 stukken 

Opeising van vervoermiddelen door de politiecommissaris 
t.o.v. het stadsbestuur voor het vervoer van zieke gevan- 
genen, 1828-1831. l lias 

Bevel van de burgemeester van Ronse aan François Delbar om 
zieke gevangenen vanuit de gevangenis te Ronse te vervoeren, 
1834. l stuk 

3387. 

3388. 

3389. 

3390. 

3391. 

3392. 

3393. 

Orders voor de begeleiding van gevangenen, 1836. 

f. Varia 

2 liassen 

Stuk m.b.t. een doorgangsgevangene, [midden 19de eeuw]. 
l stuk 

Omzendbrief van de directie van de spoorweglijn Hainaut 
Flandres m.b.t. de reisbons voor gevangenen en hun bewakers, 
1864. l stuk 

Stukken m.b.t. kosten voor het vervoer van gevangenen, 1899- 
19 15 (11 7) . l omslag 

Staten van kosten voor het onderhoud der gevangenen, 1900- 
1918 (117). l omslag 

Stukken m.b.t. de aanbesteding voor het onderhoud van de ge 
vangenen in de doorgangshuizen van Oost-Vlaanderen, 1900- 
1913. l omslag 

Kladnotities van het politiecommissariaat, [19de eeuw]. 
6 stukken 
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B. VELDWACHT 

a. Organisatie en uitrusting 

3394. 

3395. 

3396. 

Territoriale verdeling van de dienst van de veldwachters, 
1884. l stuk 

Brieven en onderrichtingen van het provinciaal bestuur m.b.t. 
de organisatie van de veldwacht, 1900-1906. 3 stukken 

Stukken m.b.t. de kleding van de veldwachters, 1888-1901. 
4 stukken 

b. Personeel 

3397. 

3398.· 

Besluit van de onderprefect van Oudenaarde tot ontslag van 
François Kielemoes en benoeming van François Joseph Vanden- 
hende als veldwachter, 1808. l stuk 

Sollicitaties voor het ambt van veldwachter, 1811-1844. 
7 stukken 

3399. 

3400. 

Benoeming van een veldwachter, 1814. 

3401. 

3402. 

3403. 

Getuigschrift van goede dienst voor een veldwachter, ~.-1e.t,3. 
l stuk 

Stuk m.b.t. de verzekering van de veldwachters, 1906. l stuk 

Inkomende vraag naar inlichtingen over een veldwachter, 
1908. l stuk 

Brieven m.b.t. de taakuitoefening en de bewapening van de 
veldwachters, 1912-1915. 7 stukken 

c. Varia 

3404. Briefwisseling, 1889-1907. 

C. ANDERE STEDELIJKE ORDEDIENSTEN 

a. Gemeentelijke wacht 

3405. 

3406. 

3407. 

2 stukken 

8 stukken 

Naamlijst, per stadswijk [van een gemeentelijke wacht], 
1796. l lias 

Inkomende brief m.b.t. een gemeentelijke "patrouille", 
1809. l stuk 

Stuk m.b.t. de oprichting van een gemeentelijke "Co~pagnie 
d'élite", tot handhaving van de orde, 1813 (118). 2 stukken 

(118) Qogericht in de gemeenten van het Scheldedepartement op bevel van 
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3408. 

3409. 

3410. 

3411. 

3412. 

3413. 

3414. 

3415. 

3416. 

3417. 

3418. 

3419. 

3420. 

3421. 

3422. 

3423. 

3424. 

3425. 

3426. 

Huurcontract van het lokaal van de "Garde Communale", 1811. 
l stuk 

Lijst van de leden van de "Garde Communale", 1813-1814. 
l deel 

Register van de inwoners van 18 tot 60 jaar die irt• aanmer 
king komen om deel te maken van de "Garde Communale", [Fran 
se Periode J. l deel 

Lijst van de leden van de "Garde Communale", 6de tot 17de 
wijk, [Franse Periode]. l omslag 

Dienstreglement van de "Garde Communale", 1814. 

b. Nachtwacht (119) 

l stuk 

Organisatie 

Dienstreglement van de nachtwakers en brief daarover, 1808- 
1809. 2 stukken 

Stuk betreffende de instelling van een burgerlijke nacht- 
patrouille, 1827. l stuk 

Dienstreglement betreffende de nachtpatrouilles, 1845. 
l drukwerk 

Klacht over de organisatie van de nachtwacht, 1906. 

Organisatie van de tijdelijke nachtwacht, 1917. 

2. Personeel 

l stuk 

2 stukken 

Stukken m.b.t. de aanwerving en benoeming van nachtwakers, 
1813-l841. l omslag 

Eedafleggingen van nachtwakers, 1867. 

Medisch attest voor een nachtwaker, 1905. 

2 stukken 

Verzoekschrift van de stedelijke nachtwakers toe verhoging 
van hun vergoeding, ca. l896. l stuk 

Stukken m.b.t. de aanwerving door de stad van nachtwakers, 
l902 en 1905. 1 omslag 

l stuk 

Stukken m.b.t. de tucht bij de nachtwacht, 1908-1909 (120). 
4 stukken 

Ontslag van een nachtwaker, 1910. 

3. ?inar.ciën 

Overzicht van de kosten veroorzaakt door de nachtwacht, ca. 
1912. 2 stukken 

l stuk 

:4. Aci;ivit2i:: 

Staat van de nachtpatrouilles van de 9de, lOde en llde wij- 
ken en hun activiteit in januari 1822. 1 katern 

(119) Zie ook nr. 4593. 
(120) Voor raadpleging, zie inl. p. 25. 
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3427. Klacht m.b'.t. de nachtelijke politie, 1898. 

c. Burgerlijke wacht 

3428. Inkomende brieven van de hogere overheid m.b.t. de eventuele 
oprichting van een burgerlijke wacht, 1915-1916. 3 stukken 

D. BRANDVEILIGHEID 

a. Brandweer 

3429. 

3430. 

3431. 

3432. 

3433. 

3434. 

3435. 

3436. 

1. Organisatie en uitrusting 

1.1. 0 r ga nis at ie 

Stukken betreffende de aanduiding van twee wijkmeesters per 
sectie, belast met bijstand aan de politiecommissaris en aan 
het Bureel van Weldadigheid en om op te treden in geval van 
brand, 1827. 3 stukken 

Verordening-reglement betreffende de oprichting van een ste 
delijk brandweerkorps, 1847. 1 katern 

Stukken betreffende de organisatie van het stedelijk brand~ 
weerkorps, 1856-1861 en z.d. l omslag 

RègLement pour L'organisation du Corps des Pompiers-VoLon- 
·;aires de Renaix, 1858. l drukwerk 

Reglement van de vrijwillige brandweer van Ronse, 1900. 
l drukwerk 

1.2. Uitrusting 

Inkomende brief m.b.t. de uitrusting van de brandweer, 181~. 
l stuk 

Onkostenraming van uitgaven voor de bluspompen, 1840. l stuk 

Beschrijving 
bestrijding, 

2. Personeel 

3437. Rekening van de Onderlinge Onderstandskas, opgericht in de 
schoot van het vrijwillig brandweerkorps, dienstj. 1862. 

l stuk 

3448. 

3439. 

3440. 

van verschillende soorten brand en 
[19de-20ste eeuw]. 

Id. dienstj. 1868. 

J. Activiteit 

Jaarlijks overzicht,., van de branden, 1844-1848. 

l stuk 

middelen ter 
slag-~ ...,,..... 

l stuk 

5 stukken 

Attest van de burgemeester betreffende een brand in een 
woonhuis, 1863. l stuk 

4. Varia 

\ 
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3442. 

3443. 

3444. 

3445. 

3446. 

3447. 

3448. 

3449. 

3450. 

3451. 

3t.52. 

Diploma van overhandiging van een vaandel aan de vrijwillige 
brandweer van Ronse door Prins de Béthune van Wattripont, 
1863 · l stuk 

Redevoering uitgesproken door de korpsoverste van de vrij 
willige brandweer te Ronse, ter gelegenheid van de veertig- 
ste verjaardag van dit korps, 1899. l stuk 

Politieverordening m.b.t. de brandbestrijding, 1859. 
l plakbrief 

Verzoekschrift tot de aanleg van een brandkraan in de Oli- 
fantstraat, 1899. l stuk 

Inkomende publiciteit voor een watercirculatieapparaat, 
dienend voor de veilige werking van filmprojectieapparaten, 
1914. l stuk 

b. Brandveiligheid 

E. OPENBARE GEZONDHEID (121) 

a. Algemeen 

Inkomende onderrichtingen, brieven en documentatie van de 
hogere overheid m.b.t. de openbare gezondheid, 1888-1917. 

l omslag 

Politieverordening over de openbare hygiëne, 1902 ; brief 
wisseling daarover, 1902, 1910. 4 stukken 

Stukken m.b.t. de inrichting, door de Provinciale Geneeskun 
dige Commissie, van een voordracht over kinderopvoeding, 
1908. 3 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de Provinciale Dienst van 
(bacteriologische) Ontledingen, 1915. 3 stukken 

Beschrijving van de diensten door sommige leden van het 
medisch personeel gepresteerd te Ronse tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, 1920. l stuk 

• b. Instellingen en diensten (122) 

Inkomende brief m.b.t. de oprichting van een stedelijke 
lazaret met ontsmettingslokaal, 1910. l stuk 

(121) Voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, zie p. 
182-183. 

(122) Zie ook nr. 3481. 
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3453. 

3454. 

3455. 

163 

3456. 

3457. 

2. Ontsmettingsdienst (123) 

Inkomende vragen m.b.t. het eventueel oprichten van een in 
tercommunale ontsmettingsdienst, 1903-1904. 2 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. een voorstel tot intercömmu 
nale samenwerking voor het organiseren van een ontsmettings 
dienst, 1909. 7 stukken 

Briefwisseling en aanplakbrief m.b.t. de oprichting van de 
provinciale ontsmettingsdienst, met uitvoerders te Ronse, 
1910-1912. l omslag 

J. Medisch sohooltoezioht op lager en kleuteronderwijs 

Stukken (o.a. uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad) 
m.b.t. de oprichting van het medisch schooltoezicht, 1917. 

l omslag 

Reglement van het kosteloos medisch schooltoezicht te Ronse, 
1917. 3 drukwerken 

3458. 

3459. 

Documentatie over werking en materiaal, 1917. 

Benoemingen, 1917-1919. 

4. Ruim- en Reinigingsdienst 

Openbare aanbesteding voor het verzamelen van de mest in de 
stad Ronse, 1808. l katern 

omslag 

omslag 

3460. 

3461. 

3462. 

3463. 

3464. 

3465. 

3466. 

Aanbestedingen, met toewijziging aan de laagste inschrijver, 
voor het ophalen van de vuilnis in de stad Ronse, 1817-1843. 

l omslag 

Voorwaarden van de openbare aanbesteding en toewijzing voor 
het reinigen van straten en pleinen, 1819 en 1821. 2 stukken 

Lastenboeken voor de verwijdering van de modder in de stra- 
ten, 1879 (124) en 1899. 2 drukwerken+ 2 stukken 

Politieverordening m.b.t. de ontlastingen op de openbare , 
weg, 1902 (2 ex.). 2 drukwerken 

Briefwisseling en documentatie over de oprichting van een 
ruim- en reinigingsdienst, 1905-1917. l pak 

5. Dispensarium 

Verslagen (Nederlands en Frans) over het dienstj. 1917 van 
het dispensarium tegen T.B.C. (Belgische Nationale Bond 
tegen de Tering). 2 stukken 

. c. Toezicht op de geneeskundige praktijk 

3467. Supplement op de lijst van de geneesheren, gezondheidsambte 
naren, vroedvrouwen en apothekers in het Scheldedepartement, 
1811. l drukwerk 

(123) Zie ook nr. 5136. 
(124) Heeft gediend als ontwerp voor het gelijkaardig lastenboek van 

1899. 

3468. 

3469. 

3470. 

3471. 

3472. 

3473. 

3474. 

3475. 

3476. 

3477. 

"'- 3478. 

3479. 

3480. 

3481. 

3482. 

3483. 

3484. 

3485. 

Visitatieverslag van apotheken te Ronse door de "Jury Médi- 
cal" van het Scheldedepartement, 1813. l stuk 

Brief van de gouverneur aan de Plaatselijke Commissie van 
Geneeskundig Toezicht m.b.t. de misbruiken in de verkoop van 
geneesmiddelen, 1826. l stuk 

Machtiging door de Provinciale Colll1!1issie van Geneeskundig 
Toezicht te Gent, aan Theodorus Devacht, wonend te Ronse, 
om het beroep van apotheker uit tE! oefenen in een "grote 
stad", 1831. l fotokopie 

Briefwisseling m.b.t. het beheer van de apotheek van het 
stedelijk hospitaal, 1885. 2 stukken 

Brief m.b.t. aanstelling van een corresponderend lid van de 
Provinciale Geneeskundige Commissie, 1887. l stuk 

Inkomende brief betreffende de Plaatselijke Geneeskundige 
Commissie, 1890. l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de verkoop van geneesmiddelen, 1904- 
1908. l omslag 

Inkomende onderrichting m.b.t. de uitoefening van de genees 
kunde, 1907. l stuk 

Vraag naar inlichtingen betreffende een tandarts, 1908. 
l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de onwettige uitoefening van de genees- 
kunde, 1910-1919. l omslag 

Lijsten en briefwisseling m.b.t. de nood aan geneeskundige 
instrumenten en aan geneesmiddelen in het hospitaal en bij 
de apothekers te Ronse, 1918. l omslag 

d. Bestrijding van epidemische ziekten 

1 . .4lgemeen 

Stedelijke verordeningen tot bestrijding van de hondsdolheid, 
1805 en 1867. ,-:1 <1'1 t\),W +- A stuklael't 

Stuk betreffende de vereremerking van personen die zich ver 
dienstelijk maakten tijdens de cholera-epidemie, 1849 (frag 
ment). l stuk 

Uittreksel uit de notulen van de Stedelijke Commissie voor 
Hygiëne en Openbare Gezondheid m.b.t. voQrzorgsmaatregelen 
tegen de cholera, 1884. l stuk 

Stukken m.b.t. gevallen van tyfeuze koorts, o.a. te Ronse, 
l888, 1908-1909. l omslag 

Stukken m.b.t. hondsdolheid, o.a. in Noord-Henegouwen, 1898- 
1916. l omslag 

Inkomende onderrichtingen m.b.t. de bestrijding van de pest, 
1899. .,J.. ,t. it > , +. stukk.e:n 

Meldingen van roodvonk en kroep in de Ronsese scholen, 1900. 
4 stukken 
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3486. 

3487. 

3488. 

3489. 

3490. 

3491. 

3492. 

3493. 

3494. 

3495. 

3496. 

3497. 

3498. 

3499. 

3500. 

3501. 

3502. 

3503. (tj 
3504. 

3505. 

Briefwisseling m.b.t. de bestrijding van de T.B.C., o.a. 
door het geven van voordrachten, 1900-1902. l omslag 

Inkomende onderrichtingen o.a. van de Provinciale Geneeskun 
dige Commissie, over het bestrijden van de besmettelijke 
ziekten, 1901-1902 en z.d. 4 stukken 

Brief m.b.t. een variolaepidemie, 1904. 1 stuk 

Stukken betreffende een epidemie van roodvonk in de bewaar- 
school van de Zusters van Barmhartigheid, 1904. 4 stukken 

Stukken m.b.t. de ontleding van het drinkwater van huizen 
waar tyfeuze koortsen geheerst hebben, 1907. 1 omslag 

Stukken m.b.t. gezondheidsmaatregelen in het lager onderwijs, 
1907-1917. 1 omslag 

Inkomende briefwisseling en onderrichtingen m.b.t. de drei- 
gende cholera, 1908-1910. 1 omslag 

Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de stad Ronse 
m.b.t. de eventuele behandeling van reizigers bes;et met 
pest en cholera, 1909. ';> stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de bestrijding van syfilis, 
1910-1912. ..,d a,,._..,.Jrw, .-, ,t stukken 
Sluiting van de bewaarschool op de Klijpe wegens kinkhoest, 
1913. 1 stuk 

Onderrichting van het provinciaal bestuur m.b.t. de bestrij 
ding van de tyfus, 1914. 1 stuk 

Lijsten van de bewoners wiens huizen, fabrieken of andere 
lokalen ontsmet werden, 1918. l omslag 

Onderrichting van het provinciaal bestuur 
ding van de Spaanse griep, 1918. 

2. Vaccinaties tegen variola (125) 

Naamlijst van kosteloos gevaccineerden door P.J. Deroissart, 
geneesheer, 1822. l katern 

m.b.t. de bestrij- 
1 stuk 

Statistiek van vaccinaties, 2de kwartaal 1823. l stuk 
Register van vaccinaties te Ronse gedurende het 2de kwartaal 
1825. l katern 
Register van vaccinaties te Ronse gedurende het 4de kwartaal 
1827. l stuk 

Register van vaccinaties te Ronse, 1828-1829 (fragment, zeer 
gehavend). l deel 
Register van vaccinaties van jongens, 1843-1866 (126). 

1 deel 

Register van vaccinaties van meisjes, 1843-1868 (127). 
1 deel 

(125) Zie ook nrs. 4019-4025. 
(126) Achteraan naamlijsten van arme leerlingen van scholen : "Ecole 

des Bonnes Oeuvres", Cantaert, enz. (jongens + meisjes). 
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3506. 

3507. 

3508. 

3509. 

3510. 

3511. 

3512. 

3513. 

3514. 

3515. 

3516. 

3517. 

3518. 

3519. 

3520. 

3521. 

3522. 

Vaccinatiecertificaten, 1852. 

Briefwisseling m.b.t. het honorarium van de geneesheren voor 
de vaccinatie van de armen, 1888-1889, 1898. ,q stukken 

Mededelingen van de provinciale verordening over de koepok- 
inenting, 1900-1917. l omslag 

Speciale maatregelen van de regering n.a.v. erge gevallen 
van variola in het land, 1907 en 1913. 5 stukken 

Brieven van het provinciaal bestuur m.b.t. het onvoldoende 
aantal vaccinaties te Ronse, 1908-1912 ; met mtpuut van 
antwoord, 1908. 4 -,. f:: q), k , ... a- ms.!.'al~ 

Briefwisseling over de vaccinatie, 1915-1918. .IJ.stuk +4 l.et:6 
3. Antidifterieserwn 

Aanstelling van een apotheker tot depositaris van het anti- 
difterieserum, 1910. l stuk 

e. Andere ziekten 

Antwoord op een enquête van de onderprefect over krankzin- 
nigheid, blindheid, doofstomheid, 1812 (minuut). l stuk 

Statistische tabel betreffende de krankzinnigen, 1824. 
l stuk 

Attesten van een dokter betreffende blindheid van personen, 
1844. 2 stukken 

Attest betreffende een lijder aan waterzucht in de borsthol- 
' ten, 1851. l stuk 

Statistiek van de abnormale kinderen, 1910. 

f. Toezicht op voedingsmiddelen en drinkwater 

Verordening m.b.t. het brood, 1812. 

2 stukken 

stuk 

l stuk 

Diverse stukken m.b.t. de verordening betreffende het toe- 
zicht op de voedingswaren, 1850. l omslag 

Proces-verbaal van een controleur der voedingiwaren betref- 
fende de verkoop van bedorven vlees, 1851. l stuk 

Verordening m.b.t. de verkoop van boter en margarine op de 
markt, 1886, en briefwisseling daarover. 4 stukken 

Drinkwaterontledingen, 1914 (128). -:1 e, 'as 
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g. Gezondheid van huisdieren en slachtvlees (129) 

3523. 

3524. 

3525. 

3526. 

3527. 

3528. 

3529. 

3530. 

3531. 

3532. 

Verordening van het schepencollege m.b.t. het slachten van 
dieren, 1826. l stuk 

Verordening van de gemeenteraad m.b.t. oprichten van een 
vleeshal te Ronse en het keuren van het vlees, 1828. l stuk 

Dossier betreffende een paard, aangetast door een besmette 
lijke ziekte, 1838-1839, l omslag 

Briefwisseling en onderrichtingen m.b.t. de gezondheidspoli 
tie van de huisdieren, 1882-1916. l pak 

Politieverordening n.a.v. hondsdolheid bij dieren en ophef- 
fing ervan, 1887, 2 stukken 

Bundel m.b.t. de vleeskeuring (o.a. stedelijke verordening 
van 1891), (130), 1889-1915. l omslag 

Bundel m.b.t. de benoeming van keurders van het slachtvlees, 
1896-1909. l omslag 

Sollicitatie voor de betrekking van kantonnaal veearts, 
Cl9de eeuw]. l stuk 

Stuk m.b.t. de benoeming van een veearts te Ronse, 190"2. 
l stuk 

Stuk betreffende de keuring van vlees door de staatsveearts, 
1916. stuk~" 

h. Woonmilieu 

3533. 

3534. 

3535. 

Stedelijke verordening betreffende de gezondmaking van de 
woningen, 1849 (2 ex.). 2 drukwerken 

Briefwisseling en klachten m.b.t. de hygiëne van de woningen, 
1892-1911. l 

Protest van de inwoners van de omgeving van de gasfabriek ,A, 
tegen de milieuhinder, 1908. l ~ C, 4 

(129) Voor het slachthuis, zie afdeling XVII. 
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XI. 0 P E N B A R E W E R K E N , 
· V O O R Z I E N I N G E N , 

0 P E N B A R E N U T S - 
S T E D E B O U W 

A. ALGEMEEN 

a. Verslagen (131) 

3536. Jaarverslag over de openbare werken en wegenis door de stads- 
architect, 1847. l stuk 

b. Briefwisseling 

3537. 

3538. 

3539. 

3540. 

3541. 

Inkomende briefwisseling betreffende openbare werken, 1808- 
1846. l pak 

Kopieboek van in- en uitgaande briefwisseling van Missu, 
stadsarchitect (o.a. over verbouwingen aan St.-Hermeskerk), 
1856-1861. l deel 

Briefwisseling tussen de stedelijke dienst van Openbare 
Werken en het stadsbestuur, 1913-1918. l omslag 

Brieven van aannemers van openbare werken aan het stadsbe- 
stuur, 1915. 2 stukken 

Brieven van de Commissie van Openbare Werken (afdeling van 
het Regionaal Hulp- en Voedingscomité) aan het stadsbestuur, 
1915-1917. l omslag 

c. Begrotingen (132) 

~,JJ,11 le /-,.,,,f!_,n ,,), 
3542-3555. egrotingen va openbare werken, dienstj. 1839-1868. 

3542. 1839 (minuut). l stuk 

3543. 1840 (id.). 4 stukken 

3544. 1841 (id.) (met bij lage). omslag 

3545. 1842 (id.). omslag 

3546. 1843 (id.). omslag 

3547. 1844 (minuut). omslag 

3548, 1845 (id.). 4 stukken 

3549. 1854 (ontwerp). l stuk 

3550. 1861 (id.). 2 stukken 

(131) Zie ook nr. 768. 
(132) Voor andere rekenplichtige stukken, zie afdeling V, o.a. n r s . 

Q7'1_Q;; 
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3551. 1862 (id.). stuk 

3552. 1864 (id.). stuk 

3553. 1865 (id.). stuk 

3554. 1867 (id.). stuk 

3555. 1868 (id.). stuk 

B. WERKEN AAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN EN INRICHTINGEN 

a. Algemeen (133) 

;se:, i - 3556. 

3557. 

3558. 

3559. 

3560. 

3561. 

• -n» - 3562. 

3563. 

3564. 

3565. 

3566. 

, "'Si:11"7-3567. 

. '-e:,~-3568. 

Stukken, 4 schetsen en 1 plan m.b.t. de aanleg van een nieuw 
kerkhof, 1809-1813. 1 omslag 

Ramingen voor diverse werken aan gemeentelijke gebouwen en 
wegen, 1812. 1 omslag 

Voorwaarden voor de openbare aanbesteding van herstellings 
werken aan de gebouwen van het voormalige S_t. -Elooishospi- 
taal, 1812 (134). 1 stuk 

Aanbesteding, met toewijzing aan de laagste inschrijver, 
voor het leveren en plaatsen van een haag rondom het nieuwe 
kerkhof, 1827. 1 stuk 

Bestek en aanbesteding voor het leveren en plaatsen van een 
wijzer aan het stadsuurwerk, 1827. 3 stukken 

Stuki.. betreffende werken op het voormalig kerkhof (tussen 
St.-Hermes- en St.-Martenskerk), 1854. 1 stuk 

Dossier betreffende werken uit te voeren aan het stadhuis, 
1857-1862 en z.d. (+ plan). 1 omslag 

Onkostenraming voor onderhoudswerken aan het kerkhof en 
openbare wandelwegen, 1857. 1 stuk 

Stukken betreffende het contract tussen het gemeentebestuur 
en François Vanlaeys voor het onderhoud van de uurwerken op 
St.-Martenstoren en op het stadhuis, 1859-1860. 2 stukken 

Onderhoud van gemeentegebouwen, 1865. 4 stukken 

Verbintenissen van aannemers van openbare werken betreffende 
de afgesproken prijs voor werken aan stadsgebouwen, 1874. 

2 stukken 

Plan van de benedenverdieping van het gebouw waarin de ge 
meentediensten en het vredegerecht zullen gevestigd worden J 
Cl9de eeuw] (fragment). 1 J,/iltl'rtÎit:t·P{, 
Plannen voor een overdekte galerij naast het postgebouw, 
diverse formaten, schaal 1/50, ca. 1909. 6 bladen 

3569. 

3570. 

(133) Zie ook nrs. 3666-3680 en afdeling XVII (slachthuis). 

3571. 

3572. 

3573. 

3574. 

3575. 

3576. 

3577. 

. fQ.t, - 3578. 

3579. 

3580. 
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b. Toren van St.-Hermeskerk en bijhorend uurwerk (1 
Stukken m.b.t. de aankoop van een nieuw stadsuurwerk voor 
de St.-Hermeskerktoren, 1811-1812 (erg beschadigd). 1 omslag 

Inkomende brieven betreffende herstellingen aan de toren van 
St.-Hermeskerk, 1818-1819. 2 stukken 

Stukken m.b.t. herstellingen aan de St.-Hermeskerktoren, 
1826-1830. 1 omslag 

Stukken m.b.t. het proces tussen het gemeentebestuur en 
François Marlier, gewezen stadsarchitect en leraar aan de 
stedelijke tekenakademie, nopens het onrechtmatig afbreken 
van de balustrade van de toren van St.-Hermeskerk, 1829- 
1837. 1 omslag 

Stukken betreffende het uurwerk op de St.-Hermeskerktoren, 
1851-1861. 1 omslag 

Brief betreffende het uurwerkmechanisme van de klokken van 
St. -Hermeskerk, 1852. 1 stuk 

Bundel betreffende de restauratie van de toren van St.-Her- 
meskerk, 1857-1871. 1 omslag 

Plaatsing van een bliksemafleider op de toren van St.-Her- 
meskerk, 1869 e°J.875-1876 '1~0. 5 stukken 

so~afi~{" ~''l<oriinklijk Besluit )van 9 mei 1894, tot het 
bouwen van een spits op de toren van St.-Hermeskerk. 

1 drukwerk 

Plan van Je k spits op de toren van St.-Hermeskerk, 
1894, 865 mm. x 705 mm., getekend. 1 blad 

Stukken m.b.t. de afwerking van de toren van St.-Hermeskerk 
(torenspits met vier hoektorentjes), 1895. l omslag 

Brief van de deken om inlichtingen over het ijzeren gebinte 
van de spits van St.-Hermeskerk; antwoord van de gemeente- 
secretaris, 1910. 2 stukken 

c. Uurwerk van St.-Martenskerk (135) 

Stukken betreffende het uurwerk op de toren van St.-Martens 
kerk, 1859. 2 stukken 

(11,) 7.i~ ook nr. 3564. 



C. BRUGGEN EN WEGEN 

a. Algemeen 

3582. 

3583. 

3584. 

1. Verordeningen 

Stedelijke verordening betreffende de wegenis en bouwwerken 
(op stadswegen), 1808. 2 katernen+ 2 stukken 

Provinciale verordening betreffende het bouwen en verbouwen 
langs de grote wegen, 1836. 1 drukwerk 

3585. 

Stedelijke verordening betreffend~ de wegenis en de 
~erk n, 1844 en briefwisseling daarover. 1 katern L""h >-.;, ... 
Stedelijk verordening betreffende de wegenis en de 
werken, 1867 (ontwerp). 

bouw 
+,el etltK 

bouw- 
1 katern 

3586. 

3587. 

3588. 

3589. 

3590. 

Plakbrief betreffende een wijziging in de verordening be 
treffende de wegenis en de bouwwerken, 1872. 1 drukwerk 

Aanvulling van de verordening op de wegenis en de bouwwerken 
met betrekking tot de voetpaden, 1879 ; briefwisseling en 
documentatie daarover, 1864-1879. 9 stukken 

Verordening betreffende het afleiden van regen- en afval 
water, 1886 (herinnering aan de verordening van 1844) (2 
ex.). 2 stukken 

Briefwisseling en documentatie m.b.t. de stedelijke veror 
dening van 1909 betreffende de bouwwerken, 1902-1909. 

4 stukken + 2 d rukwe rken 

Briefwisseling m.b.t. de stedelijke verordening van 1912 
betreffende de wegenis, 1912. 2 stukken 

2. Schouwingen 

3597. 

3598. 

Contract voor het bouwen van een nieuwe brug aan de Trompe 
en de herstelling van de brug aan het hospitaal door Louis 
Joseph Debaisieux, 1847. 1 stuk 

Stuk m.b.t. de bouw van een brug over de weg Ronse-Schorisse, 
[19de eeuw]. 1 stuk 

3591. 

3592. 

3593. 

Schouwing van de bruggen, 1796. 

Straatschouwingen, 1797-1819 en z.d. 
1 stuk 

1 pak 

3594. 

Straatschouwingen en bijhore?de stukken, 1821-1862 en z.d. 

1 pak 
Rapporten en nota's betreffende straatschouwingen, 1866- 
1868 en z.d. 

6 stukken 

b. Bruggen (136) 

3595. 

,.,., - 3596. 

Overeenkomst tussen de stad Ronse, de gemeente St.-Sauveur 
en eigenaar C. Vangermeersch, over het bouwen van een brug 
te Hoogdeurne (afschrift), 1839. 1 stuk 

Bundel (o.a. 2 plannen) m.b.t. de bouw van een brug over de 
Molenbeek aan de Trompe, 1846-1848. l omslag 

\ 

(3599). 

(3600). 

(3601). 

(3602). 

(3603). 

K, lc:> 1- - 3604. 

(3605). 

K. i ½ - 3606. 

K', t 1t - 3607. 

(3608). 

(3609). 

(3610). 

c. Buurtwegen en straten 

1. AZgemene atZas en pZannen 

Atlas der buurtwegen, 1845, 730 mm. x 540 mm., schaal 
1/2500 en 1/10.000 (137). 1 deel 

Losse detailplannen van de atlas der buurtwegen, 760 mm. x 
560 mm., schaal l/2500 en l/1250. 34 bladen 

Plannen van de wijzigingen aan de buurtwegen, 1845-heden, 
760 mm. x 560 mm., schaal 1/2500. 20 bladen 

Tabel van de wijzigingen aan de buurtwegen, met verwijzing 
naar de bijhorende plannen, van 1845 tot ca. 1912, [1912]. 

1 stuk 

Band met uittreksels uit de notulen van de gemeenteraad en 
bijhorende stukken (soms plannen) m.b.t. de wijzigingen aan 
de buurtwegen, ca. 1861-ca. 1944. 1 deel 

SEGERS G., kadastraal plan, sectie 8, blad 3, met aanduiding 
van de wegen en waterlopen en de namen van de eigenaars, 
[2de helft 19de eeuw], 910 mm. x 690 mm., schaal 1/10.000. 

l blad 

TabZeau généraZ des communications vicinales : legger van de 
buurtwegen, met o.a. ook de bruggen en aquaducten, de namen 
van alle aangelanden, tabel van de wederrechtelijke beschik 
kingen en restituties, enz. [einde 19de eeuw]. 1 deel 

Wegenplan van Ronse, met aanduiding van de kategorie van de 
wegen en de 17 wijken, [begin 20ste eeuw], 920 mm. x 610 
mm., schaal 1/10.000, gedrukt (3 ex.). 3 bladen 

Idem, met aanduidingen van werken (beschadigd). l blad 

Algemeen plan van de rioleringen in het centrum, 1917, 820 
mm. x 650 mm., schaal 1/2500. l blad 

Detailplannen van de rioleringen [1917], 440 mm. x 355 mm., 
schaal 1 / 250. l deel 

Lengteprofielen van de rioleringen [1917], 440 m. x 355 mm., 
schaal l/1000 (lengte) en 1/100 (hoogte). 1 deel 

2. iierken 

2.1. A 1 gemeen (138) 

(137) Fotocopie in RIJKSARCHIEF RONSE, VerzameZing Kaarten en PZannen, 
nr. K 113. Men notere dat, wanneer in de beschrijving van kaarten 



172 

3611. 

3612. 

3613. 

3614. 

3615. 

3616. 

Briefwisseling m.b.t. de wegenis, de bruggen en de riole- 
ringen, 1796-1828, 1851. 8 stukken 

Verzoekschriften van inwoners van Ronse betreffende wegen, 
waterafvoer, enz., 1817, 1834-1845. 11 stukken 

Stuk betreffende de toestand van het wegennet, ca. 1840. 
1 stuk 

Bestekken voor de uitvoering van openbare werken aan de 
wegenis [eerste helft 19de eeuw]. 2 stukken 

Onkostenraming voor grond- en grachtwerken aan buurtwegen, 
1860. 1 stuk 

Kladnotities betreffende openbare werken·aan wegen, 1863- 
1868 en z.d. 7 stukken 

3617. 

3618. 

Briefwisseling betreffende de wegenis, 1882-188-9. 1 omslag 

3619. 

Verzoekschriften m.b.t. de aanleg of verbetering van de 
wegenis en de rioleringen, 1888-1918 (139). 1 omslag 

Bestekken voor het onderhoud van de buurtwegen, 1902-1905. 
4 stukken 

3620. 

2.2. Afzonder 1 ijk e wegen, 
e n r i o 1 e r i n g e n 

Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor het aanleggen 
van een kaai vanaf de Grote Brug tot aan de Kerkhofmolen, 
1816. 2 stukken 

s t r a t e n 

3621. 

3622. 

3623. 

3624. 

3625. 

3626. 

3627. 

3628. 

3629. 

Officiële meting van de breedte van het Vuilstraatje, 1821.- 
2 stukken 

Bestek tot het leggen van een deel nieuwe kassei op de Markt 
te Ronse, 1824. 1 stuk 

Aanbestedingen, met toewijzing aan de laagste inschrijver, 
van het onderhoud van de Bruul, 1828, 1831. 

1 katern+ 1 stuk 

Stuk betreffende werken uit te voeren aan de Kleine Markt, 
[Nederlandse Periode]. 1 stuk 

Verzoekschrift van verscheidene inwoners van Ronse aan het 
stadsbestuur tot verplaatsing van de molen van Amand Lejour, 
om verdere ongevallen te voorkomen, 1831. 1 stuk 

Inschrijvingslijst van de vrijwillige bijdragen voor de ver 
plaatsing van de molen in de Abeelstraat, 1841. 1 stuk 

Vraag van Alexander Snoeck (in naam van de erfgenamen van 
Charles Van Hove) tot het trekken van straten op het gebied 
van het voormalig kasteel van Ronse, 1844. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de afschaffing of vernauwing van diverse 
buurtwegen, 1846-1848. 4 stukken 

Dossier m.b.t. de aanleg van de buurtweg Ronse-Orroir (Pont 
à-Ronne), en de tolbarelen daarop, 1849-1878. 1 omslag 

(139) O.a. een verzoekschrift uitgaande van de "fabriekwerklieden van 
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3630. 

3631. 

3632. 

3633. 

3634. 

3635. 

3636. 

3637. 

3638. 

3639. 

3640. 

3641. 

~. "-•1 3642. 

3643. 

K. '-11'- 3644. 

3645. 

3646. 

3647. 

3648. 

Bundel m.b.t. de bouw van een reling en een stenen muur 
langs de Molenbeek in de Biezestraat, 1849-1851. 1 omslag 

Stukken betreffende werken aan de bestrating rond St.-Her- 
meskerk, 1853. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de aanleg van nieuwe straten rond het st~tion, 
1862-1865. 1 pak 

Bundel m.b.t. het plaveien van buurtwegen, 1863-1869, 1877. 
1 omslag 

Bestekken voor rioleringen, 1865 en 1867. 2 stukken 

Proces-verbaal van voorlopige oplevering van de riolerings- 
werken in diverse straten, 1869. 1 stuk 

Aanvraag tot aanleg van een voetpad, 

Inkomende brief m.b.t. veranderingen 
131 en 191, 1887. 

1872. 
aan de buurtwegen nrs. 

1 stuk 

Toewijzing van de nivellerings- en bouwwerken voor de aanleg 
van de Vierde Maartlaan, 1893 (fotocopie). 1 stuk 

Werken aan de Veemarkt, o.a. voor de weegschaal [19de eeuw] 
1 stuk 

Stuk m.b.t. werken aan de St.-Sauveurstraat, [19de eeuw]. 
1 stuk 

Stukken betreffende de aanleg van een weg ten noorden van 
Ronse, [ 19de eeuw]. 3 stukken 

Plan van nivellering van wegen tussen de Marijve en de weg 
naar St.-,auveur, [ 19de eeuw], 610 mm. x 457 mm.. , geen 
schaal. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de straatwerken uitgevoerd door de gebroeders 
Rousseau, 1904. 1 omslag 

Plannen (diverse formaten en schalen) van wijziging 
strating van een deel van de buurtweg nr. 17 (vanaf 
Ronse-Oudenaarde tot het Wit Paard), met bijhorende 
keningen, 1909. 

1 stuk 

en be 
de weg 
bere- 

1 pak 

Bijzonder lastenboek m.b.t. de verbinding van afzonderlijke 
riolen aan de stadsriool, [20ste eeuw]. 1 lias 

2.J. Aquaducten 

Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een aquaduct in 
de Kammestraat (heden Priestersstraat), 1816-1817. 3 stukken 

Bestek.voor het bouwen van een aquaduct tussen ~e Bruulmolen 
en de Kerkhofmolen, 1817. 1 stuk 

Lastenboek van de werken voor het bouwen van een aquaduct 
in de St.-Cornelisstraat, 1874 ; inschrijvingen en brief- 
wisseling, 1874-1875. 6 stukken 
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d. Provinciale- en rijkswegen 

3649. 

3650. 

3651. {•) 
3652. (1 
3653. 

3654. 

ent- - 3655. ....q9,42, 

3656. 

3657. 

175 

naar, betreffende de regeling van en de werken aan de Pegel 
beek en de Molenbeek door hem uitgevoerd [19de eeuw]. l stuk 

Stukken m.b.t. de werken aan de weg van Ronse naar Schoris 
se, 1849, 1862-1863. 

1 omslag 
Stuk m.b.t. de provinciale weg van Ronse naar Berchem, [19de 
eeuw]. 

1 stuk+ 1 katern 
Bestek van herstelling en bestrating van de weg Ron~Ge- 
raardsbergen, [19de eeuw]. 1 stuk 

D. ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

(3658). 

3659. 

3660. 

3661. 

: CftC( - 3662. 

3663. 

3664. 

3665. 

Nota over het tracé van een voorgestelde weg van Ronse naar 
Avelgem, 1813 ? , (fotocopies). 2 stukken 

Brief m.b.t. de aanleg van de rijksweg van Lessen naar Ronse, 
1832. 

1 stuk 
Staat van te onteigenen eigendommen voor de aanleg van de- 
zelfde weg, 1839 (140). 1 katern 

Staten van de te onteigenen eigendommen voor de provinciale 
weg van Ronse naar Doornik, 1836-1837 (141). 2 katernen 

Koninklijke Besluiten en bestekken m.b.t. de aanleg van pro 
vinciale wegen, 1838. 6 drukwerken 

Verslag door de stadsarchitect 
de diverse invalsmogelijkheden 
in het stadscentrum, 1846 . 

aan 
van 

het schepencollege over 
de weg Ronse-Nederbrakel 

1 stuk 

·Atlas van de onbevaarbare en onvlotbare waterlopen 
515 mm. x 670 mm., schaal 1/2500 en 1/10.000. - ' 

1885, 
1 deel 

Verordening van het stadsbestuur betreffende de schouwing 
van beken en waterlopen, [Franse Periode]. 1 drukwerk 

Verzoekschrift van molenaars betreffende de Molenbeek, 1819. 

1 stuk 
Onkostenraming voor de reiniging van grachten b k 1840. en e en, 

1 stuk 
Stukken betreffende het verleggen van de loop van de Molen 
beek en de Steenbrug, evenals het proces erover met aange 
landen, 1846-1854. 

1 omslag 
Schouwingen van onbevaarbare waterlopen, 1864, 1886. 

1 omslag 
Stukken betreffende de reiniging van beken 1868 1875 
1878. ' ' ' 

4 stukken 
Minuut van de klacht van verscheidene inwoners van Ronse 
ingediend bij het stadsbestuur tegen Jan de Donder, male- 

(140) In slechte ~t~~r. 

l(,.b~~ - 3666. 

)(. ""~ _ 3667. 

3668 . 

3669. 

3670. 

3671. 

3673. 

3674. 

-3675. 

3676. 

E. OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN (142) 

a. Waterdistributie (143) 

Briefwisseling betreffende de oprichting van een openbare 
fontein en obelisk op de Grote Markt (met ontwerpen en 
plannen), alsook m.b.t. het wapenschild van Ronse, 1810- 
1813 en z.d. 1 omslag 

Bestek, lastenboeken, fragment van plan, aanbesteding (met 
toewijzing) voor het bouwen van de obelisk-fontein op de 
Grote Markt en de voedingsleidingen, 1813 ; met ontwerp- 
aanbesteding uit 1811. 1 omslag 

Stukken betreffende de constructie van de obelisk-fontein 
op de Grote Markt, 1813-1817. l omslag 

Koninklijke goedkeuring voor de oprichting van de obelisk 
fontein op de Grote Markt, fragment van afrekeningen des 
betreffend, 1817-1819. l omslag 

Raming van de kosten voor werken aan een gebouw (waarschijn 
lijk de obelisk-fontein), [Nederlandse Periode]. 1 stuk 

Aanbestedingen, met toewijzing aan de laagste inschrijver, 
voor het bouwen van een waterleiding op de weg van Geraards 
bergen naar Ronse, 1816-1817. 2 stukken 

Diverse stukken (o.a. 2 plannen) betreffende de constructie 
van openbare fonteinen (144), 1819-1850, 1884 en z.d. 

l omslag 

Aanbesteding, met toewijzing 
voor het leveren en plaatsen 
de fontein van de stad Ronse 
buizen, 1827. 

aan de laagste inschrijver, 
van een stel loden buizen voor 
i.p.v. de bestaande houten 

1 stuk 

Formulier van een contract tussen de stad en grondbezitters 
betreffende de aanleg van buizen voor de waterleiding [19de 
eeuw]. l drukwerk 

Briefwisseling betreffende de aanleg van de waterdistribu- 
tie (o.a. abonnementsvoorwaarden), 1868-lt69. l omslag 

Contract tussen het stadsbestuur van Ronse en Edouard Joly, 
waarbij deze laatste het gebruik van de waterbronnen op 
Koppenolleveld afstaat, mits het stadsbestuur hem één tien 
de van de dagelijkse opbrengst van voornoemde bronnen 
gratis aan huis bezorgt, 1876 (fotocopie) (145). l katern 

(142) Eventueel met stukken over de bijgaande wegconcessies. 
(143) Zie ook nr. 41. 
(144) Betreft niet de obelisk-fontein op de Grote Markt. 
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3677. 

3678. 

3679. 

3680. 

3681. 

Bestek voor het herstel en het plaveien van de.vloer van de 
obelisk-fontein op de Grote Markt, 1876. 1 s~uk 

Project voor waterbedeling, 1885, met prijsbestek, z.d. 

l katern+ stuk~. 
Verzoekschrift van enkele bewoners van de weg naar Ellezel 
les tot het bekomen van een aansluiting bij de stadswater 
distributie, 1896. 1 stuk 

Verzoekschrift van de omwonenden van het station tot het be 
komen van water, wegens het droge weder, 1899. l stuk 

Verzoekschrift van de Handelskamer van Ronse aan de gemeen 
teraad tot het bekomen van een toelage voor de aanleg van 
een waterpompstation, met bijgevoegd een hydro-geologisch 
verslag, 1904. 2 drukwerken 

b. Openbare olieverlichting 

3682. 

3683. 

Stukken m.b.t. de openbare straatverlichting, 1808-1817. 

4 stukken 
Aanbesteding en toewijzing van de verlichting van de straten 
en openbare pleinen, met bijhorende stukken, 1820-1830. 

1 omslag 

c. Gasvoorziening (146) en openbare gasverlichting 

3684. 

3685. 

3686. 

3687. 

3688. 

3689. 

3690. 

Bundel betreffende de oprichting van een gasfabriek te 
Ronse, 1852-1861 en z.d. l omslag 

Minuut van de notulen van de gemeenteraad, m.b.t. de open- 
bare gasverlichting, 1867. l stuk 

Aanvraag tot tijdelijke afsluiting van de Wijnstraat voor 
het leggen van de gasleiding, 1871. l stuk 

Inlichtingen op vraag van de gemeente Ronse door diverse ge 
meentebesturen (147) gegeven over de gasverlichting, 1880- 
1908. . .1 omslag 

Inkomende en uitgaande briefwisseling betreffende de stads- 
verlichting met gas, 1882. 1 omslag 

Dossier betreffende de overeenkomst tussen de stad Ronse en 
de "Société Anonyme d'Eclairage au Gaz des Flandres" en de 
verlenging ervan, 1882-1905. 1 omslag 

Inkomende briefwisseling vanwege de "Société Anonyme d'E 
clairage au Gaz des Flandres", daarna van de "S.A. d'Eclai- 
rage du Bassin Houiller de Mons", 1897-1914. 1 omslag 
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(146) Zie ook nr. 41. 
(147) Aalst, Ath, Doornik, Ieper, Kortrijk, Lessen, Oudenaarde, St.- 

3691. 

3692. 

3693. 

3694. 

3695. 

3696. 

3697. 

3698. 

3699. 

3700. 

3701. 

3702. 

~- "-.ÖA.. - 3703. 

3704. 

K. 6.111,. - 3705. 

3706. 

Inkomende brief m.b.t. een voorstel van een ondernemer van 
gasverlichting, 1898. 1 stuk 

Verzoekschriften van diverse inwoners en van de Handelskamer 
van Ronse m.b.t. de openbare gasverlichting end~ aanwending 
van gas als drijfkracht, 1898-1913. l omslag 

Toelating door de Bestendige Deputatie aan de gasfabriek te 
Ronse tot aanleg van een gasleiding onder de steenweg Ronse 
Berchem, 1899. l stuk 

Bestek van de verlichting van het stadhuis met gas, [tweede 
helft 19de eeuw]. l stuk 

Register van de ronden van de gaslantaarnontstekers, [ ca. 
1900]. 1 deel 

Publiciteit voor toestellen voor openbare verlichting, [ca. 
1900 ]. 1 omslag 

Briefwisseling over het onderhoud van de gaslantarens, 1905- 
1912. 1 omslag 

Berekeningen en ramingen van het gasverbruik voor openbare 
verlichting te Ronse, 1905-1906. 1 omslag 

Stukken m.b.t. oprichting van de derde gasklok te Ronse, 
1906. 3 stukken 

Statistiek, gevraagd door de arrondissementscommissaris, over 
het gebruik van gasmotoren, 1907. 4 stukken 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad, waarbij de 
concessie van de "Société du Gaz des Flandres", overgedragen 
wordt op de "Société Anonyme d'Eclairage du Bassin Houiller 
de Mons", 1908. 1 stuk 

Inkomende brieven m.b.t. de verlichting van een brug over 
de spoorweg, 1908. 2 stukken 

Plan van de gasfabriek in de Zonnestraat, eigendom van 
"Société Anonyme d'Eclairage du Bassin Houiller de Mons", 
1909, 572 mm. x 498 mm., schaal 5/1000. 1 blad 

Antwoorden op de enquête gehouden door het stadsbestuur van 
Ronse bij 42 andere gemeentebesturen (148) m.b.t. de open 
bare gas- en electriciteitsverlichting en de electrische 
drijfkrachtvoorziening, 1911-1912. 1 pak 

Stukken (o.a. een plan) m.b.t. de aanleg van een leiding 
van de gasverlichting over Pessemier's Brug, 1913-1914. 

7 stukken 

Dossier m.b.t. de vaststelling van de gasprijs, 1916-1918. 
1 omslag 

(148) Het betreft Aarlen, Angleur, Bergen, Binche, Boom, Charleroi, 
Chatelineau, Couillet, Courcelles, Dampremy, Dendermonde, Dour, 
Geraardsbergen, Gilly, Halle, Hasselt, Herstal, Hoei, Ieper, 
Izegem, Jemappes, Jemeppe, La Louvière, Leuze, Lier, Lokeren, 
Marchienne-au-Pont, Menen, Montigny-sur-Sambre, Mouscron, Nijvel, 
Oudenaarde, Ougree, Paturages, Péruwelz, Poperinge, Roeselare, 
c:,- _,.,..,d~.:u,_ T11,.-nhr111r. Verviers, Vilvoorde, Wasmes. 
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d. Electriciteitsvoorziening en openbare electrische 
verlichting (149) 

3707. 

3708. 

Inkomende onderrichting m.b.t. de oprichting van private 
electriciteitsleidingen, 1902. / l drukwerk 

l:!',,t, • ,.. ''" ,, r, 
Vraag tot toelating om een private fi..l.c&e.U:.W"1.C~~il±AIU:,cl:lc~ _. 

•-~~•~. 1903. l stuk 

3709. .,.~.i" 
Bri~~isseling met diverse 
m.b.t. de eventuele aanleg 
Ronse, 1907-1912. 

ondernemers en maatschappijen 
van electriciteitsvoorziening te 

1 omslag 

3710. 
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3711. 

3712. 

3713. 

3714. 

3715. 

Inkomende brieven van de Handelskamer van Ronse, pleitend 
voor electriciteitsvoorziening en een buurtspoorweg Ronse- 
Zottegem, 1911-1912. 2 stukken 

Raadpleging van advocaat Charles Woeste te Elsen~, over de 
· mogelijkheden van electrische verlichting vervat 1n het con 
tract van de stad met de "Société Anonyme d'Eclairage au 
Gaz des Flandres", 1912. · 2 stukken 

?rojet de contrat de concession pour la distribution de 
l'énergie électrique. Rapport présenté au nom de la Commis 
sion Spéciale par M. 0. Delghust, bourgmestre, 1912. 

1 drukwerk 

Projet de contrat électricité proposé par la société anonyme 
d'Eclairage du Bassin Houi.Ller de Mons. Modifications pro- 
posées par la ville de Renaix, 1913. l drukwerk 

Contract tussen de stad Ronse en de "S.A. d'Eclairage du 
Bassin Houiller de tlons" betreffende de electriciteitsvoor- 
ziening, 1913. 1 e. '\ 
Inkomende brief m.b.t. de ligging van electrische kabels te 
Ronse, 1914. 1 stuk 

e. Post 

3716. 

3717. 

3718. 

3719. 

3720. 

Bekendmaking van vacante plaats van "relais des postes" 
vanwege de "maire" van Oudenaarde, 1811. 1 stuk 

Benoeming en ontslag van postpersoneel, 1812, 1825, 1836. 
5 stukken 

Oprichting van een diligencedienst Ronse-Gent, 1819-1820. 
5 stukken 

Uitgaande brief m.b.t. de organisatie van postwagens, 182-7. 
l stuk 

1 
Stukken m.b.t. een dagelijkse bestel- en vervoerdienst tus- 
sen Ronse en Doornik, o.a. m.b.t. de borgstelling door de 
postmeester, 1836-1837. 2 stukken 

3721. 

,<. qX,4 - 3722. 

3723. 

3724 . 

f., bi~ - 3725. 

M', t-Ai - 3726. 

3:/27. 

3729. 

3730. 

3731. 

3732. 

3733. 

3734. 

3735. 

3736. 

Borgstelling van Etienne Badelon Willocq, als ondernemer 
van de vervoerdienst tussen Ronse en Leuze, 1853. l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de oprichting van een nieuw postge 
bouw te Ronse, met uittreksels uit de notulen van de gemeen 
teraad, plannen en een kadastraal uittreksel, 1904, 1912- 
1914 (150). l omslag 

Inkomende brief m.b.t. de postbedeling, 1908. l stuk 

Dossier betreffende de postbedeling tijdens de Eerste We- 
reldoorlog, 1916-1917. l pak 

f. Telegraaf - Telefoon (-t-) 
Onderrichtingen van de hogere overheid m.b.t. de telefoon- 
en telegraafdiensten, 1901-1918. 1 omslag 

Oprichten van telefoonpalen op stadsdomein, 1902-1913 (met 10 
plannen). l omslag 

g. Spoorwegen en buurtspoorwegen 

Bewijs van werkprestaties geleverd bij het aanleggen van de 
spoorweg te Ronse, 1860. l stuk 

Foto van de bouw van de tunnel van Louise-Marie, ca. 

~:_c- i°c.=~- ~ A1.A'-, 

Briefwisseling m.b.t. de ontvreemding door 
van kasseien uit de Athstraat, toebehorend 
Spoorwegen, 1887. 

1860. 
l stuk 

Klachten van aangelanden m.b.t. de aanleg van de spoorweg, 
1865. 4 stukken 

Akten van onteigening te Ronse ten bate van de spoorlijn 
van Braine-le-Comte naar Kortrijk, 1881 (fotocopieën). 

4 stukken 

Oprichting van en wer,.ken aan de voetgangersbrug bij het 
station ("Passerelle') en sluiting van de overweg in de Ath 
straat, 1887-1889. l omslag 

de stadsdiensten 
aan de Belgische 

1 omslag 

Inkomende brief m.b.t. gratis spoorvervoe~ voor bepaalde 
personen of groepen, 1887, 1912. 2 stukken 

Inkomende brieven van het bestuur van de Belgische Spoor- 
wegen m.b.t. het vervoer van vlees, 1887. 2 stukken 

Stukken m.b.t. verhandelingen van gronden voor de spoorweg, 
1888. 6 stukken 

Stukken m.b.t. het plaatsen en het onderhoud van het sta 
tionsuurwerk en de verlichting van de voetgangersbrug, 1888- 
1900. l omslag 

/lt::(H 7~,.., ...... 1. -- 'lC:t:.O 
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- ~er: 3737. 

3738. 

3739. 

3740. 

· . .Glo- 3741. 

3742. 

3743. 

3744. 

3745. 

3746. 

3747, 

3748. 

3749. 

3750; 

3751. 

3752. 

3753. 

6~ - 3754. 

3755. 

3756. 

3757. 

Stukken m.b.t. de treinhalte te Louise-Marie en werken in 
dit verband (met 2 plannen), 1888-1909. 1 omslag 

Briefwisseling m.b.t. bu~rtspoorwegen buiten Ronse, 1902, 
1 stuk 

Inkomende vragen tot wijziging van de uurroosters van de 
treinen, 1903-1909, 1 omslag 

Briefwisseling m.b.t. werken aan het station, 1904 en 1906. 
4 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de afschaffing van de overweg nr. 74 
(met 2 plannen), 1904-1911. 1 omslag 

Inkomende brief m.b.t. werken aan de afsluiting van het 
goederenstation, 1905. 1 stuk 

Briefwisseling m.b.t. de aanvraag tot het inrichten van een 
regelmatige autobuslijn Ronse-Doornik, 1905. , 1 omslag 

Briefwisseling m.b.t. het project van een buurtspoorweg 
Popuelles-Ronse, 1906. 4 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de aanleg van een buurtspoorweg Ber 
chem-Ronse, 1906-1909. l omslag 

Stuk m.b.t. het plaatsen van een petroleumtank bij de spoor 
weghalte van Louise-Marie, 1906. l stuk 

Inkomende brief m.b.t. de vereiste talenkennis voor de onder- 
stationschef, 1908. l stuk 

Stukken m.b.t. het bekomen van bijkomende spoorweghaltes, 
1908-1914. 4 stukken 

Dossier betreffende de aanleg van een buurtspoorweg Berchem 
Ronse-Zottegem, 1908-1928 (151). 

Stuk m.b.t. de sollicitatie van een Ronsenaar voor een be 
trekking van werkman in het station, 1909. l stuk 

Inkomende brieven m.b.t. de aanleg van een buurtspoorweg van 
Sint-Maria-Horebeke naar Ronse, 1910-1911. 3 stukken 

Inkomende brief m.b.t. een onteigening voor de spoorweg, 
1912. l stuk 

Inkomende brief van de stationschef m.b.t. het verkeer in de 
Fabriekstraat, 1912. 1 stuk 

Dossier m.b.t. de uitbreiding van het station te Ronse, o.a. 
het goederenstation (met plan der aan te kopen gronden), 
1912-1914. 1 omslag 

Brieven m.b.t. de openbare weegbrug van het station, 1912. 
2 stukken 
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Inkomende brieven m.b.t. het treinverkeer,' 1914. 

Brief m.b.t. de buurtspoorwegen te Ronse, 1917. 

2 stukken 

1 stuk 

3758. 

. 111.'}o - 3759. i,(,.,., 

F. WEGVERGUNNINGEN 

Aanvragen voor het plaatsen van uithangborden, 1829-1911. 
l omslag 

G. GRONDBELEID 

Plan van te verkopen gronden op de Prinskouter [1907], 710 
mm. x 520 mm., schaal 1/1000, getekend. 1 blad 

H. BOUWVERGUNNINGEN (152) 

3760-3762. Registers van bouw- en verbouwingsvergunningen 
en stadswegen, 1844-1893. 

3760, 04.04.1844-26.09.1848 (met klapper). 

3761. 26.09.1848-03.07.1857 (nr s , 1-174) (id.). 

3762. 24.07.1857-13.05.1893 (nrs. 175-712). 

Registers van bouw- en verbouwingsvergunningen 
vinciale en rijkswegen, 1838-1893. 

18.05.1838-14.08.1847 (met klapper). 

30.08.1847-12.08.1893 (nr s . 1-356). 

3763-3764. 

3763. 

3764. 

3765. 

y(. A~t--1 3766. 

'1~tt. 
3767. 

3768. 

3769. 

K, 'r-7,1 ~ 3770. 

1 

K. 7/i,t 3771. 

langs buurt- 
3 delen 

langs pro- 
2 delen 

Bouwaanvragen en -vergunningen (huizen, aquaducten, sluizen, 
enz.), 1814-1861. 1 omslag 

Bouw- en plantaanvragen m.b.t. de rooilijn van gebouwen en 
hagen buiten de stadskom, 184 1861 (met plannen). 1 omslag 

Stukken m.b.t. aanvragen en verleningen van bouw- en ver- 
bouwingsvergunningen, 1863-1872. omslag 

Bouwaanvragen en -vergunningen, 1874-1882. 

Bouwaanvragen, 1900 en 1904. 

Plannen_van_private_~ebouwen 

Plannen van het gebouw gelegen in de Abeelstraat, nr. 26, 
te Ronse, opgericht in 1909-1910 als agentschap van de Na 
tionale Bank van België, diverse formaten çn schalen, 1909- 
1910 (afdrukken). 9 bladen 

l omslag 

2 stukken 

(151) Zie ook nr. 3710. 

Plan van het gebouw gelegen in de Politieke Gevangenenstraat, 
nr. 24 te Ronse, opgericht v66r 1914 (153), laatst eigendom 
van de familie Adolphe Delacroix, 1360 mm. x 635 mm., schaal 
1/100, ca. 1979. l blad 

(152) Zie ook nrs. 686 en 1235. 
(153) Woonhuis ca. 1979 afgebroken. 
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(3772). 

183 

3773. 

3774. 

3775. 

3776. 

3777. 

13,•3778. 

3779. 

3780. 

3781. 

3782. 

Goedgekeurde bouwplannen, 19l4 en 1919. 

I. GEVAARLIJKE, ONGEZONDE EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN 

a. Onderrichtingen 

Afschrift van de wet op de petroleum- en benzineopslagplaat 
sen en briefwisseling daarover, 1875, 1889. 3 stukken 

Verordeningen m.b.t. stoommachines, 1887. 

Omzendbrief van het ministerie van Landbouw, Industrie en 
Openbare Werken betreffende het toezicht op ongezonde en ge 
vaarlijke inrichtingen, in casu opslagplaatsen van ontplof 
bare stoffen, [einde 19de eeuw]. '\. l stuk 

Onderrichtingen van het provinciaal bestuur m.b.t. de bezoe 
deling der waterlopen door gevaarlijke of ongezonde inrich- 
tingen, 1913. l drukwerk 

b. Algemeen 

Aanvragen tot oprichting van gevaarlijke of hinderlijke in 
richtingen en onderzoeken de commodo et incommodo, l829-l848. 

l omslag 

Idem, [853-1917 (154). 

c. Volgens de aard van de inrichting (155) 

4. ~ o co ren ( o o k 

(154) ~et kadastrale plannen van een huidenmagazijn, 19l7. 
(155) Zie ook nr. 3535. 

l doos 

7 stukken 

l omslag 

1. Bioscopen 

Aanvragen tot uitbating van bioscoopzalen, 1910-[913. 
l omslag 

2. Brood ovens 

Stukken m.b.t. het bouwen van braadovens, 1859, l863, l904. 
3 stukken 

3. E 1 e c tri c i te i t 

Stukken m.b.t. het onderzoek de commodo et incommodo betref 
fende de produktie van electriciteit, 1902. 2 stukken 

s t o o m m a c h i n e s ) 

Stukken m.b.t. het plaatsen van stoommachines, 1868-1906. 
l omslag 

,t,W.l - 3783. 

3784. 

3785. 

3786. 

J(, t u~ _ 3787. 

3788. 

K. ti16 - 3789. 

XII. 

3790. 

3791. 

3792. 

3793. 

3ï94. 

Dossier (o.a. 3 plannen) m.b.t. het plaatsen van een armgas 
motor in een weverij, 1909. l omslag 

5. 0 p s 1 a g p 1 a at sen 
b a r e p r o d u k t e n 

Stukken m.b.t. opslagplaatsen van petroleum, l889-19l6~ 
l omslag 

v a n o n t p 1 o f - 

Stukken m.b.t. een opslagplaats van buskruit en patronen, 
[892-1903. l omslag 

6. Schiet standen 

Aanvraag tot oprichten van een karabijnschietstand, 1876. 
l stuk 

7. Smidsen 

Aanvragen van oprichting van smidsen (met 2 plannen), 1835- 
1860. 8 stukken 

8. Steenbakkerijen 

Bouwaanvragen betreffende steenovens, 1846-1876. 

9. Tex tie 1 fabrieken 

Bundel m.b.t. de oprichting of het behoud van textielfa- 
brieken, 1886-l905. l omslag 

O N D E R W I J S , C U L T U U R , 
R E C R E A T I E 

A. ALGEMEEN 

a. Structuur 

b. Algemeen bestuur 

S P O R T 

l omslag 

E N 

Brieven vanwege onderwijzers, onderwijzeressen of klooster 
zusters die wensen in Ronse een school te openen of er te 
onderwijzen, [810-1811. 9 stukken 

Verzoekschrift strekkende tot oprichting van een Rijksmid 
delbare School voor meisjes te Ronse, met bijhorende brief- 
wisseling, 1881. 6 stukken 

Instructies vanwege het departementaal bestuur nopens onder 
wijs en scholen, l797-l798. 2 stukken 

Concept van antwoord van de burgemeester van Ronse op een 
omzendbrief vanwege de onderprefect, betreffende kunstvoor 
werpen en onderwijsinstellingen, 1804. l stuk 

Inkomende briefwisseling vanwege het provinciaal bestuur be 
treffende het onderwijs, 1844-l851. 5 stukken 



184 

3795. Toestand van het onderwijs in Ronse op 31 maart 1316. Opge 
maakt door het Comiteit vc,n het Openbaar Onderwijs, 1916. 
(3 ex.). 3 drukwerken 
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c. Rekenplichtigheid 

3796. Dagkasboek van uitgaven voor diverse scholen te Ronse, 
(waarschijnlijk van het Comité van Openbaar Onderwijs), 1915. 

l deel 

d. Varia 

3797. 

3798. 

3799. 

~ (. ,.- 
.,A t.\ \ 

3800. 

Reklamefolders en -brieven voor private scholen en school 
boeken, 1797-1811. 5 stukken 

Naamlijsten van seminaristen of novicen van Ronse die in het 
buitenland studeren, 1826-1830. l_ katern+ l stuk 

Kladblaadjes met diverse notities: a. losse aantekeningen 
m.b.t. het onderwijs te Ronse ; b. aanstelling van een poli 
tieagent en een bediende voor de gemeentebelastingen ; c. 
Pierre François en Charles Louis Debodenance, wevers te 
Ronse, wensen zich te Gent te vervolmaken in het weven met 
de vliegende weefspoel, ca. 1842-1845. l stuk 

Plakbrieven, uitgaande van diverse Belgische onderwijsinstel- 
lingen, z.d. [20ste eeuw]. 5 drukwerken 

B. KLEUTERONDERWIJS 

a. Structuur, organisatie 

3801. 

3802. 

3803. 

Stukken betreffende de oprichting van een nieuwe klas in de 
aangenomen bewaarschool op de Bruul, 1903. 3 stukken 

Stukken m.b.t. de aanneming van bewaarscholen, 1904. 
2 stukken 

Inkomende briefwisseling betreffende het inrichten van een 
tweede klas in de aangenomen bewaarschool op de wijk Loret- 
te, 1905. 3 stukken 

b. Gebouwen - uitrusting 

3804. 

3805. 

Stuk betreffende het witten van de klaslokalen in de stede- 
lijke bewaarschool op de Klijpe, 1909. 2 stukken 

Stukken betreffende de uitusting van de aangenomen bewaar- 

3806. 

3807. 

3808. 

3809. 

3810. 

,..,..\.. ,..... ,...1 ,.., ..._ ..J,,.. •• ~ ..:.1. T ._.__ 1n1 "} 

3811. 

3812. 

3822. 

c. Personee 1 (156) 

Stukken m.b.t. de benoemingen van onderwijzeressen,en een 
hulponderwijzeres in de stedelijke bewaarschool, 1880-1883. 

5 stukken 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag :~neen on 
derwijzer in de stedelijke bewaarschool op de KliJpe, i.inv 
1903 (157). 7 stukken 

Stuk betreffende de vergoeding voor de directrice van de 
aangenomen bewaarschool op de Bruul, 1904. 1 stuk 

Opgave van de mutaties in de aangenomen bewaarscholen, 1906. 
1 stuk 

Stukken betreffende de ziekte van een onderwijzer in de 
stedelijke bewaarschool op de Klijpe, 1907. 2 stukken 

Stukken betreffende de benoeming van een onderwijzeres in de 
stedelijke bewaarschool op de Klijpe, 1909-1910. 2 stukken 

d. Algemeen bestuur 

Statistieken over de bewaarscholen te Ronse, 1906-l~l!~ukken 

e. Rekenplichtigheid (158) 

1. Begrotingen 

3813_3321. Begrotingen van de gewone dienst der bewaarscholen (stede 
lijke en aangenomen), dienstj. 1877-1918. 

3813. 1877. 

(klad). 
stuk 

3814. 1878 

(klad). 
1 stuk 

3815. 1883 
stuk 

3816. 1884. 
katern 

3817. 1913. 

(3 ex.). 3 katernen 
3818. 1915 

1916 (2 ex.). 2 katernen 
3819. 

1917 (3 ex.). 3 katernen 
3820. 

1918 (2 ex.). 2 katernen 
3821. 

stuk 

d de begroting van de bewaarscholen, dienstj. Stuk betreffen e 1 stuk 
1900. 

(156) Zie ook nrs. 3892, 3896. 
(157) Voor raadpleging, zie inl. P· 25. 
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3823. Stukken betreffende 
dienstj. 1917. 

2. Rekeningen (159) 

3824-3836. Rekeningen van de gewone dienst der bewaarscholen (stede 
lijke en aangenomen), dienstj. 1877-1918. 

de begroting van de bewaarscholen, 
2 stukken 

3824. 1877 (klad). l stuk 
3825. 1881 (2 ex.). 2 stukken 
3826. 1882 (2 ex.). 2 stukken 
3827. 1905. 

katern 
3828. 1907. '\ katern 
3829. 1908. 

katern 
3829bis. 1910. l katern 
3830. 1911. 

katern 
3831. 1913 (2 ex.). 2 katernen 
3832. 1914 (3 ex.). 3 katernen 
3833. 1915 (3 ex.). 3 katernen 
3834. 1916. 

katern 
3835. 1917. 

katern 
3836. 1918. 

katern 
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f. Schoolbevolking 

3837. 

3838. 

3839. 

Aanwezigheidsstatistieken ("beweging") van de aangenomen 
bewaarscholen, 1902-1903. 5 stukken 

Stukken betreffende de schoolbevolking van de aangenomen be 
waarscholen, 1905. 2 stukken 

Overzicht van de schoolbevolking van de bewaarscholen in 
19l7. 3 stukken 

C. LAGER ONDERWIJS 

a. Stedelijke en aangenomen lagere scholen 

3840. 
1. Structuur, organisatie, reglemen"en (160) 

Inkomende briefwisseling vanwege en betreffende het pensio- 
naat van Alexandre, 1809-1812. 5 stukken 

(159) Zie ook nr. 3979. 
(160) Zie ook nr. 4054. Voor reglementen, zie ook nr. 3999. 

3841. 

3842. 

3843. 

3844. 

3845. 

3846. 

3847. 

3848. 

3849. 

3850. 

3851. 

3852. 

3853. 

3854. 

3855. 

3856. 

Antwoord van het stadsbestuur op een vragenlijst van de Be 
stendige Deputatie dd. 18 dec. 1817 over de structuur en de 
organisatie van het plaatselijk lager onderwijs (19de- 
eeuwse kopie). l katern 

Notulen van de regentieraad m.b.t. de structuur 
0

en de orga 
nisatie van het lager onderwijs, 1818 (l9de-eeuwse kopie). 

l stuk 

Stukken betreffende de algemene inrichting van de kostschool 
o.l.v. J,B. Beyens, onder toezicht van het stadsbestuur, 
1818. 2 stukken 

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen be 
treffende de oprichting van 8 lagere scholen te Ronse, 1827. 

l stuk 

Dossier m.b.t. de vernietiging van de aanneming van een 
school van de Zusters van Barmhartigheid, 1876-1879. 

l omslag 

Verslag van de hoofdinspecteur over de voorgenomen reorgani 
satie van het stedelijk lager onderwijs, 1884. l stuk 

Dossier m.b.t. de wijkschool op Louise-Marie, die door ver 
scheidene gemeenten dient bekostigd te worden (vooral over 
gebouwen), 1889-1925. l omslag 

Verzoekschrift van sommige onderwijzers tot omvorming van de 
aangenomen lagere scholen tot stadsscholen, 1895. l stuk 

Wijziging van het reglement van de lagere stadsscholen, 1897. 
l stuk 

Stukken betreffende de aanneming van de private lagere 
jongensscholen gevestigd in de Hoogstraat, op de Bruul, op 
Deurne,-de Klijpe en Lorette; van de private lagere meisjes 
scholen gevestigd in St.-Pietersnieuwstraat, op Deurne, Lo 
rette en de Klijpe ; voorstel tot benoeming van een algemene 
directeur, 1900. l omslag 

Bundel m.b.t. de aanneming van lagere scholen, 1900-1919. 
l omslag 

Bundel m.b.t. de voorgenomen oprichting van een stedelijke 
lagere meisjesschool, 1902. l omslag 

Stukken betreffende de aanneming van de private lagere 
jongensscholen, gelegen in de Zonnestraat, Hoogstraat, op 
Deurne, Lorette en de Klijpe; van de private lagere meisjes 
scholen gevestigd in de Zonnestraat, St.1Pietersnieuwstraat, 
op de Klijpe en de Lorette ; van de bewaarschool in de Hoog 
straat ; met voorstel tot reorganisatie van het plaatselijk 
lager onderwijs, 1910. l omslag 

Lijst van gehuchten van Ronse, met minstens 750 inwoners, 
gevraagd door de kantonnale inspecteur, 1913. l stuk 

Stukken m.b.t. de oprichting van nieuwe scholen en klassen 
in het stedelijk en aangenomen lager onderwijs, 1915-1916 en 
z.d. 6 stukken 

Staat van alle bestaande lagere scholen te Ronse, 1918. 
1 stuk 
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3857. Contract van aanneming van diverse lagere jongensscholen, 
1918. ' l stuk 

2. Gebouwen en uitrusting 

2.1. Gebouwen 
3858. 

3859. 

3860. 

3862. 

3863. 

3864. 

i,(, ~o4 -3865. 

'\ 
Bestek van herstellingswerken, uit te voeren aan het stede- 
lijk schoollokaal te Ronse, 1827. l stuk 

Brief van F.J. Van Blaeren, die wil permuteren met J. Wille 
quet, op voorwaarde dat de stad zijn lokaal koopt, 1848. 

l stuk 

Bouwvergunning voor een stedelijke lagere school op Kraaien 
kouter (weg Ronse-Nederbrakel),. 1869. l stuk 

Dossier (o.a. een plan) betreffende het bouwen van twee 
klassen voor de stedelijke lagere school 1875-1876. l omslag 

Bundel m.b.t. de gebouwen van de stedelijke en aangenomen 
lagere scholen, 1887-[919. l omslag 

Dossier m.b.t. de aankoop van grond en gebouwen voor de ste 
delijke lagere meisjesschool in de Zuidstraat, 1902-1905. 

l omslag 

Dossier m.b.t. de nieuwbouw en vergroting van de stedelijke 
lagere meisjesschool in de Zuidstraat (met 3 plannen), 1904- 
1909. l omslag 

Stukken (o.a. 12 plannen) betreffende de bouw van een stede 
lijke lagere jongensschool in de Vanhovestraat, 1902-1919. 

l pak 
3866. Verzoekschrift van Albert -Massez, architect, aan 

bestuur tot uitbetaling van zijn ereloon voor de 
de stedelijke jongensschool in de Van Hovestraat 
<lelijke meisjesschool in de Zuidstraat, 1906. 

het stads 
plannen van 
en de ste- 

l stuk 
3867. 

3868. 

3869. 

3870. 

Brief van het stadsbestuur aan de provinciale overheid m.b.t. 
het betrekken van noodlokalen door de stedelijke lagere 
jongensschool in de Vanhovestraat, 1918. l stuk 

2.2. Uit rus t in g 

Meubilering van een nieuwe klas van de stedelijke lagere 
jongensschool, 1902 (hoofdonderwijzer : Joseph Philippe). 

l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de schoolbehoeften van de stedelijke 
en aangenomen scholen, 1904-1909. l omslag 

Briefwisseling m.b.t. de prijsboeken van het stedelijk lager 
onderwijs, 1911. 2 drukwerken+ 3 stukken 

.3. Personeel 

3.1. Benoemingen, 
(161) 

3871. 

o n t s 1 a g , t u c h t 

Verzoekschrift tot behoud van Alexandre in het openbaar 
onderwijs (m.b.t. taalmoeilijkheden), 1817. l stuk 

189 

3872. 

3873. 

3874. 

3875. 

3876. 

3877. 

3878. 

3879. 

3880. 

3881. 

3882. 

3883. 

3884. 

3885. 

3886. 

3887. 

3888. 

3889. 

3890. 

Inlichtingen gegeven door de schoolhoofden m.b.t. de kwali- 
ficaties van hun personeel, 1828. 2 stukken 

Petities ten gunste van onderwijzer Jean Wilrequet, 1844. 
l lias 

Stukken m.b.t. de loopbaan van Charles Gyselinck, o.a. hoofd 
onderwijzer in de stedelijke lagere school in de Mussen- 
straat, 1880-1892. 4 stukken 

Benoeming van onderwijzeresen in de betalende stedelijke 
lagere meisjesschool, 1880-1908. l omslag 

Benoeming van een hulponderwijzeres in de kosteloze stede- 
lijke lagere meisjesschool, 1881. l stuk 

Benoeming van een hoofdonderwijzeres in de kosteloze stede- 
lijke meisjesschool, 1882. 2 stukken 

Benoeming van een naailerares in de stedelijke gemengde 
lagere school op Deurne, 1882. l stuk 

Stukken m.b.t. de benoeming van onderwijzers in de stedelijke 
lagere jongensschool, wijk Mussenstraat, 1883. 4 stukken 

Briefwisseling betreffende de schulden van een stedelijke 
onderwijzer en zijn echtgenote, 1888-1889 (162). l omslag 

Stukken m.b.t. benoemingen van onderwijzers in de stedelijke 
lagere jongensschool, 1892-1902. 6 stukken 

Verzoekschrift tot het vacant verklaren van een onderwijzers 
betrekking ad interim in de stedelijke lagere meisjesschool, 
met bijhorende stukken (o.a. een naamlijst van de leer- 
lingen), 1895. 4 stukken 

Sollicitaties voor de betrekking van hulponderwijzer(es) in 
de stedelijke lagere scholen, 1896-1900. l omslag 

Sollicitaties en andere stukken m.b.t. de benoeming van een 
hoofdonderwijzer in de stedelijke lagere jongensschool, 1900. 

9 stukken 

Bundel m.b.t. de benoemingen en jaarwedden van tijdelijke 
onderwijzers, 1900-1917. l omslag 

Allerlei briefwisseling m.b.t. het personeel van het stede 
lijk en aangenomen lager onderwijs, 1901-1919. l omslag 

Kandidatuurstellingen voor de betrekking van hulponderwijzer 
in de stedelijke lagere jongensschool, 1'902. 5 stukken 

Stukken m.b.t. de benoeming van stedelijke onderwijzeressen, 
1902-1904. 3 stukken 

Mutatiestaten van het personeel van de lagere meisjesscholen, 
gehouden door de Zusters van Barmhartigheid te Ronse, 1902 . 

5 stukken 

Kandidatuurstellingen voor de betrekking van onderwijzeres 
in de betalende stedelijke lagere meisjesschool, l903 en 
1907. 7 stukken 
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3891. 

3892. 

3893. 

3894. 

3895. 

3896. 

3897. 

3898. 

3899. 

3900. 

3901. 

3902. 
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3903. 

3904. 

3905. 

3906. 

Stuk m.b.t. een benoeming in het lager onderwijs, 1903. 
1 stuk 

Opgave van mutaties in de aangenomen lagere- en bewaarscho 
len, 1903. 1 stuk 

Personeelslijsten van de aangenomen meisjesscholen, (met op 
gave van de wedde), 1903-[1906]. 3 stukken 

Stukken betreffende de woning betrokken door Joseph Philippe, 
hoofdonderw ijzer van de stedelijke lagere jongensschool, 
1904-1908. l omslag 

Brieven m.b.t. het personeel van de aangenomen lagere jongens- 
scholen, 1905-1906. 7 stukken 

Opgave van de mutaties in de aangenomen bewaar-, lagere en 
volwassenenscholen van de Zusters van Barmhartigheid, 1905. 

1 stuk 

Stukken m.b.t. de benoeming van interimpersoneel van de ste 
delijke meisjesschool Destanberg, 1906. 3 stukken 

Opgave van de mutaties in de aangenomen lagere meisjesscho- 
len, 1906. 1 stuk 

Briefwisseling m.b.t. benoemingen van het personeel van de 
stadsscholen voor jongens, 1906 en 1911. 2 stukken 

Ontslagbrief van een onderwijzeres in een stadsschool, 1907. 
l stuk 

Personeelslijst van de aangenomen [jongens]scholen, [1907]. 
1 stuk 

Dienststaten van het personeel van het stedelijk en aange- 
nomen lager onderwijs, ca. 1913. 1 omslag 

Brief betreffende de benoeming van een onderwidzer in de 
aangenomen lagere school in de Zonnestraat, 1914. 1 stuk 

Bundel m.b.t. sollicitaties en ontslag van personeel van de 
stedelijke lagere meisjesschool, 1917. 8 stukken 

Bevestiging van benoemingen in de lagere aangenomen scholen, 
1918. 3 stukken 

Benoeming, ontslag en tijdelijke vervanging van het perso 
neel van de aangenomen lagere school in de Zonnestraat, 1918- 
1919. 2 stukken 

J.2. Wedden 
(163) 

3907. 

3908. 

t o e 1 a g e n , p e n s i o e n e n 

Stuk betreffende de wedde van onderwijzer Jean Willequet, 
1820. 1 stuk 

Brief van het ministerie n.a.v. het verzoek van 
Couvreur, onderwijzeres in het aangenomen lager 
tot het bekomen van een staatstoelage, 1869. 

Marie-Sophie 
onderwijs, 

2 stukken 

(163) Zie ook nrs. 3885, 3886, 3893 en diverse rek~nplichtige stukken, 
o.a. nrs. 3946, 3948, 3949, 3952-3954. 

3909. 

3910. 

3911. 

3912. 

,3913. 

3914. 

3915. 

3916. 

3917. 

3918. 

3919. 

39·20. 

3921. 

3922. 

3923. 

3924. 

39.25. 

3926. 

3927. 

3928. 

Bundel m.b.t. de stortingen voor de Kas van Weduwen en Wezen 
van de stedelijke onderwijzers, 1883-1917. 1 pak 

Bundel m.b.t. de jaarwedden van het personeel van het lager 
onderwijs, 1889-1919. 1 pak 

Stukken m.b.t. de wedde van de hoofdonderwijzer van d~,fan- 
genomen lagere school op de Klijpe, 1906-1909. 9 stukken 

Dossier betreffende de disponibiliteit en het pensioen van 
een stedelijk onderwijzer, 1913-1914. 9 stukken 

Stuk m.b.t. de wedde van onderwijzer van de stedelijke 
lagere school voor jongens, 1914. 1 stuk 

Register van afhoudingen t.v.v. de Kas der Weduwen en Wezen 
van het stedelijk onderwijzend personeel, 1915-1921, met 
bij lagen. ' 1 omslag 

· Verzoek van de kloosterlingen-leerkrachten van het aange 
nomen lager onderwijs voor meisjes tot toekenning van de 
~ettelijke weddetoelage, 1916. 7 stukken 

Wedde en weddetoelagen van het personeel van de lagere stads- 
scholen, 1916-1917. 3 stukken 

4. Algemeen bestuur 

4.1. A 1 gemene v e r s 1 a g e n 

Verslagen over de toestand in de lagere scholen (met naam 
lijsten van leerlingen die kosteloos lager onderwijs ge- 
nieten), 1823-1828. 7 stukken 

Toestand van het lager onderwijs in april 1834. 

Id., op 31 dec. 1836. 

Ld , , op 31 dec. 1837. 

l lias + 
lias 

stuk 

stuk 

Toestand van de lagere school van Emmanuel Joseph Landrien 
op 31 dec. 1838. 1 stuk 

Toestand van het lager onderwijs op 31 dec. 1839. 8 stukken 

Id., op 31 dec. 1840. 

4.2. Brief wisse 1 in g 

Inkomende brieven van het Comité van Openbaar Onderwijs, 
1915, 1917-1918. 1 omslag 

1 lias+ 1 stuk 

4.3. Ins p e c tie 

Brief aan de gemeentebesturen van Oost-Vlaanderen waarin Ch. 
Ledeganck zijn benoeming tot provinciaal inspec,eur van het 
lager onderwijs in Oost-Vlaanderen bekend maakt, 1842. J ( 

l ...-i<c:t.Jr1,1/cW" 
Berekening van de luchtinhoud van diverse lagere scholen te 
Ronse, [1879]. 1 stuk 

Beknopte inspectieverslagen van de lagere stadsscholen, 
1903-1919. 1 omslag 

Inkomende brief van de kantonnale schoolinspecteur m.b.t. 
een statistiek, 1917. 1 stuk 
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5. Rekenplichtigheid (164) 

5.1. Begrotingen 

3929-3945. Begrotingen van de gewone dienst 
delijke en aangenomen), dienstj. 

3929. 1847 (minuut). 

3930. 1850 (2 ex.). 

3931. 1851 (minuut). 

3931 bis. 1868. 

3932. 1876 (2 ex.). 

3933. 1877 (2 ex.). 

3934. 1878. 

3935. 1879 

.1936. 1880 
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3937. 1881 

3938. 1882 

3939. 1883 

3940. 1884 

3941. 1914. 

3942. 1915 

3943. 1916 

3944. 1917 

(3 ex.). 

(2 ·ex.). 

(klad). 

(2 ex.). 

(2 ex.). 

(2 ex.). 

(4 ex.). 

(3 ex.). 

(3 ex.). 

(3 ex.). 

stuk 

2 stukken 

2 s tukkan 

1 stuk 

4 stukken 

2 katernen 

1 katern 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

1 katern 

4 katernen 

3 katernen 

3 katernen 

3945. 1918 3 katernen 

3946-3957. Stukken m.b.t. de begrotingen, dienstjaren 1900-1918. 

3946. 1900 (165). 

3947. 1904. 

3948. 1905 (165). 

3949. 1907 (165). 

3950. 1909. 

3951. 19[0. 

3952. 1911 (165). 

3953. 1912 (165). 

3954. 1913 (165). 

3955. 1915. 

3956. 1916. 

395ï. 1918. 

van de lagere scholen (ste- 
1847-1918. 

1 stuk 

2 stukken 

stuk 

5 stukken 

3 stukken 

3 stukken 

1 drukwerk+ 9 stukken 

2 stukken 

stuk 

stuk 

stuk 

2 stukken 

2 stukken 

1 stuk 

2 stukken 

3958. 

3979. 

3980. 

3981. 

Stukken m.b.t. de rijks- en provinciale toelagen voor het 
lager onderwijs, dienstj, 1904-1916. 1 omslag 

5.2. R e k e n i n g e n e n V e r a n t W O 0 r - 
d i n g s s tukken 

3959-3978. Rekeningen van de gewone dienst der lagere 
., 

scholen (stede- 

lijke en aangenomen), dienstj. 1863-1918. 

3959. 1863. 1 stuk 

3960. 1872 (2 ex.). 2 stukken 

3961. 1875 (kladex.). 1 stuk 

3962. 1876 (3 ex.). 3 stukken 

3963. 1877 (2 ex.). 2 stukken 

3964. 1878 (2 ex.). 2 stukken 

3965. 1879. 
stuk 

3966. 1880. 
stuk 

3967. 1881 (2 ex.). 2 katernen 

3968. 1882. 
katern 

3969. 1905. 
katern 

3970. 1907. 
katern 

3971. 1908. 
katern 

3972. 1910. 
katern 

3973. 1913 (2 ex.). 2 katernen 

3974. 1914 (3 ex.). 3 katernen 

3975. 1915 (3 ex.). 3 katernen 

3976. 1916 (3 ex.). 3 katernen 

3977. 1917 (2 ex.). 2 katernen 

3978. 1918. 
1 katern 

Bewijsstukken bij de rekening van de lagere- en bewaarscho- 
len, 1918. 1 pak 

.5.J.Varia m.b.t. 
h e i d 

Nota's over de rekening of begroting van de lagere scholen, 
ca. 1877. 1 stuk 

d e r e k e n p 1 i c h t i g 

3982. 

3983. 

(164) Zie ook nrs. 7[1-773, 908-9[0. 
( l h;) () .-;) m h f- Àa r;u::.rlriaT"I tr~T"I hot- ,...0,...~,...,....00 l 

•. 
Briefwisseling m.b.t. de rekenplichtigheid van de stedelijke 
en aangenomen lagere scholen, l889-l9l3. l omslag 

Ontvangstregister van het schoolgeld in de stedelijke be- 
talende lagere meisjesschool, l906. l stuk 

Statistiek over de inkomsten en uitgaven van de stedelijke 
betalende lagere meisjesschool voor de periode l9l3-l9l9, 
[l9l9]. l stuk 

o. Leerplicht, schoolbevolking 

6.1. Leer p 1 ic h t 



194 

3984. 
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3985. 

3986. 

3987. 

3988. 

3989. 

3990. 

3991. 

3992. 

3993. 

3994. 

3995. 

Stedelijk en aangenomen lager onderwijs : stukken m.b.t. 
leerplicht, vacanties, 1905-1917. J omslag 

Plak- en omzendbrieven van het stadsbestuur m.b.t. de school- 
plicht, 1915-1918. 4 drukwerken 

6.2. S c ho o 1 be v o 1 kin g (166) 

Naamlijsten van kinderen die onderwijs hebben gevolgd bij de 
Zusters van Barmhartigheid, 1848-1850. 3 stukken 

Naamlijsten van kinderen die onderwijs hebben gevolgd bij de 
Broeders van Goede Werken, 1848-1850. 4 stukken 

Summiere staat van het aantal leerlingen bij de "Dames de 
l'Instruction Chrétienne", 1864-1867. 1 stuk 

Stuk m.b.t. de overbevolking van sommige aangenomen lagere 
scholen, 1889. -.. 1 stuk 

Aanwezigheidsstaten (167) van de aangenomen lagere scholen 
op de wijken Deurne en Lorette, 1899-1900. 4 stukken 

Aanwezigheidsstatistieken van de aangenomen lagere scholen 
op de wijken Lorette, Deurne en Klijpe, 1902-1903. 3 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de schoolbevolking van de stedelijke 
en aangenomen scholen, 1905-1908. 1 omslag 

Jaarlijkse aanwezigheidsstaten in de lagere scholen (vooral 
aangenomen), schoolj. 1905-1906 tot 1917-1918. 1 omslag 

Wekelijkse aanwezigheidsstaten van de gemeentelijke lagere 
jongensschool, 1909. 1 omslag 

8rieven met opgave van de schoolbevolking van alle lagere 
scholen, 1914, 1915. 8 stukken 

7. Gewone educatieve activiteiten 

7.1. Leer p 1 an , 1 e e r m i d d e 1 e n 
3996. 

3997. 

3998. 

3999. 

!.000. 

«001. 

Lijsten van de leerboeken gebruikt in de scholen van J.B. 
Beyens en J. Willequet, 1825. 2 stukken 

Brief van J. Willequet aan het stadsbestuur betreffende het 
leerplan in zijn school, 1827. 1 stuk 

Stukken betreffende de vraag van onderwijzer J. Willequet 
tot het aanwerven van een leraar voor Latijn, ca. 1830. 

2 stukken 

Bundel m.b.t. leerprogramma's en reglementen in het stede- 
lijk en aangenomen lager onderwijs, 1897-1903. 1 omslag 

Stukken m.b.t. de turnlessen gegeven door een stedelijke 
onderwijzer, 1900-1901. 2 stukken 

Dossier betreffende de lessen in lichamelijke opvoeding 
door hulponderwijzer Benoit Vandriessche (leerling van het 
Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding te Gent), voor 
gesteld voor de gemeentelijke lagere jongensschool en voor 

4002. 

4003. 

4004. 

4005. 

4006. 

4007. 

4008. 

4009. 

4010. 

4011. 

4012. 

(166) Zie ook nr. 3882. 

4013. 

4014. (ie) 
4015. 

4016. 

het onderwijzend personeel, ook over de disciplinaire en 
organisatorische aspecten van deze zaak, 1904-1914. 1 omslag 

Voorstel van de hoofdonderwijzer van de stedelijk~' lagere 
jongensschool om de tijd, "verloren" bij de voorbereiding 
tot de Plechtige Communie, te compenseren, 1906. 1 stuk 

Bundel m.b.t. de voertaal in het lager onderwijs (zowel 
stads- als aangenomen scholen), 1916-1918. 1 omslag 

7.2. Tucht (168) 

Brief van het stadsbestuur aan een stedelijk onderwijzer 
nopens het gedrag van de leerlingen in de Hoogstraat en de 
Doornikse Straat, 1909. 1 stuk 

8. Sociaie voorzieningen (169) 

8.1. Ko s te 1 o os 
a r m e n (170) 

Lijsten van de kinderen die kosteloos onderwezen worden in 
de school van J. Willequet, 1823-1825. 2 stukken 

o n d e r w i j s V O O r d e 

Statistiek van de armenscholen of andere scholen waar de 
armen gratis onderwijs krijgen, 1837. 1 stuk 

Brief van de onderwijzer van de wijk Lorette m.b.t. het kos 
teloos onderwijs aan arme kinderen, 1846. 1 stuk 

Diverse stukken betreffende de inschrijving van kinderen 
voor het bekomen van gratis onderwijs, 1848-1851. 1 omslag 

Naamlijst van onderwijzers en onderwijzeressen die gratis 
onder.wijs gaven aan behoeftige kinderen, 1849, 1 stuk 

Lijsten van arme kinderen die recht hebben op kosteloos 
lager onderwijs, schoolj. 1850-1851. 4 stukken 

Statistieken betreffende betalende en niet-betalende leer- 
lingen in diverse lagere scholen, 1860-1866. 8 stukken 

Overzicht van het aantal betalende en niet-betalende leer 
lingen in diverse onderwijsinstellingen te Ronse, 1861-1862. 

7 stukken 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende 
het kosteloos onderwijs voor behoeftige kinderen, 1868. 

1 stuk 

Toelatingsbewijs vanwege het stadsbestuur voor het volgen 
van kosteloos lager onderwijs, 1875. 1 stuk 

Overzicht betreffende het aantal arme kinderen in onderwijs 
instellingen te Ronse, [19de eeuw]. 1 stuk 

Statistieken betreffende het aantal betalende en niet-beta- 
lende leerlingen in de lagere scholen, 1900. 1 omslag 

(168) Zie ook nr. 4001. 
(169) Zie ook nr~ 4684. 



196 

4017. 
u.-,_., ~~t~ .-,./; {"',;) y' f1 lJf 

S~ukke batr.eli~nde een nd=z:oe.k aa he.,.,._...~a.a betalende 
en niet betalende leerlingen in het lager onderwijs te Ron- 
se, 1901. 2 stukken 

Numerieke staat van de betalende en niet-betalende leerlingen 
in de school van Deurne, 1906. 1 stuk 
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b. Rijkslagere Hoofdschool voor jongens 

4018. 4039. 

4019-4034. Lijsten van kinderen die recht hebben op kosteloos lager on- 
derwijs, schoolj. 1900-1901 tot 1915-1916. 

4019. 1900-1901 (171) (17 2) . omslag 

4020. 1901-1902 (171) (172). omslag 

4021. 1902-1903 (171) (172). omslag 

4022. 1903-1904 (171) (17 2) . omslag 

4023. 1904-1905 ( 171) (172). omslag 

4024. 1905-1906 (171) ( 172). omslag 

4025. 1906-1907 (171) (17 2). omslag 

4026. 1907-1908 (171). omslag 

4027. 1908-1909 (171). 3 stukken 

4028. 1909-1910 (171). omslag 

4029. 1910-1911 (171). oms!ag 

4030. 1911-1912 (171). omslag 

4031. 1912-1913 (171). omslag 

4032. 1913-1914 (171). omslag 

4033. 1914--1915. omslag 

4034. 1915-1916. omslag 

8. 2. K o s te loze V e r s t r e k k i n g v a n 
s c h oolbehoe f t e n 

4040. 

4041. 

1. Or>ganisatie 
Nominatieve staat van de stedelijke bestuurs~ommissie voor 
de Rijkslagere Hoofdschool, ca. 1850. l stuk 

2. Gebouwen 
Inspectieverslag, door de burgemeester, van de gebouwen en 
het meubilair van het instituut St.-Louis de Gonzague, voor 
overdracht aan de Rijkslagere Hoofdschool, 1844. l stuk 

3. Algemeen bestuur> 
Notulen van de eerste vergadering van de stedelijke bestuurs 
commissie van de Rijkslagere Hoofdschool, 1844 (beschadigd). 

l stuk 

4042-4052. Algemene briefwisseling (vooral inkomende) van de stedelijke 
bestuurscommissie, 1843-1853. 

4042. 1843. 

4043. 1844. 

4044. 1845. 

4045. 1846. 

4046. 1847. 

4047. 1848 (173). 

4048. 1849 (173). 

4049. 1850 (173) (beschadigd). 

4035. 

4036. 

4037. 

4038. 

Brieven en statistieken over de subsidies voor schoolbehoef 
ten voor de stedelijke en aangenomen lagere scholen, 1913- 
1918. l omslag 

Statistische tabellen dienend voor de kosteloze verstrekking 
van schoolbehoeften aan de leerlingen van het lager onder 
wijs, alsook briefwisseling daarover, 1914-1915. 1 omslag 

Lijsten der leerlingen van het lager onderwijs (stedelijk en 
aangenomen), wier ouders minder dan 30 ir. belasting beta- 
len, schoolj. 1917-1918 en 1918-1919. l omslag 

9. 'lar>ia 

Varia m.b.t. het stedelijk en aangenomen lager onderwijs, 
1905-1918. l omslag 

(171) Met bijhorende goedkeuringen door de 5emeenteraad. 
(172) ~et aanduiding van eventuele vaccinatie. 

4053. 

4050. 1851 (173) (id.). 

405lf 852 (173) (id.). 

4052ft, 853 (173) (id.). 

Kopieboek van uitgaande briefwisseling, 1844-1850. 

l stuk 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

4054. 

4055. 

Afschriften van brieven en notulen van de bestuurscommissie 
m.b.t. het door de gouverneur gevraagde advies over het 
voortbestaan van de lagere stadsschool, 1846. 6 stukken 

Minuten van uitgaande briefwisseling, 1850, 1851 en z.d. 
3 stukken 

4. Rekenplichtigheid 

4056-4059. Begrotingen, dienstj. 1845-1850. 
4056. 1845. 4058. 1847 (concep c) . 

405 7. 1846. 4059~1850. 
406Q. Inkomende brief m.b.t. het schoolgeld geïnd van 

1851. 

4 stukken 

1844 tot 
2 stukken 

(173) Betreft hoofdzakelijk personeel en rekenplichtigheid. 
-" 1. J 
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4061. 

5. Leerprogramna 

Leerprogramma, schoolj. 1849-1850. 1 katern 

c. Rijkslagere Hoofdschool voor meisjes 

4062. Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad m.b.t. de be 
taling voor de bouwwerken van de Rijkslagere Hoofdschool 
voor meisjes, 1873. 1 stuk 

Trimestriële staten van ontvangst van het schoolgeld, 1879. 
5 stukken 

Huldedicht aan juffrouw R. Verraert, directrice, door G. Van 
Butsele, 1891. 1 drukwerk 
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. ·, 
4081. 

4063. 

4064. 

D. SCHOLEN VOOR VOLWASSENEN (174) 

a. Structuur, organisatie 

4065. 

4066. 
Inrichting der scholen voor volwassenen, 1866. 1 drukwerk 

4067. 

Project van reglement voor de volwassenenscholen, na 1866 
(2 ex.). 2 drukwerken 

Briefwisseling betreffende de oprichting van scholen voor 
volwassenen, 1903-1915. 1 omslag 

b. Rekenplichtigheid (175) 

4068-4080. Begrotingen van de gewone dienst der scholen voor volwas 
senen, dienstj. 1869-1884, 

4082. 

4077. 1881 (klad en minuut). 

4078. 1882. 

4079. 1883. 

4080. 1884. 

4095. 

4096. 

4068. 1869 (2 ex.). 2 stukken 
4069. 1871. stuk 
4070. 1872. stuk 
4071. 18ï5. stuk 
4072. '.876. stuk 4097. 
4073. 1877 (2 ex i ) • 2 stukken 
4074. 1878 ') ex.). 2 stukken 4098. 

\ - 
.:.oï 5. l8ï9 . stuk 
40ï6. 1880. stuk 

(174) Zie OOK nr s , :.391 en ..J.392. 

Stukken m.b.t. de begroting van de volwassenenscholen, 1866- 
1869. 4 stukken 

Briefwisseling betreffende de rekening, dienstj. 1874 en de 
begroting dienstj. 1877 van de scholen voor volwassenen. 

2 stukken 

2. Rekeningen (176) 

4083-4094. Rekeningen van de gewone dienst der scholen voor volwassenen, 
dienstj. 1869-1882. 

4083. 1869. 1 stuk 4089. 1877 (2 ex.). 2 stukken 

'4084. 1870. stuk 4090. 1878 (2 ex.). 2 stukken 

4085. 1872. stuk 4091. 1879 (3 ex.). 3 stukken 

4086. 1873. stuk 4092. 1880 (2 ex.). 2 stukken 

4087. 1875 (klad). stuk 4093. 1881. 1 stuk 

4088. 1876 (2 ex.). 2 stukken 4094. 1882 (2 ex.). 2 stukken 

c. Varia 

Stukken m.b.t. de aanwezigheid van de leerlingen van de vol 
wassenenscholen, 1868. 3 stukken 

Vraag om toelage voor de volwassenenschool van de Broeders 
van de Goede Werken, (met leerlingenlijst), 1868. 2 stukken 

E. MIDDELBAAR ONDERWIJS 

a. Rijksmiddelbare school voor jongens 

2 stukken 

stuk 

stuk 

stuk 

1. Structuur en organisatie 

1.1. S truc tuur 

Inkomende briefwisseling vanwege het provinciaal bestuur 
betreffende de eventuele oprichting van een rijksmiddelbare 
school, 1851. 1 omslag 

Afwijzing van een eventuele oprichting van een speciale af 
deling (handels-, nijverheids- of landbouwonderwijs), 1897. 

1 omslag 
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4099. 

4100. 

4101. 

4102. 

4103. 

4104. 

4105. 

4106. 

4107. 

Stuk m.b.t. de oprichting van de vijfde betrekking van on 
derwijzer in de voorbereidende afdeling, 1898. l stuk 

Brief m.b.t. de oprichting van een betrekking van turnleraar, 
1900. 2 stukken 

Dossier m.b.t. de oprichting van een betrekking van onder- 
wijzer, 1901. 6 stukken 

Briefwisseling betreffende de splitsing van klassen van de 
voorbereidende afdeling, 1911. 4 stukken 

Inkomende brief betreffende de oprichting van een betrekking 
van turnleraar en betreffende de overbevolking van de klas- 
sen, 1913. l stuk 

1.2. Bestuursbureau 

Stukken m.b.t. de vernieuwing van het bestuursbureau, 1864- 
1917. l omslag 

Akten van eedafleggingen van leden van het bestuursbureau, 
1861-1881. 1 omslag 

Akten van eedafleggingen van de secretarissen-penningmees- 
ters van het bestuursbureau, 1867-1873. 4 stukken 

Kandidatenlijst van het gemeentebe~tuur van het bestuurs- 
bureau, 1908-1910. l stuk 

1.3. G i zond heid e n vei 1 i g heid (177) 

4108. 

4109. 

4110. 

4111. 

(, c,~1- ~ 4112. 

(. 9.9vl -4113. 

4114. 

Inkomende brieven en instructies van het provinciebestuur, 
m.b.t. E.H.B.0.-dozen, 1900-1910. 3 stukken 

Inkomende inst=ucties m.b.t. de profylaxie tegen T.E.C., 
1900. 2 stukken 

Inkomende instructies betreffende brandbeveiliging, 1913. 
2 stukken 

2. ~ebouwen en uitrusting 

2.1. Gebouwen 

Inkomende briefwisseling over het huren van een gebouw ten 
behoeve van de middelbare school (o.l.v. F.J. Van Blaeren), 
met plan van het beluik achter de (oude) St.-Martenskerk, 
455 mm. x 492 mm., schaal 8/1000, getekend, en kadastrale 
situatieschets van de gebouwen van het voormalige Zwarte- 
zustersklooster, 1851. 8 stukken 

Stukken betreffende verbouwingswerken in de rijksmiddelbare 
school, ~et plan, 414 mm. x 506 mm., schaal 1/100, getekend, 
1854. 4 stukken 

?lans-types d'une cZasse de dessin dans ies 1thénées 
~oyaux et les icoles ~oyennes de i'itat, 1882 met begelei 
dende brief van het ministerie van Openbaar Onderwijs, 1896. 

l stuk+ l drukwerk 

Bundel m.b.t. de reconstructie van de schoolgebouwen, 1883- 
1888. l omslag 

(177) Voor epidemische ziekten, zie nr. ]485. 
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4115. 

4116. 

4117. 

4118. 

4119. 

4120. 

4121. 

4122. 

4123. 

4124. 

4125. 

4126. 

4127. 

4128. 

4129. 

4130. 

4131. 

~~h Je 
m.b.t. het witten en schilderen van de rijksmiddelbare 

school en de sr.hool Germonprez, 1888. l stuk 

Briefwisseling m.b.t. gebouwen en didactisch materiaal, 
1901-1904. 6 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de verbouwings- en uitbreldingswerken, 
n.a.v. de noodzaak het 3de, 4de en 5de leerjaar van de voor 
bereidende afdeling te splitsen, 1904-1911. l omslag 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de gebouwen, het meubilair 
en het didactisch materiaal, 1908-1909. 3 stukken 

Inkomende brief betreffende verbouwingen, 1918. l stuk 

2.2. Meubelen, 
r i a a l (178) 

Briefwisseling betreffende didactisch materiaal (o.a. pro- 
jectietoestel), 1902-1904. 7 stukken 

d i d a c t i s c h m a t e - 

Inkomende briefwisseling van het ministerie van Kunsten en 
Wetenschappen, met plannen van turnmateriaal, 1907. 

7 stukken 

Briefwisseling m.b.t. didactisch materiaal voor het onder 
wijs in het technisch tekenen, 1907-1908. 

1 drukwerk+ 4 stukken 

Stukken m.b.t. het meubilair, 1910-1914. 

3. Personeel 

3.1. Benoemingen, o n t s l a g , 

6 stukken 

v e r l o f 

Sollicitaties voor betrekkingen bij het onderwijze~d perso- 
neel, 1901-1902. 3 stukken 

Stukken m.b.t. ziekte van een leraar, 1901 en 1902. 
2 stukken 

Inkomende brief m.b.t. examens voor het bekomen van een 
diploma van tekenleraar, 1902. l stuk 

Sollicitaties voor de betrekking van turnleraar, 1906. 
l stuk 

Tabel van de te verschaffen inlichtingen bij de kandidatuur 
stelling voor een betrekking in het rijksmiddelbaar onder- 
wijs, [1912]. l stuk 

Kandidatuurstellingen voor een leeropdracht, 1912, 1916. 
2 stukken 

J.2. Wedden, t o e l a g e n , pensioen 

Register van berekening en uitbetaling van de wedden van het 
onderwijzend personeel, 1860-1868. deel 

Toekenning van pensioenbrevet aan de weduwe van C.L. De 
Troyer, tweede regent, 1864. l stuk 

(178) Zie ook nrs. 4116 en 4118. 
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4132. 

4133. 

4134. 

4135. 

Briefwisseling m.b.t. de woonstvergoeding van de directeur, 
1900. 4 stukken 

Inkomende onderrichting van het ministerie van Kunsten en 
Wetenschappen m.b.t. de betaling van de interimarissen, 
1909. l stuk 

Inkomende briefwisseling betreffende de wedde van twee 
nieuwe onderwijzers, 1911. l lias+ l stuk 

Stukken betreffende het pensioen van leraars, 1918. 
2 stukken 

J.J. Varia 

Inkomende brief van het provinciebestuur m.b.t. publicaties 
van de leraars van alle middelbare scholen, 1909. l stuk 

4. .Hqemeen bestuur 

4137-4140. Registers van notulen van het bestuursbureau, 1851-1946. 
·4 delen 

4136. 

4137. 09.10.1851-08.07.1865 (minuten). 

4138. Ol.08.1865-15.12.1869 (minuten). 

4139. Ol.09.1870-16.04.1904. 

4140. 29.08.1904-31.07.1939, 26.06.1945-08.03.1946. 

4141-4187. Briefwisseling van het bestuursbureau (hoofdzakelijk inko 
mende), 1852-1918. 

4141. 1852. 

4142 1853-1858 (zeer beschadigé). 

4143. 1863. 

4144. 1867 (beschadigd) (179). 

4145. 1868 (L79). 

4146. 1869 (179). 

4147. 1875. 

4148. 1878. 

4149. 1879. 

4150. 1881. 

!.151. 1882. 

4152. 1883. 

-1i53. '.884. 

4154. 1885. 

!.155. l886. 

~i5ó. .ss:'. 
!.157. 1888. 

l pak 

omslag 

l stuk 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

4158. 1889. 

4159. 1890. 

4160. 1891. 

4161. 1892. 

4162. 1893. 

4163. 1894. 

4164. 1895. 

4165. 1896. 

4166. 1897. 

4167. 1898. 

4168. 1899. 

4169. 1900. 

4170. [901. 

(1;9) Vooral ~.b.t. rekenplichtigheid en personeel. 

r ' ./'. 1 L J 

l stuk 

l pak 

1 stuk 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 
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f 

4223. 

4171. 1902. 

4172. 1903. 

4173. 1904. 

4174. 1905. 

4175. 1906. 

4176. 1907. 

4177. 1908. 

4178. 1909. 

4179. 1910. 

4225. 1882. 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

4191. 1885. l stuk 

4192. 1886 (180). 3 stukken 

4193. l887 (180). 3 stukken 

4194. 1888 (180). 3 stukken 

4195. 1889 (180). 3 stukken 

4196. 1890 (180). 3 stukken 

4197. 1891 (180). 3 stukken 

4198. 1892 (180). 2 stukken 

4199. 1893 (180). 3 stukken 

4200. 1894 (180). 3 stukken 

4201. 1895 (180). 3 stukken 

4202. 1896 (180). 3 stukken 

4203. 1897 (180). 2 stukken 

4204. 1898 (180). 3 stukken 

4205. 1899 ( 180). 3 stukken 

4206. 1900 (180). 3 stukken 

3 katernen 

4180. 1911. 

4181. 1912. 

4182. 1913. 

4183. 1914. 

4184. 1915. 

4185. 1916. 

4186. 1917. 

4187. 1918. 

4188-4190. Kopieboeken van uitgaande briefwisseling van het bestuurs- 
bureau, 1851-1921. 3 delen 

4188. ll.10.1851-30.07.1870. 

4189. 08.02.1870-07.09.1906. 

4190. 16.10.1906-08.12.1921. 

5. Rekenpiichtiqheid 

4191-4222. Begrotingen, dienstj. 1885-1918. 

4207. 1901 (180). 

4208. 1904 (180). 

4209. 1905 (180). 

4210. 1906 (180). 

4211. 1907 (180). 

4212. 1908 (180). 

4213. 1909 ( 180). 

4214. 1910 (180). 

4215. 1911 (180). 

4216. 1912 (180). 

4217. 1913 (180). 

4218. 1914 (180). 

4219. 1915 (180). 

4220. 1916 (180). 

4221. 1917. (180}. J stukken 

4222. 1918 (2 ex.) (180). 6 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de begrotingen, 1900-l917. 

4224-4252. Dagkasboeken, dienstj. 1860-1912. 

4224. 1860-186 7. 1 deel 4226. 1883. 

4227. 1884. 

(180) Met nominatieve staten van de personeelswedden. 

omslag 

l omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

J stukken 

3 stukken 

2 stukken 

4 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

3 stukken 

3 stukken 

2 stukken 

1 omslag 

3 katernen 

3 katernen 
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4228. 1885. 3 katernen 4241. 1898. 3 katernen 4274. 1901 ( 182). 3 stukken 
4229. 1886. 3 katernen 4242. 1899. 3 katernen 4275. 1904 (182). 3 stukken 
4230. 1887. 3 katernen 4243. 1900. 3 katernen 4276. 1905 (182). 2 stukken 
4231. 1888. 3 katernen 4244. 1901. 3 katernen 4277. 1906 ( 182). 2 stukken 
4232. 1889. 3 katernen 4245. 1904. 3 katernen 4278. 1907. 1 stuk 
4233. 1890. 3 katernen 4246. 1905. 3 katernen 4279. 1908 (182). 2 stukken 
4234. 1891. 3 katernen 4247. 1906. 3 katernen 4280. 1909 (182). 2 stukken 
4235. 1892. 3 katernen 4248. 1907. 3 katernen 4281. 1910 ( 182). 2 stukken 
4236. 1893. 3 katernen 4249. 1908. 3 katernen 4282. 1911 (182). 3 stukken 

4237. 1894. 3 katernen 4250. 1909. 3 katernen 4283. 1912 (182). 2 stukken 

4238. 1895. 3 katernen 4251. 1910. 3 katernen 4284. 1913 (182). 2 stukken 

4239. 1896. 3 katernen 4252. 1912. 3 katernen 4285. 1914 (182). 4 stukken 

4240. 1897. 3 katernen 4286. 1915 (met bijhorende briefwisseling) (182). 3 stukken 

4253-4289. Rekeningen, dienstj. 1880-1918. 4287. 1916 (id.) ( 182). 4 stukken 

4253. 1880 (181). 2 stukken 4288. 1917 (id.) ( 182). 3 stukken 

4254. 1881 (181). 2 stukken 4289. 1918. 1 stuk 

4255. 1882 (181) (2 ex.). 4 stukken 4290-4328. Verantwoordingsstukken bij de rekeningen, dienstj. 1879- 

1883 (181) (2 ex.). 4 stukken 
1918. 38 omslagen+ 2 stukken 4256. 

4290. 1879. 4307. 1896. 
4257. 1884 (181). 2 stukken 

4291. 1880. 4308. 1897. 
4258. 1885. 1 Stl.'k 

4292. 1881. 4309. 1898. 
4259. 1886 ( 181) . 2 stukken 

4293. 1882. 4310. 1899. 
4260. 1887 (181). 2 stukken 

4294. 1883. 4311. 1900. 
4261. 1888 (181). 3 stukken 

4295. 1884. 4312. 1901. 
4262. 1889 (181). 3 stukken 

4296. 1885. 4313. 1902. 
4263. 1890 ( 181) • 2 stukken 

4297. 1886. 4314. 1904. 
4264. 1891 (181) . 2 stukken 

4298. 1887. 4315. 1905. 
4265. 1892 (181). 3 stukken 

4299. 1888. 4316. 1906. 
4266. 1893 (181). 2 stukken 

4300. 1889. 4317. 1907. 
4267. 1894 ( 181). 2 stukken 

4301. 1890. 4318. i9o8. 
4268. 1895 (181). 2 stukken 

4302. 1891. 4319. 1909. 
4269. 1896 (181). 3 stukken 

4303. 1892. 4320. 1910. 
4270. 1897 (181). 3 stukken 

4304. 1893. 4321. 1911. 
4271. 1898 (181). 2 stukken 

4305. 1894. 4322. 1912. 
4272. 1899 (181). 3 stukken 

4306. 1895. 4323. 1913. 
4273. 1900 (181). 2 stukken 
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4324. 1914. 4327. 1917. 

4325. 1915. 4328. 1918. 

4326. 1916. 

4329-4365. Inningsregisters van het schoolgeld, 1863-1923. 
40 delen + 1 katern 

4329. 1863-1864 tot 1866-1867. 4348. 1896. 

4330. 1873. 4349. 1897. 

4331. 1879. 4350. 1898. 

4332. 1880. 4351. 1899. 

4333. 1881. 4352. 1900. 

4334. 1882. 4353. 1901. 

4335. 1883. 4354. 1903. 

4336. 1884. 4355. 1905. 

4337. 1885. 4356. 1906. 

4338. 1886. 4357. 1907. 

4339. 1887. 4358. 1908. 

4340. 1888. 4359. 1909. 

4341. 1889. 4360. 1910. 

4342. 1890. 4361. 1911. 

4343. 1891. 4362. 1912. 

4344. 1892. 4363. 1913-1914. 

4345. 1893. 4364. 1915-1916. 

4346. 1894. 4365. 1917-1918. 

4347. 1895. 4366. 4de trimester 1917-1923. 

4367. 

4368. 

4369. 

4370. 

4371. 

4372. 

Stukken betreffende de betaling van het schoolgeld van leer 
lingen van de rijksmiddelbare school, 1858 en z.d. 1 omslag 

Factuur voor half-inter"at, 1875. 1 stuk 

Inkomende brief~ i,,•, i'ng 'm.b.t. gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling van het schoolgeld (ook van de voorbereidende 
afdeling), 1901. 1 stuk 

Briefwisseling m.b.t. het schoolgeld en het aandeel van de 
leerkrachten hierin, 1906 en 1908. 3 stukken 

6, Schoolbevolking 

Stuk betreffende het aantal leerlingen in de rijksmiddel- 
bare school, 1871. 1 stuk 

Statistiek over het leerlingenbestand in de voorbereidende 
afdeling en de rijksmiddelbare school, 190 ., l stuk 

7. Gewone educatieve activiteiten 
\ 

7.1. Leer p 1 an, t a a 1 g e b r u i k 

4373. Inkomende onderrichting van het provinciaal bestuur m.b.t. l 1 
het taalgebruik in het mf.dde Lb aa r onderwiis, 1883. 1 ~ ~h//'u•_ 
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4374. 

4375. 

4376. 

4382. (") 

4383. 

Stuk m.b.t. de vacantie n.a.v. de plaatselijke winterkermis 
[1904], l stuk 

Brief betreffende het voorstel tot inrichting van turnles- 
sen, 1907. 1 stuk 

Briefwisseling m.b.t. de oprichting van een,oursus voor 
handenarbeid en de nodige uitrusting daartoe, 1912-1914. 

5 stukken 

7.2. Examens , dip 1 oma' s (183) 

4377. 

4378. 

4379. 

4380. 

Briefwisseling m.b.t. de afgevaardigden bij de eindexamens, 
1900, 1905, 1907, 5 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de afgeleverde diploma's van middel- 
baar onderwijs, 1902-1910. 9 stukken 

7.3. Tucht 

Proces-verbaal van een klacht van een Ronsenaar betreffende 
ongepast gedrag van leerlingen en een leraar, 1887 (184). 

1 stuk 

Brief van een regent aan de Directeur-Generaal van het On 
derwijs over moeilijkheden met directie en leerlingen, 1909 
(184). 1 stuk 

b. Oratorianencollege 

4381. Inkomende vraag naar inlichtingen b~treffende de toestand 
van de gebouwen van het college van de Oratorianen, 1809. 

2 stukken 

c. St.-Antoniuscollege (185) 

Briefwisseling m.b.t. de schoolbevolking van het bisschop 
pelijk college en de middelbare school van de Zusters van 
Barmhartigheid, 1904, 3 stukken 

Lijst van de inwonende leerkrachten, 1906. 

d. Zusters van Barmhartigheid (186) 

1 stuk 

4384. Reglement en programma van het middelb~ar onderwijs van de 
Zusters van Barmhartigheid te Ronse, 1903. 1 drukwerk 

(183) Palmaressen van 1882 tot 1921 ziJn bewaard in RIJKSARCHIEF RONSE, 
Bibliotheek Ronse, nrs. 466-468. 

(184) Voor raadpleging, zie inl. p. 25. 
(185) Palmaressen van 1886 tot 1912 zijn bewaard in RIJKSARCHIEF RONSE, 

BibZiotheek .'ionse, nrs. 406 en 696. 
(186) Zie ook nr. 4382. 

.,.~ A J' 
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F. NORMAALONDERWIJS 

4385. Staat van de schoolbevolking van de aangenomen normaalschool 
van de Zusters van Barmhartigheid, 1908.. l stuk 

G. BEROEPS- EN TECHNISCH ONDERWIJS (187) 

a. Algemeen (188) 

4386. 

4387. 

4388. 

4389. 

4390. 

4391. 

4392. 

Voorstel van de Handelskamer van Ronse tot oprichting van 
beroepsonderwijs, 1903, 1904, 1908 (189). 3 stukken 

Omzendbrief van de minister van Nijverheid en Arbeid m.b.t. 
de inrichting van tijdelijke beroepsleergangen, 1909. 1 stuk 

Programma's en reglementen van beroeps- en nijverheidsscho- 
len (Gent, Lokeren), 1909. 3 drukwerken+ l stuk 

Inkomende briefwisseling van het provinciaal bestuur m.b.t. 
het nijverheids- en beroepsonderwijs, 1915-1916. l omslag 

Plakbrieven m.b.t. de oprichting van huishoudscholen en vol 
wassenenscholen o.a. voor onvrijwillige werklozen, 1915, 
1917, 1919. 5 drukwerken 

Overzicht van het beroepsonderwijs voor werklozen te Ronse, 
1916 (3 ex.). 3 drukwerken 

Overzichten van de adulten- en beroepsleerga~gen ingericht 
door het Comité van Openbaar Onderwijs en uitnodigingen 
daartoe [Eerste Wereldoorlog]. 8 stukken 

b. Stedelijke Nijverheidsschool 

4393. 

4394. 

Lessenrooster, 1878-1879. l stuk 
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c. Leerwerkhuis Berlamont - Delvaux (190) 

4395. 

Staatstoelage voor de voormalige Stedelijke Nijverheids 
school, 1880. 2 stukken 

Inkomende brief betreffende de Stedelijke Nijverheidsschool, 
1902. l stuk 

(187) Voor de beroepsschool voor teken- en schilderkunst, zie nrs. 
4455-4457. 

(188) Voor de leerwerkhuizen, zie nrs. 5046-5048, 5050, 5051. ,.,o,..., "- "-- ,_,_, .,_ .:- 1nno --1- .J ... 1.f,.,i. .. .,1 ............... " ........ .,.. ,..1 ,.. 1-.,,.,.. ...... ~ .... - 

4396. 

4397. 

4398. Lijsten van fabrikanten en werklieden, 1848. 

2. RekenpZichtigheid 

4399-4401. Rekeningen, dienstj. 1848-1850. 

4402. 

4403. 

4404. 

4399. 1848. 

4400. 1849. 

4401. 1850 (3 ex.). 

4405. 

e. Beroepsschool voor weefkunde, gehecht aan het St.-Antoniuscollege 

4406. 

4407. 

4408. 

1. Structuur en organisatie 

Stukken en akten m.b.t. de oprichting, de gebouwen en de 
uitrusting, 1847-1859. l omslag 

Stukken m.b.t. de benoeming van de leden van de toezichts- 
commissie van het leerwerkhuis, 1847-1848. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de boekhouding, 1848-1852. 

3. Varia 

In- en uitgaande briefwisseling betreffende het leerwerkhuis 
te Ronse, 1850-1852. l omslag 

d. Instituut De Poorter (191) 

Verzoekschrift van Deyaert uit Gent aan het gemeentebestuur 
van Ronse, tot verhoging van zijn. wedde als technisch leraar 
in het Instituut Depoorter te Ronse, 1898. l stuk 

Ontslag van een leraar weefkunde in de beroepsschool van het 
wezenhuis De Poorter, 1899-1900. 2 stukken 

Prospectus, reglement, programma (fotocopies), 1905. 
l drukwerk 

Verslag over het schooljaar 1907-1908, met bijhorende brief 
wisseling. l omslag 

• Verslag over het schooljaar 1911-1912. 

(190) Met steun van de regering en personeel van de Broeders van de 
Goede Werken (later genoemd Broeders van 0.-L.-V. van Lourdes te 
Oostakker) te Ronse. Deze laatsten namen vanaf 1855 het leerwerk 
huis volledig over ; het werd aldus de voorloper van het Insti 
tuut Depoorter van dezelfde congregatie. 

(191) Beheerd door de Broeders van Goede Werken te Ronse, later ge- 

3 stukken 

stuk 

stuk 

4 stukken 

l omslag 

2 stukken 
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4409. 

4410. 

Verslag over de schooljaren 1915-1916 en 1916-1917. 
3 stukken 

Verzoekschrift tot het bekomen van een toelage voor de nieuw 
opgerichte nijverheidsschool in het St.-Antoniuscollege, 
1899. 1 stuk 

4411. 

4412. 

Briefwisseling m.b.t. de rekenplichtigheid, 1901. 

Inkomende briefwisseling, 1911. 

f. Beroepsleergangen voor weefkunde St.-Ambrosius (192) 

4413. 

4414. 

Verslag over het schooljaar 1912-1913. 

Voorstel tot inrichting van een leergang in de praktijk van 
de weefkunde, te houden in de beroepsschool in de Wijnstraat, 
1915. 2 stukken 

4415. 

4416. 

Stukken m.b.t. de begroting, 1914, 1916. 

Stukken betreffende toelagen van het stadsbestuur, 1914-1917, 
met overzicht van de uitgaven in 1916-1917. 1 omslag 

4417. Begroting van de praktijkafdeling, dienstj. 1918. 

g. Beroepsleergangen voor kleermakers 

4418. 

4419. 

4420. 

1 stuk 

5 stukken 

1 stuk 

2 stukken 

1 stuk 

Inrichting van tijdelijke beroepsleergangen door de "Union 
Philantropiqt·.e des Marchands-Tailleurs de Renaix", ca. 1910. 

' 1 stuk 

Stukken m.b.t. de beroepsleergangen van de Bond der Kleer 
makers, 1912, 1915. 3 stukken 

Verzoekschrift van "L'Union des Patrons-Tailleurs de Renaix" 
tot het bekomen van een toelage voor het inrichten van leer 
gangen in 1914, 1913 (fotokopie). 1 stuk 

h. Beroepsschool voor huishoudkunde 

4421. Stukken m.b.t. de beroepsschool voor huishoudkunde, 1911- 
1912. 2 stukken 

i. Beroepsleergangen voor snit en naad 

4422. Stuk m.b.t. de provinciale toelage voor de beroepsleergangen 
voor snij-, naai- en linnenwerk ingericht door de Christene 
Vrouwen, dienstj. 1917. 1 stuk 
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4423. 

A. Stedelijke Academie voor Teken- en Bouwkunst, later Stedelijke 
Tekenschool 

4424. 

4425. 

4426. 

4427. 

4428. 

4429. 

4430. 

4431. 

4432. 

4433. 

j. Handelsleergangen 

Bundel m.b.t. de handels leergangen ingericht:' door de "Cham 
bre Syndicale des Employés et Voyageurs de Commerce de Re- 
naix et des communes limitrophes", 1908-1910. 1 omslag 

H. KUNSTONDERWIJS 

1. Structuur en organisatie 

Stukken m.b.t. de oprichting en organisatie van de Stede- 
lijke Academie, 1828-1829. 2 stukken 

Brief van Et. Maur aan het college van burgemeester en 
schepenen, waarin hij voorstelt een tekenacademie op te 
richten, 1834. 1 stuk 

Inkomende brieven m.b.t. de reorganisatie van de Stedelijke 
Tekenschool, 1900 en 1904. l omslag 

Vraag van de directeur van de Stedelijke Tekenschool tot 
uitbreiding van het leerkrachtenbestand, 1907 (in bijlage 
het programma van de beroepsschool van Oudenaarde, begin 
20ste eeuw). 2 stukken 

Plakbrief m.b.t. de heropening van de Stedelijke Tekenschool, 
1915. 1 drukwerk 

Brief van het Comité van Openbaar Onderwijs aan het stads 
bestuur, tot verhoging van de toelage aan de Stedelijke 
Tekenschool, teneinde een buitengewone leergang van meubi- 
leringstekenen te bekostigen, 1915. 1 stuk 

2. GeboUhJen en àiàaotisoh materiaal (193) 

Inkomende brieven m.b.t. de bouw van nieuwe lokalen voor de 
Stedelijke Tekenschool, 1885. 2 stukken 

Kataloog van cursussen en didactisch materiaal voor teken- 
scholen, ca. 1900. drukwerk 

Verzoekschrift van de leerkrachten vo~r aankoop van les- 
materiaal en uitbreiding van het personeel, 1910. l stuk 

J. Personeel (194) 

J.1. Benoemingen , ontslag 

Sollicitaties voor de betrekking van lesgever in de Acade- 
mie voor Teken- en Bouwkunst, 1833 en 1837. 3 stukken 

ria~, 7io nnlr n,.. /il.,./.,.P., 



4434. 

4435. 

4436. 

4437. 

Kandidatuurstelling voor de betrekking van tekenleraar in de 
Stedelijke Tekenschool, 1897 (195). 1 stuk 

Kandidatuurstellingen voor de betrekking van leraar in de 
Stedelijke Tekenschool, 1902-1911. l omslag 

Stukken m.b.t. benoeming en ontslag van een leerkracht, 1907. 
4 stukken 

Stukken m.b.t. de benoeming van een leerkracht, 1912-1913. 
2 stukken 

3.2. Wedden, v e r g o e d i n g e n 

4438. Verzoekschrift voor het bekomen van een supplementaire ver 
goeding voor een leraar van de Stedelijke Academie, 1839. 

l stuk 

4439. 
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Briefwisseling m.b.t. de weddeverhoging 
de Stedelijke Tekenschool, 1905-1907. 

4. Algemeen bestuur 

Jaarverslagen van de Stedelijk,e Tekenschool, 1905-1906 tot 
1910-1911. 1 omslag 

van de leraars van 
5 stukken 

4440. 

4441. 

4442. 

5. Rekenplichtigheid 

Begroting, schoolj. 18~7-1868. 

Rekening, schoolj. 1867-1868 (met bijlagen). 

4443-4445. Verantwoordingsstukken bij de rekeningen, 1846-1866. 

4443. 1846. 

4444. 
1
1864-1864. 

4445. 1865-1866. 

6. Schoolbevolking 

l stuk 

omslag 

4446. 

{ stuk 

ó.mslag 

omslag 

Staat van alle leerlingen en leraars per klas van de Stede- 
lijke Academie, schoolj. 1889-1890 (minuut). l stuk 

?. leerplan, resultaten, tucht 
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4452. 

4453. 

4454. 

4455. 

4456. 

4457. 

4458. 

4459. 

8. Varia 

Modelprogramma van een tekenacademie of - school, opgemaakt 
door de Vervolmakingsraad, 1874. l drukwer 

Documentatie over de reorganisatie van de Academie voor 
Schone Kunsten te Brugge, 1885-1889. 2 drukwerken+ l stuk 

Reglementen van de Academiën voor Schone Kunsten van Antwer 
pen (1886), Dendermonde (1873), Doornik (1874), Temse (1890) 
en een onbekende stad (1884), van de Nijverheidsschool van 
Kortrijk (1880). 5 drukwerken+ l kater 

b. Beroepsschool voor teken- en schilderkunst 

Vraag om toelage voor de beroepsleergangen voor schilder 
kunst, op te richten door de kunstkring L'Aurore, 1916. 

2 stukken 

Verslag over het schoolj. 1916 van de beroepsschool voor 
tekenkunst, 1916. l stuk 

Vraag tot integratie van de hogere leergang voor teken- en 
schilderkunst in de Stedelijke Academie, 1916. 3 stukken 

c. Stedelijke Muziekschool 

1. Personeel 

4447. 

4448. 

Uurrooster [begijn 20ste eeuw]. l stuk 

Brief van de leerkrachten van de Stedelijke Tekenschool aan 
het stadsbestuur m.b.t. het programma, de nood aan didac 
tisch materiaal en uitbreiding van de lokalen, 1904 ; in 
bijlage : programma en uurroosters, schoolj. 1904-1905. 

3 stukken 

4449. 

4450. 

Voorstel van speciaal programma voor 1919, 1918. 

4451. 

stuk 

Uitnodiging voor de prijsuitdeling, gericht aan burgemeester 
en schepenen, 1832. l stuk 

Brief van de directeur van de Stedelijke Tekenschool m.b.t. 
een politiemaatregel, 1889. l stuk 

Kandidatuurstellingen voor betrekkingen van muzieklera(a)r(e• 
in de Stedelijke Muziekschool, 1896-r897. 8 stukken 

Kandidatuurstelling voor de betrekking van huisbewaarder in 
de Stedelijke Muziekschool, 1897. 1 stuk 

2 .. '?ekenpliahr;igheià (196) 

4460-4469. Begrotingen, dienstj. 1876-1918. 

4460. 1876. l stuk 

4461. 1877 (2 ex.). 2 stukken 

4462. 1878 (klad). stuk 

4463. 1879. stuk 

4464. 1880 (klad). stuk 

4465. 1883. stuk 

4466. 19[5 (2 ex.). 2 stukken 

4467. 1916 (3 ex.). 3 stukken 

4468. 1917. 1 stuk 

4469. 1918 (3 ex.). 3 stukken 
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4470-4484. Rekeningen, dienstj. 1874-1918. 

4470. 1874. 

4471. 1875 (klad). 

4472. 1876 (klad). 

4473. 1877 (klad). 

4474. 1880. 

4475. 1882. 

4476. [19de eeuw] (197). 

4477. 1905. 

4478. 1906. 

4479 •· 1913. 

4480. 1914. ~ 
4481. 1915 (3 ex.). 

4482. 1916 (3 ex.). 

4483. 1917 (2 ex.). 

4484. 1918 (2 ex.). 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

3 stukken 

3 stukken 

2 stukken 

2 stukken 

I. STUDIEBEURZEN - PRIJZEN 

4485. Academie voor Teken- en Bouwkunst te Gent 
een prijs aan een Ronsenaar, 1810. 
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J. CULTUUR (198) 

a. Bibliotheken 

4492. 

4493. 

Reglement en kataloog van de Stedelijke Openbare Bibliotheek, 
1912. 1 drukwerk 

Stuk met inlichting over de volksbibliotheken van de Volks- 
bond en het Davidsfonds, 1914. 1 stuk 

b. Muziekverenigingen 

4494. 

4495. 

4496. 

4497, 

4486. 

4487. 

Inkomende brieven van het Lyceum te Gent, o.a. m.b.t. een \ 
studiebeurs, 1812. 2 stukken 

Staat van inlichtingen betreffende studiebeurzen gesticht 
door Niklaas Dubois, Ignatius Bisschop, Petrus Devos en 
Claudius Verreydt, 1847-1848. l stuk 

4488. Brief van de gemeentebesturen 
dit van Ronse nopens een studiebeurs van 
dius Verreydt, 1849-1850. 

4489. 

4490. 

4491. 

toekenning van 
2 s t ukkerx 

van Leuven en van Mechelen aan 
de fundatie Clau- 

2 stukken 

Stukken m.b.t. een studiebeurs voor universitair onderwijs, 
(stichting Pierr~ Joseph Delghust), 1903-1915. 1 omslag 

D b b ldh Wer voor een studiereis naar Toelage aan Jean e o, ee ou , 
Italië, 1912-1913. 2 stukken 

Briefwisseling m.b.t. studiebeurzen voor normaalscholen, 
1916. 1 omslag 

4498. 

4499. 

4500. 

4501. 

4502. 

(197) Alleen ontvangsten ingevuld. 

4503. 

4504. 

Opdracht van een compositie door L.R. Delaruelle, lid van de 
''Société Musicale", aan "maire" Van Hove, 1811. 1 stuk 

Stuk betreffende de toekenning van de prijs van een muziek 
wedstrijd, 1812. 1 stuk 

Uitnodiging van een muziekmaatschappij te Ronse tot het bij 
wonen van de plechtige overhandiging van een vlag, 1834. 

1 stuk 

Stuk m.b.t. een aanvraag van een muziekmaatschappij om een 
feestverlichting aan te brengen, z.d. [midden 19de eeuw]. 

1 stuk 

Stuk betreffende de verhuring van het lokaal van de vereni 
ging "Ha.rmonie" op de Kleine Markt, [ midden 19de eeuw]. 

1 stuk 

Brief van de "Société d'Harmonie de Sainte-Cécile" aan het 
stadsbestuur van Ronse, om van de minister van Openbare 
Werken gratis vervoer te verkrijgen naar het feest te Brus 
sel ter gelegenheid van de 23ste verjaring van de onafhanke 
lijkheid, 1853 (minuut). 1 stuk 

Brief van een lid van een muziekmaatschappij te Ronse aan 
Schatte te Brussel m.b.t. bestelde partituren, 1853 (minuut). 

l stuk 

Uitnodiging aan het bestuur van de "Société des choeurs Les 
Montagnards" te Ronse om deel te nemen aan een concert, 
georganiseerd door een bevriende vereniging, 1853. 1 stuk 

Uitnodiging door de burgemeester van Ronsr in naam van zijn 
ambtgenoot van Ellezelles aan de "Société Sainte Cécile" om 
deel te nemen aan de gemeentekermis te Ellezelles, 1853. 

1 stuk 

Verzoekschrift van de "Société d'Harmonie" tot het bekomen 
van een toelage, 1896. 1 stuk 

Verzoek van de "Société Royale de Fanfare" tot het bekomen 
van een toelage voor de viering van het vijftigjarig bestaan, 
1899. 1 stuk 

(198) Zie ook nrs. 296 en 4682. 
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4505. Verzoekschrift van de "Société d'Harmonie" tot het beko~en 
van een toelage voor 1904, 1903 (fotocopie), l stuk 

c. Toneel 

4506. 

4507. 

Enquête van het "Bureau de Correspondance Dramatique" te 
Parijs over het plaatselijk toneelleven (met minuut van 
antwoord), 1811. \ l stuk 

Petitie van een aantal inwoners uit Ronse om een rederij- 
kerskamer op te richten, 1821. 'l stuk 

d. Plastische Kunsten 

4508. Uitnodiging aan het stadsbestuur gericht voor de opening 
van een kunsttentoonstelling ingericht door de "Cercle Ar- 
tistique L'Aurore" te Ronse, 1918. l stuk 

K. SPORT 

a. Handbal 

4509. 

4510. 

Inkomende brief m.b.t. een handbaltornooi te Geraardsbergen, 
1808. l stuk 

Uittreksel uit de notulen van burgemeester en schepenen 
m.b.t. de toelating aan een vereniging om een balspel te 
beoefenen op een plein nabij de Zonnestraat, 1880. l stuk 

b. Paardensport 

4511. Uittreksels uit de notulen van de gemeenteraad m.b.t. een 
vraag om toelage voor het inrichten van paardenkoersen, 
1892-1893. 2 stukken 

c. Schuttersgilden en -verenigingen (199) 
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4512. Toespraak door Bartholomeus Morus, "valet à vie" van de 
"Société connu sous le nom de Kleinen Joori" te Ronse (200), 
met melding van zijn dienststaat in de "Grande Armée" en 
citaat van gildeliederen, [ na 1812]. l stuk 

(199) Zie ook RIJKSARCHIEF RONSE, ,'.Jicy,ofilmverzame l inq, nr. A 134 : 
rPaiQ~PrQ v~n rl~ schietbeurten van St.-Martensgilde te Ronse, 

4513. 

4514. 

4515. 

Uitnodiging tot een boogschutterstornooi te Halle, 1823. 

l drukwerk 
Klacht betreffende het gevaar van vallende pijlen afgescho 
ten door de onlangs (sic) opgerichte St.-Jorisgilde, 1825. 

l stuk 
Verzoekschriften van de 
St.-Marten betreffende 
1841-1845. 

gilden van St.-Hermes, St.-Joris en 
de plaats van de schietwedstrijden, 

3 stukken 
4516. 

4517. 

4518. 

4519. 

l(, ~.t'6 - 4520. 

K', '-141 - 4521. 

4522. 

4523. 

4524. 

4525. 

Stuk m.b.t. prijzen te betalen door de St.-Sebastiaansgilde, 
1849 ; uitslagen van schietbeurten van dezelfde gilde, [19de 
eeuw]. 2 stukken 

Verzoekschrift van de karabijnschuttersvereniging "L'Allian 
ce", tot het bekomen van een toelage, 1899. l stuk 

Verzoekschriften vanwege de Florbertisten van Ronse, tot het 
bekomen van toelagen voor het inrichten van wedstrijden, 
1899-1900. 3 stukken 

Verzoekschrift vanwege de "Club d'Armes indépendant" tot het 
bekomen van een toelage, ca. 1900. l stuk 

F.A. BRUNEEL, ontwerp voor het oprichten van een schutters 
wip van de maatschappij St.-Martinus op het oude kerkhof te 
Ronse, 212 mm. x 462 mm., zonder schaal, [19de eeuw]. l blad 

Ontwerp voor het oprichten van een schutterswip op de Bruul 
te Ronse, 342 mm. x 790 mm., zonder schaal, [19de eeuw]. 

l blad 

d. Turnen 

Verzoekschrift van de turn- en wapenvereniging "La Renai 
sienne", tot het bekomen van een toelage, 1899 ; met exem 
plaar van het verenigingsreglement, 1898. 

l drukwerk+ l stuk 

Verzoekschrift van de turngroep "La Renaisienne Ouvrière" 
tot het bekomen van een toelage voor het inrichten van 
feesten in alle stadswijken, 1899. l stuk 

L. RECREATIE 

a. Kermissen, feesten (201) 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de Fiertelommegang van St.- 
Hermes, 1808-1830 en z.d. 8 stukken 

Programma van de stadskermis, [Franse Periode]. l stuk 

(201) Zie ook p. 150-151 (politieverordeningen) en 153-154 (openbare 
'C'"l"I ,.e;,n-, 
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4526. 

4527. 

4528. 

4529. 

4530. 

11 4531. 

4532. 

4533. 
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Ontvangstbewijs, door de secretaris van Celles, van het ker 
misprogramma van de stad Ronse, 1821. l stuk 

Programma, uitgevaardigd door het college van ~urgemeester 
en schepenen van Ronse voor het vieren van de kermis, 1829. t/ J.... 

1 ~ ...... Q.(, 

Beschikkingen van de gemeenteraad betreffende de karnaval- 
feesten, 1837. 1 stuk 

Programma van een processie en feestelijkheden, [eerste 
helft 19de eeuw] (fotocopie). l stuk 

Lijst van deelnemers aan de halfvasten-mascarade, 1879. 
l stuk 

Uitnodiging tot ruitersgroepen voor deelneming aan de Fier- 
tel [19de eeuw?] (3 ex.). 3 drukwerken 

Lijst van de wijkkermissen extra-muros, [1900]. l stuk 

Verzoekschriften van de foorkramers m.b.t. de beperking van 
de bals tijdens de kermis, 1910. 2 stukken 

b. Bioscopen (202) 

4534. Verzoeken van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité aan het 
stadsbestuur van Ronse tot opschorting van de filmverto 
ningen, teneinde de inwoners niet tot nutteloze uitgaven te 
verleiden, 1917-1918. 3 stukken 

c. Vogelwedstrijden 

4535. Aankondiging van een zangwedstrijd voor hanen, ingericht 
door de "Société Avicole du Canton de Renaix", [20ste eeuw]. 

l stuk 

XIII. ECONOMIE 

A. LAND- EN BOSBOUW 

a. Statistieken, tellingen 

4536. 

4537. 

Statistieken over de landbouw, 1804, 1805, 1812. l omslag 

Staat van de bossen (per eigenaar) die zich te Ronse be- 
vinden [Franse Periode]. l katern 

(202) Zie ook n r s . 1300, 3446 en 3779. 

4538. 

4539. 

4540. 

4541. 

4542. 

4543. 

4544. 

4545. 

4546. 

4548. 

4549. 

4550. 

4551. 

4552. 

4553. 

4554. 

4555. 

Stukken betreffende de opbrengst en het verbruik van diver- 
se gewassen, [Nederlandse Periode?]. 3 stukken 

Onderrichtingen en briefwisseling m.b.t. 
lingen, 1891-1910. 

Register van landverbouwing (teelten) te 
( 203) . 

Register van landverbouwing te Ronse, [einde 19de eeuw - be 
gin 20ste eeuw] (203). l deel 

Stukken m.b.t. landbouwtelling, 1914 (met bijgevoegde stuk- 
ken m.b.t. opeisingen en opeisingsbons). omslag 

Stukken m.b.t. de telling van tarwe, rogge en haver, juli 
1915. l omslag 

Stukken m.b.t. de telling van tarwe, rogge en haver, augus- 
tus 1915. l omslag 

Algemene (maandelijkse) tabellen, bevattende het aantal in 
woners van Ronse en de globale voorraad van graangewassen 
en dieren, 1916-1917. 8 stukken 

Stukken betreffende aard, uitgebreidheid en bebouwing van 
landerijen te Ronse, 1916 en z.d. 1 omslag 

Vragenlijst betreffende aardappelbehoeften en aardappeloogst, 
1916. 1 stuk 

Minuten van de algemene landbouwtelling, 1917. 

Overzicht van de oppervlakten van met gerst bebouwd land, 
1917. 1 stuk 

Opgave van de oppervlakten bezaaid met koren en meelvruch- 
ten, 1917. 1 katern + 1 stuk 

Lijst van landbouwers die paardebonen geplant hebben, 1918. 
3 stukken 

Staten van landverbouwing (per landbouwer), 1918 en z.d. 
1 pak 

b. Aanmoediging 

Stukken m.b.t. de land- en tuinbouwtentoonstellingen, 1850. 
2 drukwerken+ 4 stukken 

Omzendbrief en tellingsformulieren van het Nationaal Ver 
bond tot Heropbeuring van de Landbou~, [1918-1919]. 

9 stukken 

c. Bescherming tegen insecten 

(203) Alfabetisch geklasseerd per landbouwer. 

de landbouwtel- 
1 omslag ., 

Ronse [19de eeuw?] 
l deel 

l omslag 

Gedrukt besluit van het Provinciebestuur van Oost-Vlaan- 
deren betreffende rupsenwering, 1893. l drukwerk 
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4556. Inkomende onderrichting m.b.t. de phylloxera op de wijnstok 
ken, 1907. l stuk 

B. VEETEELT 

a. Algemeen 

4557. Berichten van de regering betreffende de veeteelt [Franse 
Periode]. l drukwerk 

b. Veetellingen 
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4558. 

4559. 

Statistiek van veeteelt, 1812. 

4560. 

Tellingen van ossen, stieren, koeien, varkens, schapen en 
kalveren, maart 1915. l omslag 

Stukken m.b.t. de telling van runddieren, paarden jonger dan 
l jaar en volle merries, april-juni 1915. omslag 

4561. 

4562. 

4563. 

Stukken m.b.t. de telling van vee en hooi, juni 1915. 
l omslag 

Stukken m.b.t. de telling van paarden en vee, juni 1915. 
l omslag 

Stukken m.b.t. de telling van de paarden, juli 1915. 
l omslag 

4564. 

4565. 

Stukken m.b.t. de telling van vee, november 1915. 

4566. 

4567. 

4568. 

4569. 

4570. 

4571. 

l stuk 

omslag 

Telling van het aantal paarden, pony's, ossen, stieren, 
koeien, vaarzen, kalveren, varkens en schapen, 1915-1916. 

l omslag 

Stukken m.b.t. de telling van het vee, februari 1916. 
l omslag 

Staat van het bezit van 7 inwoners aan ganzen en dieren, 
1916. l stuk 

Omzendbrieven van het stadsbestuur m.b.t. de rundveemonste- 
ringen, 1918 (fotocopies). 2 stukken 

c. Opleiding en aanmoediging 

Plakbrief van het provinciebestuur over de verbetering van 
het rundvee, 1842. l drukwerk 

Stukken m.b.t. het dekken van runderen, 1844, 1860. 
2 stukken 

Stuk m.b.t. de keuring van stieren in het 7de provinciaal 
district, 1851. l stuk 

4572. 

4573. 

4574. 

4575. 

4576. 

4577. 

4578. 

4579. 

4580. 

4581. 

4582. 

4583. 

Inlichting gevraagd door het provinciebestuur b 
betering van het paardenras, 1861. m •. t. 

Stukken m.b.t. de verbetering van de dierenrassen, 
1918. 

C. JACHT EN VISVANGST 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de jacht, 1874-1918. 

l omslag 
Inkomende briefwisseling van het provinciebestuur b 
visvangst, 1909-1913. m •. t. de l omslag 

D. NIJVERHEID (204) 

a. Instellingen 

Stukken ·m.b.t. de "Association Nationale pour ie progrès d 
l'Indu~trie Linière. Comité cantonal de la ville de Renaix~ 
(opgericht op 19 sept. 1838) : verkiezing van secretaris en 
penningmeester, 1838 ; antwoord op nationale vragenlijst, 
1838 ; besluiten m.b.t. petities, 1839 ; voorstel aan het 
gemeentebestuur m.b.t. de markt, 1838 ; diploma m.b.t. een 
wedstrijd voor wevers, 1841 (fotoocpies) (205). l omslag 

Id, : dagboek van het vlas aan spinscers ter bewerking ge 
geven, 1842-1844 (fotocopies). l omslag 

Id. : overzicht van spinners en spinsters die grondstof ont 
vingen van een comité, maar nog niets binnenbrachten, 1847. 

l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de oprichting van een Nijverheids- en 
Werkraad te Ronse, 1891. 3 stukken 

Inkomende brief m.b.t. een vergadering van de Nijverheids- 
en Werkraad, 1907. l stuk 

b. Varia 

de ver- 
1 stuk 

1917- 
5 stukken 

Statistisch overzicht van de indust;ie te Ronse, 1811. 
l stuk 

Statistisch overzicht van de toestand in de textielfabrieken 
te Ronse, 1812-1813. l lias 

Statistisch overzicht van de industrie te Ronse, 1816. 
l stuk 

(204) Zie ook nrs, 3276, 3681, 4633, 4637. 
(205) Zie ook nr. 3ï99. 
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4584. 

4585. 

4586. 

4587. 

4588. 

4589. 

4590. 

4591. 

4592. 

Inkomende omzendbrief m.b.t. de Tentoonstelling van de Na 
tionale Nijverheid te Gent, 1820. l drukwerk 

Stuk m.b.t. P.F. Coppens, bierbrouwer te Ronse, 1829. l stuk 

Verzoekschrift van Albert Van de Putte tot erkenning van 
zijn verdiensten als innovator van de plaatselijke textiel 
nijverheid, 1899. l stuk 

Minuut van verslag over de toestand van de textielveredeling 
en de textielnijverheid in het algemeen te Ronse in 1908, 
zeer waarschijnlijk opgesteld door Oscar Thomaes. 2 stukken 

Statistisch overzicht van het aantal werklieden en -uren in 
bedrijven te Ronse v66r en tijdens de eerste wereldoorlog, 
1916. 8 stukken 

Overzichten van de fabrieken en werkplaatsen die zich in de 
stad bevinden, 1917. l omslag 

Naamlijst van mannelijke personen tussen 16 en 60 jaar, te- 
werkgesteld in militaire bedrijven, 1918. l deel 

Lijst van de molens te Ronse, [Eerste Wereldoorlog]. 
2 stukken 

Staat betreffende het al dan niet werken van fabrieken te 
Ronse [Eerste Wereldoorlog], 6 stukken 

E. HANDEL, MATEN, MUNT 

a. Reglementering en organisatie (206) 

4593. 

4594. 

4595. 

4596. ( 

4597. 

4598. 

4599. 

4600. 

Verordening m.b.t. de markten, 1805, en briefwisseling 
daarover (207). 2 stukken 

Verbod van de keizer tot uitvoer van graan naar Nederland, 
1810 (afschrift), l stuk 

Vraag van het stadsbestuur aan de regering tot het inrichten 
van twee jaarmarkten, 1815. l stuk 

Verordening m.b.t. de lijnwaadmarkt van Ronse, 1820. 
l katern 

Ver.ordening m.b.t. de markten van de stad Ronse, 1825. 
l drukwerk 

Afschriften van de koninklijke toelating aan de stad Ronse 
om maandelijks een veemarkt te houden, 1825 (2 ex.). 

2 stukken 
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4601. 

4602. 

4603. 

4604. 

4605. 

4606. 

4607. 

V~rzoekschriften betreffende de plaatsen van de markt : van 
eieren, boter en ~elk, 1833, 1834 ; van paarden, 1831 ; van 
groenten en fruit, 18 .. ; van garen, 1832 ; van hout, 1343. 

l omslag 
Verordening betreffende feesten en markten te Ronse, 1859. 

l drukwerk 

Verzoek van de linnenhandelaars uit Henegouwen, West-Vlaan 
deren, Ruien, enz. tot wijziging van het openingsuur van de 
linnenmarkt te Ronse, 1872. 2 stukken 

Verzoekschrift tot heroprichting van de groentenmarkt op de 
Kleine Markt, 1897. 2 stukken 

V~rzoekschrift van de inwoners van de nieuwe wijk rond de 
nieuwe St.-Martenskerk tot overbrenging aldaar van eend 1 
van de wekelijkse woensdagmarkt, 1899. l ::uk 

lnkoniende brief van het gemeentebestuur van Leuze m.b.t. de 
reglementering van de wekelijkse markt teneinde kunstmatig 
prijsstijgingen te verhinderen, 1904. 1 st:k 

Verzoekschrift van sommige neringdoeners van de Grote Markt 
tot wijziging van de plaatsing van de foorkramers, 1912. 

l stuk 

b. Maten, gewichten en munten 

4608. 

4609. 

Stedelijk reglement van de vismijh, 1826. 

(206) 
( 207) 
(208) 

Zie ook p. 75-77 (Plaats-, meet- en weegrechten). 
De brief handelt ook over een nachtwaker. 
"llroodzet~ing" ~etekent prijsbepaling door de regering. 

l katern 

Stukken en statistiek m.b.t. de "broodzetting", 1827-1829 
en 1868 (208). 8 stukken 

4610. 

4611. 

4612. 

4613. 

4(/;_4_ 

4615. 

Minuut van verzoekschrift van handelaars van Ronse n.a.v. 
een betwisting betreffende maten op de markt van Gent, 
[begin 19de eeuw]. l stuk 

de controle op maten en gewichten, 1805, 
2 stukken 

de invoering van het Nederlands muntstelsel, 
2 stukken 

de ijking van maten en gewichten, 1829. 
3 stukken 

Afschrift van een brief van de handelaars en kleinhandelaars 
van Ronse aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met 
vraag om bepaalde (vooral Franse) munten te verbieden, [mid 
den 19de eeuw]. l stuk 

Stukken m.b.t. 
1808. 

Stukken m.b.t. 
1828. 

Stukken m.b.t. 

c. Marktprijzen en -statistieken 

Omrekeningstabel voor de berekening van de gemiddelde markt 
prijzen [Nederlandse Periode]. l stuk 

Tabellen van de gemiddelde marktprijzen voor graangewassen 
en aardappelen, 1812-1834. l katern+ 3 stukken 

Statistieken betreffende de verkochte hoeveelheid en de 
marktprijs van lijnwaad, 1816-1833. 2 stukken 
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4616. 

4617. 

Statistisch overzicht van de marktprijzen van diverse graan 
gewassen, april-juni 1823. l lias 

Register met wekelijkse staten van de marktprijzen van 
graangewassen, aardappelen, hooi en stro, 1831-08.06.1836. 

l deel 

4618. 

4619. 

4620. 

Id., 15.06.1836-29,12.1841. 

ra., 1842-20.01. 1847. 

l deel 

deel 

4621. 

Overzicht van het aantal dieren, te koop aangeboden op de 
markt gedurende het jaar 1849, 1850. 2 stukken 

Register met wekelijkse staten van de marktprijzen van 
levensmiddelen, voerdergewassen, wol, 1856-1860. 1 deel 

Register met wekelijkse staten van de marktprijzen van 
levensmiddelen, voedergewassen, vee, lijnwaad, 1869-11.03. 
1874. 1 deel 
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4635. 

4636. 

Mededelingen, d~or notarissen aan het stadsbestuur, van 
openbare verkopingen wegens stopzetting van handel 1844 1848. ' - 

4 stukken 
Aanbesteding met toewijzing aan de laagste inschrijver, voor 
het schenken van drank op de Bruul, 1845-1,8,JiQ, 5 stukken 

4637. Verzoekschrift 
défense contre 
toengaren, met 
1907. 

van J.B. G~isset, in naam van het "Comité de 
les trusts , m.b.t. de vrije invoer van ka 
ontwerp van motie van het gemeentebestuur, 

2 stukken 
4638. Vraag om inlichtingen voor de "Agenda Forain de la Comète 

Belge", 1908. 2 drukwerken 

4622. 
F. TOERISME 

4623. 

4624. 

Id., 18.03.1874-13.08.1879. 1 deel 

4625. 

4626. 

4627. 

4628. 

Maandelijkse staten van de Ronsese marktprijzen van lijnwaad 
en vlas, feb. 1853-mei 185 7. 1 katern 

Register met driemaandelijkse staten van de marktprijzen van 
lijnwaad en vlas, 1862-1868. 1 deel 

Register met staten van de hoeveelheden en de gemiddelde 
prijzen van landbouwprodukten die op de markt verkocht wer 
den, 30.ll.1904-22.07.1908. 1 deel 

Id., 03.09.1913-12.08.1914 en 03.03.1920-22,07.1925. 1 deel 

Staat van de g~middelde maandelijkse verkoopprijs van vlees, 
jan.-juli 1914. katern 

d. Bankwezen 

4629. 

4630. 

Brief van het provinciaal bestuur m.b.t. de wenselijkheid 
over te gaan tot de oprichting van een spaarbank te Ronse, 
1827. 1 stuk 

Reglement voor een spaarbank te Ronse, ·onder waarborg van de 
stad ; Koninklijk Besluit dat het reglement goedkeurt, 1827. 

l katern+ 1 stuk 

Lijst van de beheerders van het discontokantoor te Ronse, 
1859-1897 (fotocopie). 1 stuk 

Plakbrief betreffende de rentetarieven op de spaarboekjes 
van de A.S.L.K., 1902. 1 drukwerk 

4639. Brief van de 'Guide du Touriste du Pays de Renaix' aan het 
stadsbestuur ten einde een toelage te verkrijgen voor de 
uitgave van deze gids, 1897 (209). 2 stukken 

G. BEVOORRADING 

4640.r 1 
1 
~ 

4641. 

Uittreksel uit het register van de besluiten van de burge 
meester der stad Ronse, betreffende de graanbevoorrading op 
de markt, 1817. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de opeising van melk door de overheid, 1918. 
2 stukken 

XIV. SOCIALE V O O R Z I E N I N G E N 
A R B E I D S R E G L E M E N T E R I N G 

A. ALGEMEEN 

4642. Stukken m.b.t. hulp door het gemeentebestuur te verstrekken 
aan behoeftige reizigers, 1815 en z.d. 3 stukken 

4631. 4643. 

4644. 

Paspoort voor een behoeftige die op reis is, 1842, 

4632. 

e. Varia m.b.t. de handel 

4633. 

4634. 

Naamlijst van diverse handelaars en overzicht van diverse 
fabrieken, [Franse Periode]. 1 stuk 

Verzoekschrift van P. Devos om met drank te leuren op de 
Bruul, 1840. l stuk 

4645.( 

, 
1 ' 

E N 

(209) Ondertekend door een dozijn vooraanstaande Ronsenaars. 
I 

1 stuk 

Ligue cont.re ie paupérisme .. -lppel aux habitants de Renaix, 
184 7 ; ondertekend door het gemeenteb"estuur, het Weldadig 
heidsbureel, de geestelijkheid, het Vlasnijverheidscomité, 
het Onderstandscomité. 1 drukwerk 

Staten van de uitgaven door het armbestuur en de gemeente 
besteed aan de bestrijding van de armoede en werkloosheid, 
1848. 2 stukken 
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4646. r..; Antwoord op een brief van de provinciegouverneur betreffende 
de houding van het gemeentebestuur t.o.v. de bedelarij en de 
sociale voorzieningen te Ronse, z.d. [eerste helft 19de 
eeuw]. l stuk 

4647. Staat van de verminkten te Ronse (minuut), 1908. 2 stukken 

B. WERKLOZENZORG (210) 

4648. 

4649. 

4650. 

Register van notulen van de "Werklozenonderstand", 1915. 

l deel 
Alfabetisch inschrijvingsregister van mannelijke werklozen, 
1916. l deel 

Inkomende brief van het ministerie van Nijverheid en Arbeid 
m.b.t. het Werklozenfonds te Ronse, 1916. l stuk 

C. PENSIOENEN 

4651. Borderellen en bijhorende stu~ken betreffende pensioenge 
rechtigden van de staat, wonende te Ronse, 1827-1858 en z.d. 

l omslag 
4652-4672. Verzendingsberichten van assignaties e.a. briefwisseling 

m.b.t. staatspensioenen, 1836-1858. 

4652. 1836. 

4653. 1837. 

4654. 1838. 

4655. 1839. 

4656. 1840. 

4657. 1841. 

4658. 1842. 

4659. 1843. 

4660. 1844. 

4661. 1845. 

2 stukken 4663. 1847. 14 stukken 
6 stukken 4664. 1848. 8 stukken 
8 stukken 4665. 1849. 6 stukken 
7 stukken 4666. 1850. 2 stukken 

11 stukken 4667. 1851. 2 stukken 
9 stukken 4668. 1852. stuk 
6 stukken 4669. 1854. l stuk 

11 stukken 4670. 1856. stuk 
7 stukken 4671. 1857. stuk 

10 stukken 4672. 1858. stuk 
12 stukken 
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4662. 1846. 

4673. Overzichten van staatspensioenen voor Ronsenaars, 1841, 
l847. 2 stukken 

4674. 

4675. 

Brief van het ministerie van Financiën aan P. Desmet, m.b.t. 
zijn pensioen, 1850. l stuk 

Inkomende briefwisseling m.b.t. ouderdomspensioenen, 1901- 
l902. l omslag 

4676. 

4677. 

4678. 

D. VERENIGINGEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERZEKERING - VAKVERENIGINGEN 

4679. 

4680. 

4681. 

4682. 

Briefwisseling van en met het Beschermingscomité van de 
Werkmanswoningen van het arrondissement Oudenaarde, IT' •• b. t. 
ouderdomspensioenen, l902-l903. 8 stukken 

Dossier betreffende een pensioen ten laste ~an het ministe- 
rie van Justitie, 1910-1919. 6 stukken 

Inkomende brief m.b.t. een staatspensioen, 1914. l stuk 

Rekeningen van de vereniging voor onderlinge bijstand "Les 
Frères Réunis", 1867-186/.~ ~ stukken 

Nota met diverse inlichtingen betreffende de maatschappij 
voor onderlinge bij stand "Les Frères Réunis", z. d. l stuk 

Verzoekschrift van de voorzorgsmaatschappij "Tot nut van 't 
Algemee~' tot het bekomen van een toelage, ca. 1895. l stuk 
Ct/4 ,· ~e . 
Aan ondiging van een liefdadigheidsconcert ten 
het Verbond van Vennootschappen van Onderlinge 
Ronse, 1897 (211). 

gunste van 
Bijstand, 

l drukwerk 

4683. 

4684. 

4685. 

4686. 

4687. 

4688. 

4689. 

4690. 

4691. 

/')J(\\ '7~ .... ,..,...lr _.._ /,'lOC. 

Verzoekschrift van de vereniging voor onderlinge bijstand 
"La Charité Fraternelle", tot het bekomen van een toelage, 
1899. l stuk 

Inkomende brieven van en betreffende Ronsese pensioenkassen 
(212), ook in schoolverband, 1902=1915. 8 stukken 

Staat van de inkomsten en uitgaven van de maatschappij voor 
onderlinge bijstand "Tot nut van 't Algemeen" te Ronse, 
1903 (2 ex.). 2 stukken 

Brief van Kamiel Goeffers aan de stadssecretaris over de 
vakverenigingen en de overheidssteun, [1907]. l stuk 

Stukken m.b.t. de schenking van Charles Vandendooren aan de 
"Fédération neutre des Sociétés de Secours mutuels", 1912- 
1914. l omslag 

Inkomende briefwisseling m.b.t. het ~ationaal Congres over 
de Arbeidswoningen en de Voorzorgsinstellingen, 1913. 

3 stukken 

Verzoekschrift van het ziekenfonds Bond Moyson (lokaal "De 
Verbroedering'') tot het bekomen van,een toelage voor l914, 
1913 (fotocopie). l stuk 

Stuk m.b.t. een toelage aan "De Verbroedering", maatschap- 
pij van onderlinge bijstand, 1916. l stuk 

Stukken betreffende het legaat van August De Wolf aan de 
"Fédération neutre des Sociétés de Secours mutuels de Re- 
naix", [918. 2 stukken 

(211) ~1.m.v. Ronsese solisten (Hantson B., Guisset ~!.), r'o,~ J 
., • ,, - ·--- ... ,.,,1,o...-ino. 
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E. VARIA M.B.T. SOCIALE VOORZIENINGEN 

4692. Stukken m.b.t. de jaarlijkse toelage van 65 fr. door het 
ministerie van Nijverheid en Arbeid toegekend aan behoef- 
tige ouderlingen, 1901-1907. 1 omslag 
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B. ST.-HERMESPAROCHIE EN BIJHORENDE KAPEL 

F. ARBEIDSREGLEMENTERING 

4693. 

4694. 

Diverse stukken betreffende de aflevering en ondertekening 
van werkmansboekjes, 1835-1846, 1848. 1 pak 

Algemene briefwisseling betreffende de toepassingsmodali- 
teiten van de wet op de zondagsrust, 1906. 3 stukken 

XV. EREDIENST 

A, ALGEMEEN (213) 

4695. 

46%. 

4697. 

4698. 

4699. 

4700. 

4701. 

Verzoek van Paul Detienne, pastoor van de St.-Martenskerk, 
aan het gemeentebestuur tot schadevergoeding voor 17 dagen 
gijzeling te Rijsel, 1796. 1 stuk 

Uittreksel uit de notulen van het gemeentebestuur m.b.t. de 
sluiting van de kapellen, [1797]. 1 stuk 

Verzoekschrift, ondertekend door de voornaamste inwoners van 
Ronse, tot behoud van de kerk- en kapelgebouwen voor de ere 
dienst, 1797. 1 katern 

Inkomende briefwisseling betreffende het aantal zondagsmis 
sen in de parochiekerken, 1882, 3 stukken 

Programma van de stoet ingericht n.a.v. de plechtige intrede 
te Ronse van H.C. Lambrecht, bisschop van Gent, 1889. 

1 drukwerk 

Staten m.b.t. de gebouwen bestemd voor de katholieke ere 
dienst en voor de. huisvesting van de bedienaars ervan, 
tijdens de periode 1901-1910, 1914. 2 stukken 

Staat der bijdragen voor jaarwedden en schadeloosstelling van 
huisvesting door de gemeente verleend aan de bedienaren van 
de katholieke eredienst in de periode 1901-1910, 1914, 

1 stuk 

(213) Voor de Fiertelommegang van St.-Hermes, zie nrs, 4524 en 4531. 

4702; 

4703, 

4704, 

4705. (1 

4706. 

4707. 

4708. 

4709. 

4710. 

4 711. 

4712. 

a. Personeel 

Curricula vitae van de geestelijkheid van St,-Hermesparo- 
chie, 1820. 3 stukken 

b. Huisvesting van de geestelijkheid 

Notariële akte betreffende de aankoop van een huis te Ronse 
door J.B. Baeten, pastoor van St.-Hermes, van Catharina 
Vandevoort uit Geraardsbergen, 1803. 1 katern 

Verzoek van de pastoor van St,-Hermes aan het gemeentebe 
stuur om de wettelijke vergoeding voor zijn huisvesting, 
1809, 1 stuk 

Stukken betreffende de verkoop van een stuk grond door Jean 
François Stockman aan Bonifatius Porreye, pastoor en deken 
van St.-Hermes, 1816. 2 stukken 

Stukken m.b.t. de bouw van een dekenij voor St.-Hermes, 
1847-1850. 1 omslag 

Stukken betreffende werken aan de dekenij, 1898-1901, 
1 omslag 

Stukken m.b.t. de herstellingen aan de dekenij, !908-1910. 
6 stukken 

Stukken m.b.t. het plaatsen van een vloer in de dekenij, 
1910-1912. 8 stukken 

c. Zielzorg 

Diverse verzoekschriften aan de bisschop van Gent tot herin 
richting van de zondagdiensten in de kapel van 0.-L.-V. van 
Lorette, met bijhorende stukken, 1806 (fotocopieën). 

1 omslag 

Verzoek van de meier van Ronse aan de vicaris-generaal te 
Gent om de smeekprocessie op Sacramentsdag zoals voorheen 
vanuit St.-Hermeskerk te laten vertrek~en, en niet uit St, 
Martenskerk die daarvoor te klein is, 1812 (minuut), 1 stuk 

C. ST.-MARTENSPAROCHIE 

a. Organisatie 

Stukken m.b.t. de aanstelling van een derde onderpastoor in 
St.-Martensparochie, [898. 7 stukken 
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b. Personeel 

4713. 

4714. 

4715. 

~iedeken ter ere van de inhuldiging van Mijnheer De Clercq 
als pastoor van St.-Martens binnen Ronse, [1814]. 1 drukwerk 

Curricula vitae van de geestelijkheid van St.-Martensparo- 
chie, 1820. 3 stukken 

Huldedicht aan E.H. Gevaert n.a.v. zijn plechtige eerste 
mis op 23 dec. 1902, door E.H.T. Steyaert. 1 drukwerk 

c. Huisvesting van de geestelijkheid 

4716. 
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pastorie, 1887. 

3 stukken 

d. Zielzorg 

4717. 
Uitnodiging van de bedienaar van St.-Martenskerk aan het 
stadsbestuur om de Sacramentsprocessie bij te wonen, 1810. 

1 stuk 

D. VOORMALIGE ST.-PIETERSKERK 

4718. 
Verzoek van de bedienaar van St.-Pieterskerk aan het stads- 
bestuur tot het bekomen van een wedde, 1818. 1 stuk 

E. PAROCHIE LOUISA-MARIA 

4719. 

4720. 

4721. 

4722. 

Koninklijk Besluit tot oprichting van de parochie, 1851 
(fotocopie). 1 stuk 

Verzoekschriften tot uitbetaling van het supplementaire 
honorarium van de pastoor, 1898. 2 stukken 

Stukken betreffende de betaling door de gemeente van werken 
aan de kerk en de pastorie, 1898-1901. 10 stukken 

Vraag tot instelling van het ambt van onderpastoor te 
Louisa-Maria, 1902. 1 stuk 

F. VOORMALIG ST.-HERMESKAPITTEL 

4723. 
Verklaringen door Alexius Vangermeersch over de aankoop van 
een stuk grond te Ronse van het nationaal domein, voorheen 
eigendom van het kapittel aldaar, 1800. 2 stukken 

4724. 

4725. 

4726. 

4727. 

4728. 

4729. 

4730. 

4731. 

vraag van de ontvanger van de Domeinen te Oudenaarde aan de 
burgemeester van Ronse nopens de eigendom van 4 partijen 
land, voormalig eigendom van het kapittel, 1825. 1 stuk 

Ontvangstmelding door de overste van het St.-Elooishospitaal 
van brieven van het departementaal bestuur, overgemaakt via 
het gemeentebestuur, 1796. 1 stuk 

pitaal van Ronse 
ment betreffende 
1797. 

Brief van de leden van de gemeenschap van het St.-Elooishos 
aan het hoofdbestuur van het Scheldedeparte 
de inbeslagneming van hun huis en goederen, 

1 stuk 

Afschrift van de notulen van de gemeenteraad m.b.t. 
richting van een burgerlijk godshuis in de gebouwen 
voormalig St.-Elooishospitaal, 1809. 

Bundel m.b.t. verbouwingen aan het St.-Elooishospitaal, 
1797-1811. 5 stukken 

Vraag van het stadsbestuur aan de onderprefect om in het 
bezit gesteld te worden van het St.-Elooishospitaal, 1811. 

1 stuk 

Brief van de "Commissaire du Bureau des Domaines Nationaux" 
m.b.t. de afschaffing van het klooster der Zwarte Zusters, 
1796. l stuk 

d O d d aan de "maire" Vraag van de onderinten ant van u enaar e 
van Ronse naar een gedetailleerde staat van de gebouwen van 
het Zwartezustersklooster en het gewezen hospitaal, 1814 
(met minuut van antwoord). 1 stuk 

(214) 

G. ST.-ELOOISHOSPITAAL (214) 

H. ST.-ANNAKLOOSTER (ZWARTE ZUSTERS) 

de op 
van het 

1 stuk 

De gebouwen werden op 09.04.1811 stadseigen~om, maar pas_op 
10.02.1825 werd het Burgerlijk Hosptiaal erin geopend (zie p. 
246-247, vooral nr. 5152). Zie ook nrs. 3558 en 4731. 
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XVI. BESTUREN 0 N D E R V O O G D I J 

A. BUREEL VAN WELDADIGHEID (215) 

a. Personeel 

4 732. ('1t) 
4ï33. 

4734. 

233 

4747. 1906. 

4748. 1909. 

4749. [begin 20ste eeuw]. 

l lias 

2 stukken 

l stuk 

4735. 

4736. 

4737. 

4738. 

4739. 

4740. 

4 741. 

4742. 

Benoeming van J.J. Despretz tot heelkundige van het Welda 
digheidsbureel, 1814. l stuk 

Naamlijsten van kandidaat-leden van het Weldadigheidsbureel, 
1825. 4 stukken 

Stukken m.b.t. kandidaturen, benoemingen en ontslag van 
leden van het Weldadigheidsbureel, 1827-1829. l omslag 

Geneeskundige armendienst voor 1840-1847 : personeelslijst, 
wedden. l stuk 

Stuk m.b.t. de benoeming van twee leden van het Weldadig 
heidsbureel en de Commissie van het Wezenhuis, 1843. l stuk 

Sollic'itatie voor de betrekking van geneesheer bij het Wel 
dadigheidsbureel, 1845. l stuk 

Stukken m.b.t. de eedafleggingen van leden van het Weldadig 
heidsbureel, 1862-1902. l omslag 

Eedaflegging van de chirurg van het Weddadigheidsbureel en 
de Burgerlijke Godshuizen, 1864. l stuk 

Naamlijsten van kand Ld aa t-e Le de n van het Weldadigheidsbureel, 
1880 en z.d. 3 stukken 

Uittreksel uit de notulen van het Weldadigheidsbureel be- 
treffende de benoeming van een ontvanger, 1880. l stuk 

Verkiezingsuitslagen voor de benoeming van leden van het 
Weldadigheidsbureel, 1909-1919. l omslag 

b. Algemeen bestuur (216) · 

4743. 

4744. 

1. Algemene brief~isseling 

Briefwisseling, 1825-1900. 

Id., 1882-1890. 

8 stukken 

l omslag 

4ï45-4749. Inkomende briefwisseling, 1820 -[begin 20ste eeuw]. 

4745. 1820-1828. 

4746. 1840. 

omslag 

l stuk 

(215) Verder kortheidshalve Weldadigheidsbureel genoemd. Tot 31.12.1852 
ontvingen ook de godshuizen steun van het Weldadigheidsbureel : 
zie op p. 242, n. 232 en nrs. 3429 en 5294. 

(216) Zie ook RIJKSARCHIEF RONSE, 'ti cro fi.lmuereamel inq, nr s . B 66 en 
B 67 : notulen van het ~eldadigheidsbureel, 1819-1925. 

4750-4755. Kopieboeken van uitgaande briefwisseling, 1866-1925.•~ delen 

4750. Ol.Ol.1866-22.06.1876. 

4751. 13.06.1879-04.05.1913. 

4752. 05.08.1891-28.06.1893. 

4753. 21.10.1897-06.02.1903 (onvolledig). 

4754. 13.02.1903-02.10.1916. 

4755. Ol.10.1916-30.12.1925. 

2. Statistieken (217) 

4756. 

4757. 

4758. 

4759. 

4760. 

4 7 6.1. 

4762. 

4763. 

4764. 

4765. 

4766. 

Statistiek van behoeftigen [begin l9de eeuw]. 2 stukken 

Statistiek van de behoeftigen die gesteund worden door het 
Weldadigheidsbureel te Ronse, 1822. l stuk 

Algemene staten van de financiën van het Weldadigheidsbureel 
en het aantal ondersteunden, 1824-1839. 5 stukken 

Staten van het getal personen die deel uitmaken van de klas 
sen der ingezetenen waartoe de bedeelden in het algemeen 
behoren, 1829 en z.d. 2 stukken 

Statistiek van het aantal ongeneeslijke behoeftigen te Ron 
se (blinden, verminkten, lammen, andere ongeneeslijke ziek 
ten), en de gemiddelde kostprijst van hun onderhoud, [Neder 
landse Periode]. l stuk 

Statistieken van het gemiddelde aantal personen die verble 
ven in het hospitaal te Ronse en van degene die andere steun 
ontvingen van het Weldadigheidsbureel, 1833-1836. 2 stukken 

Staten van de verlaten of weeskinderen onderhouden door het 
Weldadigheidsbureel,· 1833·en 1843. 1 katern+ 2 stukken 

Diverse statistieken betreffende de armen, 1839. l lias 

Statistiek van de arme kinderen van 5 tot 12 jaar, per sec- 
tie, [eerste helft 19de eeuw]. l stuk 

c. Onroerend en roerend bezit (218) 

Atlas van de onroerende eigendommen van het 
bureel ("les pauvres"), einde 19de of 20ste 
mm. x 500 .mm., schaal 1/2500, getekend. 

Weldadigheids 
eeuw , 300 

l deel 

Stukken en dossiers m.b.t. legaten en giften ten voordele 
van het Weldadigheidsbureel, de Burgerlijke Godshuizen en de 
C.0.0., met retroacten, 1785-1927. l pak 

(217) Zie ook nrs. 5046-5051. 
(218) Zie ook nr. 5258. 
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4767. 

4768. 

4769. 

4770. (:t} 

4771. 

Stukken m.b.t. de aflossing van renten aan de armentafel van 
St.-Martens- en St.-Pietersparochie, 1798-1803. 

l katern+ 3 stukken 

Stukken m.b.t. het verwerven, door het Weldadigheidsbureel, 
van geüsurpeerde nationale goederen, 1802-1820. 1 omslag 

Briefwisseling betreffende goederen van het Weldadigheids- 
bureel, 1803-1805. 3 stukken 

Opvordering door het Weldadigheidsbureel van het gemeente 
bestuur van Ronse van een stuk grond eertijds toebehorend 
aan de kapelanie van St.-Simon-en-Juda in St.-Hermeskerk te 
Ronse, 1819. 1 stuk 

Kopie van een staat van de schulden voortspruitend uit de 
verkoping in 1787 van een erfelijke rente ten voordele van 
de armentafel van St,-Pietersparochie te Ronse aan Dominicus 
Waterloos, 1821. l stuk 

4772. 

4773. 

Stuk m.b.t. legaten, 1829. 1 stuk 

4774. 

4775. 

4776. 

4777. 

4778. 

Afschrift van de notulen van het Weldadigheidsbureel betref 
fende een rente, 1868. l stuk 

Bundel m.b.t. de verpachting en verkoop van goederen en 
gronden van het Weldadigheidsbureel en de C.O.O., 1880-1929 
(met talrijke plannen), l pak 

Overzichten van de stichtingen in St.-Hermeskerk ten laste 
van het Weldadigheidsbureel, ca. 1890. l omslag 

Dossier betreffende herstellingswerken aan een huis, op 
rekening van het Weldadigheidsbureel, 1910. 6 stukken 

Briefwisseling en drukwerk m.b.t. de verkoop van onroerende 
goederen van het Weldadigheidsbureel, 1918. 

1 drukwerk+ 3 stukken 

Dossier betreffende de verkoop van diverse eigendommen, 
1918-1927. 7 stukken 

d. Financiën (219) 

4779. 

1. Begrotingen 

Begrotingen, vastgesteld door de gemeenteraad, dienstj, 
1818-1902. l band 

4780-4812. Begrotingen, dienstj. 

4780~1833. 

4781. 1835. 

1833-1918. 

4785yl891. 

4786. 1892. 

51 stukken 
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4790. 1896. 4802. 1908 (id.). 

4791. 1897. 4803. 1909 (3 ex.). 

4792. 1898 (2 ex.). 4804. 1910 (2 ex,). ', 
4793. 1899. 4805. 1911 (id.). 

4794. 1900. 4806\ '1912 (3 ex.). 

4795. 1901. 4807. 1913 (id.). 

4796. 1902. 4808. 1914 (id.). 

4797. 1903 (2 ex.). 4809. 1915 (2 ex.). 

4798. 1904 (id.). 4810. 1916 (id.). 

4799. 1905 (id.). 4811. 1917 (1 ex.). 

4800. 1906 (id.). 4812. 1918 (3 ex.). 

4801. 1907 (id.). 

4813. 

4814-4821. 

4814. 

Stukken betreffende de begroting, 1825 en 1827. 
l katern+ 1 stuk 

2. Boekhouding 

2.1. De e 1 rekeningen 

Rekeningen van de ontvangers van een deel van de goederen, 
dienstj. 1807-1815 (220). 

02.02.1807-02.02.1808. 

4815. 02.02.1808-0~.02.1809. 

4816. 02.02.1809-02.02.1810. 

4817. 02.02.1810-02.02.1811. 

4818. 02.02.1811-02.02.1812. 

4819. 02.02.1812-02.02.1813. 

4820. 02.02.1813-02.02.1814. 

4821. 02.02.1814-02.02.1815. 

4822. ~) 

1 katern 

2 katernen 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

Rekening van omhalingen van het Weldadigheidsbureel, dienstj. 
1817, l stuk 

van het Weldadigheids 
in bepaalde stadswijken, 

4782. 1862. 4 787. 1893. 
4783. 1889. 4788. 1894. 
4784. 1890 (2 ex.). 4789. 1895 (2 ex.). 

(219) Zie ook nrs. 72, 988, 5294. 
\ /') f 

4823-4829. Gedetailleerde rekeningen van leden 
bureel, belast met de steunbedeling 
dienstj. 1819-1823 (221). 

4823. 1819 (6de, 7de, 8ste en l Ode wijk),• 

4824. 1819 (llde, 12de wijk). 

4825. 1819-1824 (13de, 14de, 15de, 16de, 17de wijk)· 

4826 .. 1820 (6de, 7de, 8ste, !Ode wijk), 

katern 

katern 

1 deel 

katern 

(220) 

(221) 

Waarschijnlijk waren er twee zulke ontvangers en behe~rdena:!! 
elk de goederen afkomstig van één van de twee voormalige P 
chiale armentafels ; zie ook nr. 4856. 
De steun wor<lt {n<livi<lueel oer arme ~esoecificeerd. 
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4827. 1821 (id.). 

4828. 1822 (id.). 

4829. 1822-1823 (lste, 2de, 3de, 4de wijk). 

2.2. Man u a 1 en 

4830. {-lf) 
4831-4834. Manualen van betalingen voor behoeftigen bij private personen 

uitbesteed, dienstj. 1829-1838. 

4831. 1829. 

4832. 1832. 

4835. 

4836. 

4837. 

4838.! 
4839. 

4840. 

4841. (!"- 

4842. 

4843. 

Manuaal m.b.t. de bedeling van brood en huiszittende armen, 
1819. l katern 

2 katernen 

l katern 

4833. 1833. 

4834. 1837-1838. 

Manuaal van betalingen aan blinden en doofstommen, 1886. 

l katern 
Manuaal van betalingen aan behoeftigen (per wijk), 1900. 

l katern 
2.3. Groot - 

boeken 

[Grootboek] van ontvangsten, dienstj. 1827. katern 

d a g - e n m a n d a t e n - 

Dagboek van steunverlening, dienstj. 1830 (fragment). stuk 

Id., dienstj. 1832 (fragment). stuk 

Dagkasboek, dienstj. 1840 (fragment). 

[Mandatenboek], dienstj. 1840 (fragment). 

2.4. Varia 

Stukken m.b.t. de rekenplichtigheid, 1796-1830. 

katern 

katern 

l deel 

katern 

katern 

3 stukken 

3 stukken 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de financiën, 1870. 

2 stukken 
Register van ontvangstbewijzen voor hulpverstrekkingen aan 
behoeftigen (reisgelden, nachtverblijf), 1885-1897. l deel 

Statistieken betreffende geldelijke steun aan armen (niet 
Ronsenaars hoofdzakelijk) die al or niet vergoed werd, 1886. 

l omslag 
Maandelijkse en individuele overzichten (per wijk) van de 
"Secours périodiques", 1887. l katern 

"Bureau de Bienfaisance, Livre de ménage, Section des Vieil 
lards" (waarschijnlijk ondergebracht in "Institution St.-Vin- 
cent de Paul" te Ronse, o.l.v. de Broeders van O.L.V. van 
Lourdes te Oostakker) : dagboek van uitgaven, l juli 1916- 
30 juni 1917, met globale balans van inkomsten en uitgaven 
voor die periode. 1 deel 

3. Rek.eningen 

Rekeningen, vastgesteld door de gemeenteraad, dienstj. 1828- 
1900. 1 band 

4849-491 l. Rekeningen, dienstj. 1803-1918. 

l omslag 

4844. 

4845. 

4846. 

4847. 

4848. 

4849. 02.02.1803-02.02. 1804 (opgemaakt in 1814). l kati!rn 

,. 

4850. 02.02.1804-02.02.1805 (id.). 

4851. 02.02.1805-02.02.1805 (id.). 

4852. 02.02.1806-02.02.1807. 

4853. Ca. 1807 (fragment). 

4854. [1808]. 

4855. 02.02.1808-02.02.1810 (222). 

4856. 02.02.1810-02.02.1811 (223). 

4857. 02.02.1811-02.02.1812 (224). 

4858. 02.02.1812-02.02.1813 (224). 

4859. 02.02.1813-02.02.1814 (224). 

4860. 02.02.1814-02.02.1815 (224). 

4861. 1815 (225). 

4862. 1816. 

4863. 1817. 

4864. 1818. 

4865. 1819. 

4866. 1821. 

486 7. 1823. 

4868. 1824. 

4869. 1825. 

4870. 1826. 

4871. 1827. 

4872. 1833. 

4873. 1834. 

4874. 1836. 

4875. 1837. 

4876. 1838. 

4877. 1841. 

4878. 1842. 

4879. 1843. 

4880. 1844. 

4881. 1845. 

4882. 1847. 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern + 1 stuk 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

2 katernen 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

stuk 

(222) Opgemaakt in 1813. 
(223) Er zijn twee ontvangers die elk voor hetzelfde dienstjaar een 

verschillende rekening opmaken ; zie ook P• 235, n. 220. 
(224) Zie n. 223. . 
(225) Deze en volgende rekeningen beslaan het ka Lende r j aa r . 



4883. 1848. 

4884. 1887. 

4885. 1888. 

4886. 1889 (2 ex.). 
4887. 1890. 

4888. 1892. 

4889. 1893. 

4890. 1896. 

4891. 1897. 

4892. 1898. 

4893. 1900. 

4894. 1901 (2 ex.). 
4895. 1902 (id.). 

4896. 1903 (id.). 

4897. 1904 (id.). 
4898. 1905 (id.). 

4899. 1906 (id.). 

4900. 1907 (3 ex.). 
4901. 1908 (2 ex.). 
4902. 1909 (3 ex.). 
4903. 1910 (3 ex.). 
4904. 1911 (id.). 

4905. 1912 (2 ex.). 
4906. 1913 (id.). 

4907. 1914 (id.). 

4908. 1915 (id.). 

4909. 1916 (3 ex.). 

4910. 1917 (id.). 

4911. 1918 (2 ex.). 

1 stuk 

katern 

katern 

2 katernen 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

4912. 

katern 

katern 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

2 katernen 

3 katernen 

2 katernen 

3 katernen 

3 katernen 

3 katernen 

2 katernen 

2 kater:nen 

2 katernen 

2 katernen 

3 katernen 

3 katernen 

2 katernen 

4913. 

4914. 

4915. 

Verklarende nota nopens de rekening van het 
bureel, 1825. Weldadigheids- 

1· katern 
Goedkeuring van de rekening van het Weldadigheidsbureel door 
de Bestendige Deputatie, dienstJ·. 1871-187?. , 

- - stukken 
V~rslagen over het nazicht van de rekeningen van het Welda- 
digheidsbureel, dienstj. 1914-1916. 1 

stuk 
Id., dienstj. 1915. 

4. Verantwoordingsstukken bij de rekeningen 
4916-4952. Verantwoordingsstukken bi d 

j e rekeningen, dienst3'. 1823- 1910. 

stuk 

4953. 

4954. 

4955. 

4956. 

4957. 
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4916. 1823. 1 lias+ stuk 4935. 1846. 2 stukken 

4917. 1824. lias 4936. 1847. 1 pak 

4918. 1825. lias 4937. 1848. omslag 

4919. 1827. omslag 4938. 1849. 1 stuk 

4920. 1828. 1 katern+ 1 stuk 4939. 1850. 1 pak 

4921. 1829. stuk 4940. 1855. omslag 

4922. 1832. 3 stukken 4941. 1859. omslag 

4923. 1833. pak 4942. 1864. omslag 

4924. 1834. pak 4943. 1868. omslag 

4925. 1835. pak 4944. 1869. omslag 

4926. 1836. pak 4945. 1881-1882. omslag 

4927. 1837. pak 4946. 1883. 1 pak 

4928. 1838. pak 4947. 1884. 2 stukken 

4929. 1840. pak 4948. 1887. omslag 

4930. 1841. pak 4949. 1900. 1 pak 

4931. 1842. pak 4950. 1904. omslag 

4932. 1843. pak 4951. 1905. 1 lias 

4933. 1844. pak 4952. 1910. 1 pak 

4934. 1845. omslag 

5. ~inàI'ekeningen 

Rekening, overgegeven door F.J. Colbrant, uittredend lid 
van het Weldadigheidsbureel, 1818-1822. 1 stuk 

Eindrekening van een aftredend ontvanger, 1880. 

e. Steunverlening (226) 

1 katern 

1. Stamboeken 

Stamboek van behoeftigen [eerste helft 19de eeuw]. 
l katern+ 1 stuk 

Stamboek van ondersteunden [einde 19de-begin 20ste eeuw] 
(227). l deel 

~- 1/aria m.b.t. steunverlening 

Medisch verslag van de armendokter over een •rme, 1796. 
l stuk 

4958-4961. Attesten van het Weldadigheidsbureel betreffende het niet 
verleend hebben van onderstand aan bepaal~e personen, ge 
durende de laatste jaren, 1831-1835. 

(226) Zie ook nrs. 4823-4836, 4838-4839, 4846. 
(227) Vermeldt familiesamenstelling, beroep, opmerkingen over gedrag. 



'IDö. 1831. 

4959. 1832. 
4962. 

4963. 

lias 

stuk 

Stuk betreffende een bedeling aan armen, [19de eeuw]. l stuk 

Waardebons voor behoeftigen, afgeleverd door het Weldadig- 
heidsbureel, 1905, 1908-1912. 1 pak 

3. Onderstandsdomicilie 

4960. 1833. 

4961. 1835. 
omslag 

omslag 

4964. 

4965. 

3.1. Repertoria en kopieboeken 
v a n b r i e f w i s s e l i n g 

Repertorium van inkomende- en uitgaande briefwisseling, 15. 
02.1874-18.03.1884. l deel 

Id., 21.04.1884-30.09.1910. 

49~6-4971. Kopieboeken van uitgaande briefwisseling, 1845-1914. 6 delen 
4966. Ol.Ol.1845-09.10.1849. 

4967. 09.l0.1849-14.07.1859 (met klapper). 

4968. 22.07.1859-09.09.1871. 

4969. 06.10.1871-01.05.1883. 

4970. Ol.05.1883-21.03.1905. 

4971. 24.03.1905-27.07.1914. 

J.2. Brief wisseling 

deel 

4972. 

4973. 

4974. 

4975. 

Briefwisseling betreffende het onderstandsdomicilie van be 
hoeftigen die buiten de gemeente verbLijven, 1797-1841. 

l omslag 
Brieven vanwege en betreffende bedelaarswerkhuizen, 1824- 
1832. 1 pak 

Staten van verblijfkosten in het bedelaarswerkhuis, 1825- 
1828. l omslag 

Stukken m.b.t. het onderhoudsgeld van behoeftige krankzin 
nigen die buiten Ronse verblijven, 1826-1829, 1839. l omslag 

4976-4980. Inkomende briefwisseling m.b.t. het o.nders tandsdomicilie, 1839-1843. 

4976. 1839. l stuk 49ï9. 1842. omslag 4977. 1840. 4 stukken 4980. 1843. 
omslag 4978. 1841. 4 stukken 

4981. 
Formulieren, bevattende inlichtingen door de politie verza 
meld betreffende het onderstandsdomicilie, 1843-1844 en z.d. 
(zelfde periode). l omslag 

Inkomende briefwisseling m.b.t. bedelaarswerkhuizen, 1843- 
1849 en z v d , l omslag 

4983-5031. Briefwisseling (hoofdzakelijk inkomende), m.b.t. het onder- 
standsdomicilie, 1844-1918 en z.d. 

!;982. 

4983. 1844. 

l omslag 

• 

omslag 4984. 1845. 

pak 4985. 1846. 

pak 4986. 1847. 

omslag 4987. 1848 (228). 

2 stukken 4988. 1849. 

2 stukken 4989. [Midden 19de eeuw] (229). 

(231). stuk ( 230) . omslag 5011. 1896 4990. 1850 

5012. 1897. stuk (230). omslag 4991. 1851 

2 stukken omslag 5013. 1899. 4992. 1852. 

eeuw]. l stuk 2 stukken 5014. [19de 4993. 1858. 

stuk 2 stukken 5015. 1900. 4994. 1863. 

omslag 2 stukken 5016. 1901. 4995. 1864. 

omslag l omslag 5017. 1902. 4996. 1865. 

omslag 2 stukken 5018. 1903. 4997. 1868. 

omslag stuk 5019. 1904. 4998. 1870. 

omslag stuk 5020. 1905. 4999. 1873. 

omslag omslag 5021. 1906. 5000. 1874. 

6 stukken l omslag 5022. 1907. 5001. 1875. 

omslag omsiag 5023. 1908. 5002. 1876. 

omslag omslag 5024. 1910. 5003. 1877. 

l omslag omslag 5025. 1913. 5004. 18-78. 

1 stuk omslag 1 5026. 1914. soos. 1879. 

omslag l stuk 5027. 1915. 5006. 1882. 

1916. omslag 3 stukken 5028. 5007. 1886. 

omslag stuk 5029. 1917. 5008. 1888. 

omslag stuk 5030. 1918. 5009. 1894. 

eeuw J. l stuk omslag 503 l. [20ste 5010. 1895. 

(228) 

(229) 

(230) 
(231) 

kinderen door andere instel- h t derhoud van arme ( Boe- Betreft o.a. e on de Goede Werken later r b" · de Broeders van lingen geplaatst iJ d) 
L v w van Lourdes genoem · d h i en ders van 0.- ,- roul ten kinderen toebehorend aan de gos u z Naamlijsten van ver a 

van Gent. 

b t bedelaarswerkhuizen. ouder'lingen in het St.- O.a. m. · · , nderhoud van 
Betreft toelagen voor n~t o b heerd door de Broeders van 0.-L. Vincentius-a-Paulo-gesticht, e 
Vrouw van Lourdes te Oostakker. 
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B. GODSHUIZEN (232) 

a. Algemeen 

5032. 

5033. 

1. Structuur en organisatie (233) 

Historische nota's over de godshuizen en het 
pitaal, [begin 20ste eeuw]. burgerlijk hos- 

1 stuk 
Inkomende briefwisseling van het Bestuurd G d er Burgerlijke 0 shuizen m.b.t. de geneeskundige dienst, 1898-1918. 

l omslag 

5034. 

5035. 

2. ?ersonee i 

Eedafleggingen van leden van het Bestuur der 
1862-1884. Godshuizen, 

l omslag 
Uittreksel uit de t 1 nou en van het Bestuur der Burgerlijke 
Godshuizen, m.b.t. de benoeming van een vice-voorzitter, 
1867. 

l stuk 

5036. 

J. Algemeen bestuur (234) 

3.1. Brief wisse 1 in g 

J.1.1. Repertoria en kopieboeken 

Chronologisch repertorium van uitgaande briefwisseling van 
~;~

5
~estuur der Burgerlijke Godshuizen, 29.12.1884-23.04. 

1 deel 
5037-5040. Kopieboeken · van uitgaande briefwisseling van het Bestuur der 

Burgerlijke Godshuizen, 1892-1905. 

5037. Ol.12.1892-27.12.1900 (volgnrs. 1001-2828). 

5038. 12.07, 1893-12.12.1896 ("Vreemde gemeenten") (235). 

5039. 06.02.1901-21.ll.1903 (volgnrs. 2837-3499). 

5040. 22.ll.1903-05.09.1905 (volgnrs. 3500-5414). 

(232) 
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5041. 

(233) 

(234) 

(235) 

4 delen 

Nietteg:n~t~ande ~e wetten van 16 vendémiaire r.j, v (07.10.1796) 
10 vendemiaire r.J. VII (01.10.1798) werd te Ronse slechts vanaf en 
0~.01.1853 een B~stuur der Burgerlijke Godshuizen opgericht. Voor 
:~::i:erde~ de diverse godshuizen bestuurd door afzonderlijke com- 

. s, die desnoods steun ontvingen van het stedelijk Weldadi _ 
heidsbureel. Voor het zgn. godshuis Mollet duurde dit tot 1881 go 
rede~en van uniformiteit met de wettelijke bepalingen wordend~ m 
archiefstukken m.b.t. de godshuizen van v66r 1853 ook in dit 
derdeel B d b h an- 
d 1 

on erge rac t, hoewel daarover ook nog stukken in onder- 
ee A voorkomen. 

Kopies van diverse akten kk 
theek Ronse, nr. 205. en stu en in RIJKSARCHIEF RONSE, Biblio- 

Zie ook RIJKSARCHIEF RONSE, l'licrofilmverzameling, nrs. B 66 en B 
67 : notulen van het Bestuur der Godshuizen, 1847-1925. 
Slecht leesbaar. 

5042. 

5043. 

5044. 

5045. 

5046. 

5047. 

5048. 

5049. 

5050. 

5051. 

5052. 

5053. 

5054. 

5055. 

5056. 

5057. 

1 5058. 

5059. 

J.1.2. Briefwisseling 

Inkomende briefwisseling van het Bestuur der Burgerlijke 
Godshuizen, 1867. 3 stukken 

Inkomende en uitgaande briefwisseling betreffende het Be- 
stuur der Burgerlijke Godshuizen, 1881-1885. l omslag 

3.2. Statistieken ',, 
Staten van de inkomsten, uitgaven en bevolking van de gods- 
huizen te Ronse, 1826 en z.d. 3 stukken 

ru., 1827. 

Id., 1831. 

Statistieken van de weldadigheidsinstellingen te Ronse voor 
het dienstj. 1838 : l. bejaardentehuis ; 2. weeshuis ; 3. 
armenscholen en andere scholen waar de armen onderwijs ont 
vangen ; 4. leerwerkhuizen; 5. burgerlijk hospitaal, 

7 stukken 

Id. voor dienstj. 1839 : 1, bejaardentehuis ; 2. weeshuis ; 
3. Burgerlijk Hospitaal; 4. leerwerkhuizen. 6 stukken 

Id. voor dienstj. 1840. 

Id. voor 1878. 

stuk 

stuk 

4 stukken . 
Id. voor dienstj. 1841 : 1. bejaardentehuis ; 2. weeshuis, 

5 stukken 

Statistieken over de betalende en niet-betalende bevolking 
van de scholen, de godshuizen, de wezenhuizen, het aantal 
behoeftigen, doofstommen, blinden en over de werkscholen 
voor 18ï7. l onslag 

l omslag 

Opmerkingen over de statistische tabellen over de armenzorg 
(bejaardentehuis, weeshuis), [19de eeuw]. l stuk 

Statistiek over de liefdadige gestichten, 1908 en 1914. 
l omslag 

4. Onroei0end en roerend bezit 

~otariële akte betreffende de ruil van gronden tussen het 
stadsbestuur en de Burgerlijke Godshuizen, 1854. l katern 

Notariële akte betreffende de verpachting van goederen van 
de 3urgerlijke Godshuizen, 1869. l katern 

lf•J-. Akten m.b.t. giften en legaten aan de Burgerlijke Godshuizen, 
1890-1897. 1 omslag 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende de 
verkoop van een stuk grond door het Bestuur der Burgerlijke 
Godshuizen, [einde 19de eeuw]. • 1 stuk 

Stukken m.b.t. de aankoop van grond door de Burgerlijke 
Godshuizen, 1907-1923. l omslag 

Lijst van gronden en gebouwen die het Bestuur van de Burger 
lijke Godshuizen in bezit -0f in huur heeft, 1915-1916. 

l omslag 
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5. Financiën 
5. 1. B e g r 0 t i n g e n 

5060. Begrotingen van de godshuizen (236), dienstj. 1818-1902. 
l band 5061-5084. Begrotingen van de Burgerlijke Godshuizen, dienstj. 1888- 1917. 

5061. 1888. stuk 5073. l906 (3 ex.). 3 stukken 5062. 1889. stuk 5074. 1907 (id.). 3 stukken 5063. [890. stuk 5075. l908 (id.). 3 stukken 5064. l897. stuk 5076. 1909 (id.). 3 stukken 5065. 1898. stuk 5077. 1910 (id.). 3 stukken 5066. 1899 (2 ex.). 2 stukken 5078. 1911 (id.). 3 stukken 5067. 1900. l stuk 5079. 1912 (2 ex.). 2 stukken 5068 .• 190[ (3 e x , ) .3 stukken 5080. l913 (3 ex.). 3 stukken 5069. 1902 (2 ex.). 2 stukken 5081. 1914 (id.). 3 stukken 5070. 1903 (3 ex.). 3 stukken 5082. 1915 (id.). 3 stukken 5071. 1904 (2 ex.). 2 stukken 5083. 1916. stuk 5072. 1905 (id.). 2 stukken 5084. 1917. stuk 5. 2. B o e k h o u d i n g 
5085. 

5086. 

5087. 

Koninklijk Besluit, waarbij aan het Bestuur der Burgerlijke 
Godshuizen de toela~ing wordt gegeven om staatsfondsen te 
verkopen, 1863. l stuk 

Fragment van dagkasboek van de tussentijdse ontvanger van 
de Burgerlijke Godshuizen, 1869-1873. l katern 
S.J. Rekeningen 

Rekeningen van de godshuizen (237), dienstj. 1818-1899. 

l band 

5095. [894 (2 ex.). 

5096. [895. 

5097. 1896. 

5098. 1897. 

5099. 1899. 

5100. 1900 (2 ex.). 

5101. 1901. 

5102. 1902. 

51.03. 1903 (2 ex.). 

5104. 1904. 

5105. 1905. 

5106. 1906. 

510z. 1907. 

5108. 1908. 

5109. 1909. 

5110. 1910. 

5111. 19 ll. 

5088-5118. Rekeningen van de Burgerlijke Godshuizen, dienstj. 1887- 1918. 

5088. 1887. 
katern 5089. 1888 (fragment). 
l stuk 5090. 1889 (2 ex.). 

2 katernen 5091. l890 (3 ex.). 
3 katernen 5092. l891 (3 ex.). 
3 katernen 5093. 1892 (3 ex.). 
3 katernen 5094·. 1893 (1 ex. + l fragment). 
2 katernen 

(236) Het betreft meestal afzonderlijke begrotingen van het Burgerlijk 
Hospitaal resp. het Arme-Wezenhuis. 

(237) Het betreft meestal afzonderlijke rekeningen voor het Burgerlijk 
Hospitaal en het Arme-Wezenhuis. 

5112. 

5113. 

5114. 

5115. 

5116. 

5117. 

5118. 
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1912. 

[913. 

1914 (2 ex.). 

1915. 

1916. 

1917 (2 ex.), 

l 918 (2 ex.). 

2 katernen 

katern 

, ,,l katern 

katern 

katern 

2 katernen 

katern 

katern 

2 katernen 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

2 katernen 

katern 

katern 

5119. Vaststelling van de rekening van de ~ur~erlijke 
door de Bestendige Deputatie, dienstJ. ,870. 

5.4. Verantwoording sst ukken 
d e r e k e n i n g e n 

2 katernen 

2 katernen 

Godshuizen 
1 katern 

1864. 7 liassen 5127. 1888. 5120. 

[873. omslag 5128. l895. 5121. 

1 stuk , 5129. z.d. [19de eeuw]. 5122. 1876. 

1880. omslag 5l30. [900. 5123. 

1884. 1 stuk 5l31. [907. 5124. 

[885. katern 5132. 19[0. 5125. 

5126. [887 (238). 

(?lR) Mc,,t- t- ~ l Y"-i--. l,,.a ... -0 .,...,. 1..; ~ .............. 

b i j 

k · van de Burgerlijke 5[20-5132. Verantwoordingsstukken bij de re eningen 
Godshuizen, dienstj. l864-l9IO. 

1 stuk 

1 pak 

1 stuk 

omslag 

2 stukken 

1 pak 



247 
246 

b. Burgerlijk Hospitaal (239) 

5133. 

5134. 

5135. 

5136. 

~ 5137. 

J. !:inanciën 

5148, 

5138. 

5139. 

5140. 

1. 0Pganisatie, pePsoneeZ 

Brief van [kanunnik Petrus-Jozef Triest] betreffende het 
overnemen van de dienst van het hospitaal door de Zusters 
van Liefde, 1808. 1 stuk 

Ontwerp van overeenkomst tussen het Weldadigheidsbureel en 
de commissie voor het St.-Elooishospitaal, [ca. 1825-1830]. 

l stuk 

Diverse inlichtingen betreffende zusters van de Congregatie 
van Betlehem, die dienst deden in het hospitaal, 1830-1831. 

l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de defectueuse ontsmetting in het ste 
delijk hospitaal, 1901. 8 stukken 

2. OnPoePend en Poepend bezit 

2.1. Gebouwen 

Verslag van twee leden van de regentschapsraad van Ronse 
over hun bezoek aan kanunnik Petrus-Jozef Triest en de pro 
vinciegouverneur m.b.t. de gebouwen van het op te richten 
stedelijk hospitaal, 1822 (fotocopie). l stuk 

Brief van kanunnik Petrus-Jozef Triest m.b.t. verbouwings- 
werken aan het hospitaal, 1834. l stuk 

Advies van de stadsarchitect m.b.t. de vergroting van de 
kapel van het Burgerlijk Hospitaal, 1862 (240). l stuk 

Klacht tegen de omvorming van het gelijkvloers van de Teken 
academie tot zaal voor epidemische zieken van het Burgerlijk 
Hospitaal, 1884. 3 stukken 

2.2. Legaten 

5141. 

5142. 

5143. 

5144. 

5145. 

5146. 

514ï. 

e n f u n d a t i e s 

Register van afschriften van legaten en testamenten ten bate 
van het Burgerlijk Hospitaal, 1826-1843. l deel 

Overzic_ht van de legaten en testamenten t.v.v. het Burger- 
lijk Hospitaal, 1829-1875. l katern 

Fundaties tot onderhoud van een zieke van de St.-Martenspa 
rochie in het hospitaal te Ronse, 1834, 1840, 1852 (foto- 
copies). 4 stukken 

Akten m.b.t. een gift, 1836-1837. 1 katern+ 3 stukken 

Overzicht van de schenkingen, 1846 (beschadigd). 

Inlichtingen over een legaat, 1849. 

stuk 

stuk 

5149, 

5150, 

5151. 

5152-5156, 

5152. 

5153, 

5154. 

5155. 1876-1883. 

5156, 1877-1893. 

5157. 

5158. 

5160. 

5161. 

5162. 

de rekening van het Burgerlijk Hospitaal, 
Bewijsstuk bij l stuk 
1833. 

i' kunstvoorwerpen, met naam- 
Tentoonstelling en loter J van 1 drukwerk 
lijst van de schenkers, 1841. 

Inkomende briefwisseling van het Bestuur der Godshuiz9e0n4 
onderhoud van behoeftigen, l - 

m.b.t. de dagprijs voor l omslag 
1916. 
Gedetailleerde rekening van de 
Bestuur der Godshuizen aan het 
derhoud van behoeftigen, 1905. 

4. Bevolking 
Opnameregisters van zieken, 1825-1893. 

1825 (stichting)-1856 (met historische 

1867-1871. 

1871-1875. 

sommen verschulaigd door het 
Stedelijk Hospitaal voor on- 

1 stuk 

c. Arme-Wezenhuis (241) 

inleiding). 

5 delen 

Stuk m.b.t .. zieken verpleegd ten laste van fundaties, 1884. 
l stuk 

(239) Zie ook p. 231, n. 214 en p. 242, n. 232, alsook nr. 993. 
(240) Reden : sinds enkele tijd werden de begrafenisdiensten van de 

personen in het hospitaal overleden in deze kapel gehouden. 

1. Algemeen bestu~P en pePsoneeZ 9 
. b etend . kasdagboeken van de ontvanger, 180 - 

Register eva · 1801-1876 ; kopieën 
1817 . naamscacen van opgenomen wezen, 1 deel 
van b~langrijke akten, 1712-1851. 

1 van leden van het be- 
Kandidaturen, benoemingen en onts ag 1 katern+ 3 stukken 
stuur, 1828-1829. 

2_ Onpoepend en poePend bezit 
i van diverse goederen door 

Nota's betreffende de verwerv ng_ 1816-1826. l stuk 
het bestuur van het Arme-Wezenhuis, 

d eden geld [Neder- 
Stuk m.b.t. een gift van onroeren go ' 1 stuk 
landse Periode] (minuut). . 

legaten aan het Arme-Wezenhuis, 
1 omslag 

5163. 

Stukken m.b.t. giften en 
1832-1849. 

de de verpachting van een huis met 
Notariële akte b~treffen h end aan het Arme-Wezenhuis, 
erf en een parti] land toebe or l katern 
1840. 

Dossier betreffende het Zwa:te 
bouwen van het Arme-Wezenhuis, 
tocopies). 

zustersstraatje en de ge 
[1850]- 926 (+ plannen) (fo- 

1 omslag 

(241) Zie ook nr. 4736. c, I? , .,, }, ,), i ) : 
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5164. 

5165. 

Renteboek 1851-1860 ( k • met en ele aanvullingen tot 1872). 

l deel 
Dossier m.b:t. een rente verschuldigd door het Bestuur van 
de BurgerliJke Godshuizen op een gebouw i 
( n de Biezestraat 
Wezenhuis), 1904 (met retroact, 1882). 

9 stukken 
J. Financiën 

5166. 

5167. 

5168. 

5169. 

3.1. Boekhouding 

Brief van het bestuur m.b.t. de toelage van• 
1829 (origineel en kopie). net stadsbestuur, 

2 stukken 
Ove:zicht van de betaalde en achterstallige 
gaties t.v.v. het Arme-Wezenhuis, 1850. 

J.2. Rekeningen 

Rekening, dienstj. 1831. 

Uittreks71 uit de notulen van de gemeenteraad 
goedkeuring van de rekening, 1837. 

5172. 1830. 

5173. 1832. 

5174. 1835. 

5175. 1839. 

, 5176. 1840. 

5177. 1841. 
bis 

5177 . 1881-1882. 

5178. 

renten en obli- 
1 stuk 

l stuk 

J.J. Verantwoording sst ukken 
5170-5l77bis. Verantwoordingsstukken bi' d J e rekeningen, begin 19de 

eeuw-dienstj. 1841. 

5170. [begin 19de eeuw]. 

5171. 1817. 

betreffende de 
l stuk 

2 stukken 

l stuk 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 

omslag 
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d. Weeshuis van de Broeders van de Goede Werken c242) 

Statistische tabel van het weeshuis en de scholen van de 
Broeders van de Goede Werken te Ronse, 1837. 1 stuk 

(242) Later Broeders van 0.-L.-Vrouw van Lourdes te Oostakker genoemd. 

5179. 

5180. 

5181. 

5182. 

e. Godshuis Mollet (243) 

1. ALgemeen beheer en personeeL 

Register met afschriften van het testament van de ~tichter 
(1836), de akten m.B.t. de uitvoering ervan (1834-1840), 
rekeningen (1839-1842), notulen van de beheerscommissie 
(1843, 1872-1886). l deel 

Afschriften van Koninklijke Besluiten, 1837, 1838 en 1886, 
en andere stukken betreffende het beheer van het godshuis 
door het Weldadigheidsbureel te Ronse, 1872, 1873, 1886. 

l omslag 

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden 
van de beheerscommissie, 1886-1887. 2 stukken 

Minuten van notulen van de beheerscommissie, 1886-1887. 
5 stukken 

2. Financiën 

2.1. B e g r o t i n g e n 

5183-;.5196. Begrotingen, dienstj. 1881-1900. 

5183. 1881-1884 (2 ex.). 2 stukken 

5184. 1885-1886 (id.). 2 stukken 

5185. 1887 (2 ex.). 2 stukken 

5186. 1888. l stuk 

5187. 1889 (2 ex.). 2 stukken 

5188. 1890 (id.). 2 stukken 

5189. 1891. stuk 

5190. 1892. stuk 

5191. 1893. stuk 

5192. 1894. stuk 

5193. 1895. stuk 

5194. 1896. stuk 

5195. 1899. stuk 

5196. 1900 (2 ex.). 2 stukken 

(243) De Ronsenaar Fidèle Joseph Mellet stelde in 1836 bij testament 
een kapitaal ter beschikking voor de stichting van een wezenhuis. 
Dit kapitaal werd echter meestal beheerd door het Weldadigheids 
bureel van Ronse, dat daarmede het onderhoud betaalde van 5 wees 
jongens in het wezenhuis van de Broeders van de Goede Werken te 
Ronse. Een "godshuis Mellet" heeft dus materieel nooit bestaan, 
hoewel de stichting ~teeds met die naam aangeduid wordt. Deze 
••irh•ino wPr~ nAA in 1929 volledig overgedragen aan de C.0.0. 
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5197. 

2,2. Boekhouding 

Stukken m.b.t. d e rente verschuldigd door Mollet aan het Best de erfgenamen van 
1907. uur van de Burgerlijke Godshuizen, 1895- 

4 stukken 2.3. Rekeningen 
5198-5212. Rekeningen, dienstj. 1881-1898. 

5198. 1881-1884 (2 ex.) (244). 
5199. 1885 (2 ex.). 
5200. 1886. 

5201. 1887 (244) (3 ex.). 
5202. 1888 (244) (3 ex.). 
5203. 1889 (244) (3 ex.), 
5204, 1890 ( 244) . 

5205. 1891 (244). 

5206. 1892. 

5207. 1893. 

5208. 1894. 

5209. 1895, 

5210. 1896 (2 ex.). 

5211. 1897 (2 ex.). 

5212. 1898 (2 ex.). 
5213. 

6 stukken 5219. 

3 stukken 
5220. 

l stuk 

'5 stukken 5221. 
4 stukken 5222. 

4 stukken 

2 stukken 5223. 

2 stukken 
5224. 

2 stukken 
5225. 

2 stukken 

2 stukken 

2 stukken 5226. 

2 stukken 

2 stukken 5227. 

5214. 

Eindrekening van het Godshuis Mollet 
vanger van het Weldadigh 'd b • opgemaakt door de ont- 

ei s ureel Ván Ronse 
aan de bestuurscommissie va h ' voor overgave 

n et voormelde godshuis, 1881. 
· l katern 

2 stukken 

Eindrekening van de aftredende 
Mollet 1901 ( ontvanger van het godshuis n • met bij lagen) . ~ 

6 stukken 

f. Godshuis Canfyn 

5215. 

5216. 

5217. 

Briefwisseling m.b.t. voorstellen aan 
om het Canfyngodshuis te bedienen, 190~~i9a0a8ld.e congregaties 

7 stukken 
Dossier m.b.t. de gift Canfyn 1906 1907 
1906, 397 mm. x 365 mm., getekend. - 'met 

Stukken m. b, t. 

kadastraal plan, 
l omslag 

werken aan het Canfyngodshuis, 1913 en 1917. 

5218. Briefwisseling m b t vr 
godshuis voor ee~ bu~tenga:!onvean de overste van het Canfyn 

toelage voor het d h van ouderlingen, 1916. on er oud 
3 stukken 

4 stukken 

(244) Met bijlagen. 

C. KERKFABRIEKEN (245) 

a. St.-Hermesparochie 

1. Personeei 

Stukken m.b.t. benoemingen en ontslag van leden v~n de kerk 
fabriek, 1804-1811. 6 stukken 

Ontslag van F. Vanhove als lid van de commissie aangesteld 
voor de herstelling van St.-Pieterskerk, 1827. l stuk 

Personeelsstaat van de kerkfabriek, 1860. 

Stukken m.b.t. de borgtocht te storten door de ontvangers 
van de kerkfabriek, 1887-1918. 1 omslag 

Stukken m.b.t. de verkiezing en benoeming van leden van de 
kerkfabriek, 1888-1913. 6 stukken 

Naamlijst van de leden van de kerkfabriek, 1908. 

l stuk 

l stuk 

Stukken m.b.t. de benoemingen van ontvangers, 1912-1914. 
6 stukken 

2 .. Hgemeen bestuur 

Afschriften van de notulen van de kerkfabriekraad, 1852, 
1901-19q9. 8 stukken 

Inkomende briefwisseling van het provinciebestuur m.b.t. de 
kerkfabriek, 1877-1879. l omslag 

3. Onroerenà en roerenà bezit 

3.1. A 1 gemeen 

5228. Stukken betreffende de bevestiging van de goederen en in- 
komsten van de kerkfabriek, 1825, 2 stukken 

3.2. S t . - Her mes kerk (246) 

5229. Brief van Louis De Grave aan de "maire" van Ronse over ver- 
bouwingen aan Sint-Hermeskerk, 1809. l stuk 

5230. Bestekken voor het bouwen van een nieuwe sacristie, 1812. 
3 stukken 

5231. Raming van de nodige kosten te besteden aan de kerk en de 
dekenij, 1825. l stuk 

5232. Stukken betreffende de bouw van zijkapellen, 1853. 2 stukken 

5233. Bundel m.b.t. de restauratie van de kerk, 1868-1888. 
l omslag 

(245) Voor de parochie Louisa-Maria, gedeeltelijk op het grondgebied 
van Ronse gelegen, zie nrs. 4719-4722. 

(246) Zie ook p. 23, n. 70 en nJ, 3588. Voor de toren, eigendom van het 
stadsbestuur, zie nrs. 3569-3580. 
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5234. 

5235. 

5236. 

5237. 

5238. 

5239. 

3.3. Voor ma 1 i ge 
(247) 

5240. 

5241. 

Briefwisseling betreffende de eigendomsrechten van de ver- 
vallen St.-Pieterskerk, 1842 en z.d. 2 stukken 

Bundel m.b.t. de afbraak van de voormalige St.-Pieterskerk, 
met o.a. Koninklijk Besluit tot toelating ; stuk m.b.t. de 
aanbesteding, klachten, enz., 1841-1843. 6 stukken 

v a n 0. - L. - Vrouw v a n w i t - 
5242. 

3.5. Ander o n r o e r e n d 
5243. 

g o e d 

5244. 

Afstand van de grond van het voormalig kerkbof door de 
kerkfabrieken van St.-Marten en St.-Hermes aan het stadsbe- 
stuur 1850-1855. 10 stukken 

5245. 

5246. 

5247. 

5248. 

5249. 

Verslagen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen en van de Provinciale Architect over de res 
tauratiewerken aan de crypte, 1898 en 1901, met bijhorende 
brieven. l omslag 

Stukken betreffende werken aan de crypte, 1899-1905. 

l omslag 
Stukken m.b.t. de restauratie van de crypte, 1906-1908. 

8 stukken 
Stukken betreffende werken aan het zuid-west-portaal, 1907- 
1910. l omslag 

Stuk betreffende de restauratie aan het zuidelijk portaal, 
1909. . l stuk 

Stukken m.b.t. herstellingen aan het dak van de kerk, 1912. 

2 stukken 
S t . - P i e t e r s k e r k 

3.4. Kap e 1 
t e n t a k 

Stukken m.b.t. de schenking van de kapel van 0.-L.-V. van 
Wittentak door David Cambier aan St.-Hermeskerkfabriek, 
1894-1895. 9 stukken 

Stukken m.b.t. de betwisting tussen het stadsbestuur en de 
kerkfabriek van St.-Hermes, betreffende de eigendom van de 
grond waarop de voormalige St.-Pieterskerk stond en aanpa- 
lende stukken, 1855-1857. 5 stukken 

Stuk m.b.t. de verkoop van een stuk grond, 1859. 

Stukken m.b.t. de verhuring van onroerende goederen, 1872 en 
1881. 4 stukken 

l stuk 

Staten en schattingen van de onroerende en roerende goederen, 
toebehorend aan de kerkfabriek, 1894. 3 stukken 

Stukken betreffende de verkoop van grond, 1907. 

3.5. Me ub e 1 s 

Inventaris van de kunstvoorwerpen in St.-Hermeskerk, opge 
maakt door een Commissie aangesteld door het stadsbestuur, 
1825. l stuk 

3 :,tukken 

(247) Zie ook nr. 737. 

5250. 

5251. 

5252. 

5253. 

5254. 

5255. 

5256. 

5257. 

5258. 

5259. ~ 

5260. 

5261. 

5262. 

5263. 

5264. 

5265. 

5266. 

5267. 

5268. 

5269. 

5270. 

5271. 

de meubilering van de crypte, 1908-1911. Stukken m.b.t. l omslag 

3.ê. Fundaties 

d aan de kerkfabriek, 1830-1844. Staat van legaten ge aan l stuk 

Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de stichting 
i.d door Louis Joseph Van den Hende, 1837. van een jaarget J e l stuk 

Bundel m.b.t. de stichting van een jaargetijde door Amélie 
4 stukken Hubeau, 1875-1876. 

Bundel m.b.t. de stichting van een jaargetijde door Théodul 
l katern+ 4 stukken en Ives Canfyn, 1875. 

Bundel m.b.t. de stichting van een jaargetijde door Cl~m:~~~ 
De Backer (Ronse), 1875. 

van een J·aargetijde door Marie Stukken m.b.t. de stichting 
Desclée, 1883 en door Marie Félicité Cantaert, 18863 stukken 

de stichting van diverse jaargetijden, 1886- Stukken m.b.t. 6 stukken 
1888. 

k b t de stichting van een jaargetijde in St.-Hermes 
!!~k :~o~ ~udith-Vénérande David, ten laste van het5a:;~~~en 
stuur van Ronse, 1888. 

van diverse jaargetijden,
2 
1895-1896. Stukken m.b.t. stichting stukken 

e n 1 e g a t e n 

Stukken m.b.t. de stichting van een jaargetijde doo~ !~~!~!~ 
Fostier, 1895-1897. 

Stuk m.b.t. het legaat van Reine-Marie Massez, 1898. l stuk 

Eugénie Van den Meersschaut, Stukken m.b.t. het legaat van 4 stukken 
1898. 

van ~arie-Thérêse Sanspeur, 1899. Stukken m.b.t. het legaat 3 stukken 

m.b.t. het legaat van Désiré Dumont, 1901-1902. Stukken 
l omslag 

het legaat van Jean-Baptiste Vanderdonckt, Stukken m.b.t. 
2 stukken 1902. 

1904-1906. legaat van Octavie Cauterman, Stukken m.b.t. het 
l omslag 

legaat van Valeria Des Romains, 1904- Stukken m.b.t. het 
i omslag 1910. 

Clément en Caroline De Bis- Stukken m.b.t. het legaat van , 
3 stukken schop, 1907. 

legaat van Isabelle Caroline De Bisschop, Stukken m.b.t. het 
2 stukken 1908-1910. 

omslag Ives Canfyn, 1909. l Stukken m.b.t. het legaat van 

Pélagie Scheldewaert, 1910- m.b.t. het legaat van Stukken 
4 stukken l 9 ll. 
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5272. 
Stukken m.b.t. het legaat van Vita! 

Dumont, 1914. 
4. Financiën 3 stukken 

4.1. Begrotingen 

Begrotingen, dienstj. 1818-1902. 
5274-5291. Begrotingen, di enstj. 1897-1918. 

5274. 1897 (2 ex.). 

5275. 1898 (minuut). 

5276. 1903. 

5273. 

5277. 1904. 

5278. 1905. 

5279. 1906. 

5280. 1907. 

5281. 1908. 

5282. 1909. 

5283. 1910. 

5292. 

katern 5284. 1911. 
katern 5285. 1912. 
katern 5286. 1913. 
katern 5287. 1914. 
katern 5288. 1915. 
katern 5289. 1916. 
katern 5290. 1917. 
katern 5291. 1918. 

5293. 

l band 

2 katernen 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

Koninklijk Besluit van wijziging 
1879. van de begroting, dienstj. 

1 stuk 

katern 

Briefwisseling betreffende 
de begroting, 1882-1885_ 

5 stukken 

5294. 

5295. 

5296. 

4.2. Boekhouding 

Staat van de staatsschulden to v d b 
die hun goederen behielden, [~a-1796;. open are instellingen 

l stuk 
i=~~t~nl:9~:t. herbelegging van het kapitaal van de kerkfa- 

6 stukken 
Briefwisseling m.b.t. de rekenplichtigheid, 

1898-1905. 

5297. 

5298-5316. 

5298. 

5299. 

5300. 

4.J. Rekeningen 

Rekeningen, dienstj. 1815-1901. 

Rekeningen, dienstj. 1831-1918. 

1831 (fragment).! stuk 

1887. 

1902. 
katern 

katern 

5308. 1910. 

5309. 1911. 

5301. 1903. katern 5311. 
5302. 1904. katern 5312. 
5303. 1905. katern 5313. 
5304. 1906. katern 5314. 
5305. 1907. katern 5315. 
5306. 1908. katern 5316. 
5307. 1909. katern 

5310. 1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

1918. 

4 stukken 

1 band 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

5317. 

5318. 

5319. 

5320. 

5321. 

5322. 

5323. 

5324. 

5325. 

5326. 

5327. 

5328. 

5329. 

5330. 

Briefwisseling en aanmerkingen van het provinciaal bestuur 
betreffende de rekeningen, 1882-1887. 1 omslag 

Bijlage bij de rekening, dienstj. 1889. 

Nota over de rekening, dienstj. 1897. 

Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de kerk 
fabriekraad nopens de rekening van dienstj. 1917·: 1918. 

4 stukken 

4.4. Eind rekening 

Eindrekening van de aftredende ontvanger van de kerkfabriek, 
1904. 1 stuk 

b. St.-Martensparochie 

1. ?ersoneeZ (248) 

Stukken m.b.t. benoemingen en ontslag van leden van de kerk 
fabriek, 1804-1810. 6 stukken 

Stukken m.b.t. de benoeming van de leden van de kerkfabriek 
(raad en bureel der kerkmeesters), 1872-1913. l omslag 

Stukken m.b.t. de waarborg van de schatbewaarders, 1886-1917. 
l omslag 

Stukken m.b.t. de verkiezing van schatbewaarders, 1900-1907. 
6 stukken 

Naamlijsten van leden van de kerkfabriek, 19C3 en 1908. 
2 stukken 

Afschrift van de notulen van de kerkfabriek m.b.t. de ver- 
kiezing van de leden, 1908. l stuk 

2 .. -Hgemeen bestuur 

Inkomende briefwisseling m.b.t. de kerkfabriek, 1862, 1877- 
1879. l omslag 

Uittreksel uit de notulen van de kerkfabriekraad, 1905. 
l stuk 

J. Onr?erend en roerenà bezit 

3.1. 0 ud e S t . - ~art en s kerk (249) 

stuk 

stuk 

5.1.1. Kerkgebouw 

Stukken betreffende de herstelling en vergroting van de 
kerk, 1823-1829. 1 omslag 

L. ROELANDT, ontwer'pplannen van vergroting van de kerk, 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, 1829, 482 mm. x 610 mm. 
en 4ï3 mm. x 654 mm., schaal onleesbaar, getekend. 2 bladen 

(248) Zie ook nr. 28. 
(249) Zie ook p. 23, n. 70. 
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5332. 

5334. 

5335. 

5336. 

5337. 

5338. 

K, t'a~-5339. 

5340. 

534 l. 

5342. 

5343. 

5344. 

K, ~î1 - 5345. 

5346. 

5347. 

Toekenning van een toelage van het provinciebestuur voor de 
vergroting van de kerk, 1834. 1 stuk 

MISSU, ontwerp van veranderingen aan de kerk, 1855, 485 mm. 
x 390 mm., schaal 1/200, getekend. 1 blad 

Bundel m.b.t. de restauratiewerken aan de kerk (dak, gevel), 
1871-1878. 1 omslag 

Stukken m.b.t. de restauratie en herstelling van de kerk, 
1880-1884, 1894. 1 omslag 

Verkoopcontract van de voormalige St.-Martenskerk en bij 
horende pastorie, 1894 ; Koninklijk Besluit ter goedkeuring, 
1896 ( fotocopieën) : andere stukken daarover, 1895. 

4 stukken 

Voorstel tot wederaankoop door de stad van de toren van de 
oude St.-Martenskerk; 1899. 1 stuk 

Protest van de minister van Justitie tegen de verbouwings 
plannen van de toren van de oude St.-Martenskerk door de 
nieuwe eigenaar, 1902. 1 stuk 

L. VAN LAETHEM, project voor de restauratie van de toren van 
de St.-Martenskerk, 1917, 935 mm. x 647 mm., getekend. 

1 blad 
3.1.2. Meubilair 

Inventaris van de kunstvoorwerpen in St.-Martenskerk, opge- 
maakt door een stedelijke commissie, 1825. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de verkoop van de meubels van de oude St.- 
Martenskerk, 1896. 2 s t ukkan 

3.2. Nieuwe 

(250) Zie ook nr. 5243. 

S t . - M a r t e n s k e r K 
3.2.1. Kerkgebouw 

Stukken (o.a. lastenboek) m.b.t. de bouw van de nieuwe St.- 
Martenskerk, 1892. omslag 

Inlichtingen over de nieuwe St.-Martenskerk, gevraagd door 
het gemeentebestuur van Aarlen, 1900. 1 stuk 

Inkomende brief m.b.t. de vernieuwing van de vloer, 1908. 
1 stuk 

Stukken (o.a. een plan, 1903, 530 mm. x 380 mm., schaal 
2/1000) m.b.t. de aanleg van een voetpad rond de nieuwe St. 
Martenskerk, 1903-1905. 1 omslag 

3.2.2. Meubilair 

Briefwisseling betreffende meubilering van de kerk, 1896- 
1905. 1 omslag 

Stukken m.b.t. de plaatsing van 14 gebrandschilderde ramen, 
1914. 2 stukken 

3.3. Ander on.roerend 
kerkfabriek (250) 

b e z i t v a n d e 

5348. 

5349. 

5350. 

5350bis. 

5351. 

3532. 

5353. 

5354. 

5355. 

5356. 

5357. 

5358. 

5359. 

5360. 

5361. 

5362. 

5363. 

5364. 

5365. 

r('. qib 5366. 

5367. 

5368. 

Brief betreffende een ruil van onroerende goederen, 1885. 
1 stuk 

Stuk m.b.t. de verhuring van onroerende goederen, 1902. 
1 stuk 

3.4. Ander roerend 

Stukken m.b.t. 

b e z i t ... 
Z.4.1. Algemeen 

Inkomende briefwisseling betreffende verkoop en belegging 
van fondsen, renten, enz., 1884-1886. 6 stukken 

3.4.2. Fundaties en legaten 

Overzicht van de legaten, 1846 (fragment), 1 stuk 

Stuk m.b.t. de fundatie van François Joseph Vandenhende, 
1833. 1 stuk 

Goedkeuring door de Bestendige Deputatie van de fundatie 
van Euphrasie Couvreur, 1836. 1 stuk 

Bundel m.b.t. het legaat van Catharina Antonia Depoorter, 
1861-1906. 5 stukken 

Overzi"cht van de fundaties door Jan Baptist Vangermeersch, 
1867. 1 stuk 

Stuk m.b.t. het legaat van August Derodere, 1868. 1 stuk 

Stukken m.b.t. de stichting van Charles François de Rodere, 
pastoor van Dergneau, 1873. 2 stukken 

Stukken m.b.t. het legaat van Felix Cavenaille, pastoor van 
St.-Martenskerk, 1883. 7 stukken 

Stukken m.b.t. de stichting van jaargetijden door Colette 
Cousar, 1883-1886. 7 stukken 

Stukken m.b.t. de fundatie van Walric Dedonder, 1884-1888. 
4 stukken 

Stukken m.b.t. het legaat van de weduwe Ameels, l886. 
2 stukken 

Bundel m.b.t. het jaargetijde voor Pierre Louis Provoyeur, 
1886-1888. ó stukken 

Stuk b t het legaat van juffrouw Eugênie ~euris, l891. 
m. · • 1 stuk 

Stuk m.b.t. de stichting van een jaargetijde door Julie 
Athalie Desmet, 1894. 1 stuk 

h;t legaat Charles Louis RJcten, 1898. 
2 stukken 

Stukken m.b.t. de stichting van een jaargetijde door Charles 
Louis Vandergheynst, 1898. 2 stukken 

Bundel m.b.t. het legaat ~an Romain Belyn, 1901-1902. 
1 omslag 

Stukken m.b.t. het jaargetijde voor het echtpaar Jean Barre- 
11 19[? 2 stukken mans Virginie Hantson, 19 - -· 

Stukken m.b.t. het jaargetijde voor Judith Van Coppenolle, 
3 stukken 1 QI ,_ 1 q I F.. 



258 259 

5369. 

5370. Begrotingen, dienstj. 1818-1902. 

5371-5388. Begrotingen, diesntj. 1825-1918. 

5371. 1825. stuk 5380. 1910. 

5372. 1832. stuk 5381. 1911. 

5373. 1903. katern 5382. 1912. 

5374. 1904. katern 5383. 1913. 

5375. 1905. katern 5384. 1914. 

5376. 1906. katern 5385. 1915. 

5377. 1907. katern 5386. 1916. 

5378. 1908. katern 5387. 1917. 

5379. 1909. katern 5388. 1918. 

5389. 

5390. 

Stukken m.b.t. h t 1 e egaat van Filomena Borgies, 1916-1917. 
2 stukken 

4. Financiën 
4.1. Begrotingen 

1 band 

katern 

katern 

kate_rn 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

A~nmer~ingen van het provinciebestuur m.b.t. de begrotin en 
d1.enstJ. 1876, met bijhorende briefwisseling, 1876. g 

3 stukken 

Koninklijk Besluit van wijziging van de begrot1.'ng 1879. , dienstj. 
l stuk 

Briefwisseling m.b.t. de begroting, 1882-1885. 

4.2. Rekeningen 

5392. Rekeningen, dienstj. 1813-1901. 

5393-5414. Rekeningen, dienstj. 1835-1918. 

5391. 

5393. 1835. 

5394. 1847. 

5395. 1851. 

5396. 1852. 

5397. 1870 (2 ex.). 2 

5398. 1902. 

5399. 1903. 

5400. 1904. 

5401. 1905. 

5402. 1906. 

5403. 1907. 

5415. 

stuk 5404. 1908. 

stuk 5405. 1909. 

stuk 5406. 1910. 

stuk 5407. 19 ll. 

katernen 5408. 1912. 

katern 5409. 1913. 

katern 5410. 1914. 

katern 5411. 1915. 

katern 5412. 1916. 

katern 5413. 1917. 

katern 5414. 1918. 

6 stukken 

Briefwisseling m.b.t. de rekeningen, 1879, 1884-1887. 

l band 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

katern 

5416. 

4.4. Eind rekeningen 

5417-5421. Eindrekeningen van de aftredende ontvangers, 1882-1914. 

5417. 1882. 

5418. 1883. 

5419. 1900. 

5422. 

5423. 

5424. 

5425. 

5426. 

5427. 

5428. 

5429. 

Verantwoordingsstukken bij de rekeningen, dienstj. 1899. 
l omslag 

l stuk 

omslag 

4 stukken 

XVII. STEDELIJK 

5420. 1906. 

5421. 1914. 

S L A C H T H U I S 

A. STRUCTUUR EN ORGANISATIE 

a. Oprichting (251) 

Briefwisseling m.b.t. de oprichting van het stedelijk slacht 
huis, 1897-1900. l omslag 

Verzoekschrift van de beenhouwers van Ronse m.b.t. de plaats 
van oprichting van het stedelijk slachthuis, z.d. l stuk 

b. Organisatie 

Slachthuis en gezondheidspolitie der huisdieren: inlich 
tingen door andere gemeenten gegeven over reglementen, or- 
ganisatie, personeel, 1854-1913. l omslag 

Slachthuisreglementen, 1900-1904 ; ook van Gilly (1896) en 
Nijvel (ca. 1900). l omslag 

B. GEBOUWEN EN UITRUSTING 

3 stukken 

2 stukken 

Aanbesteding, met toewijzing aan de laagste inschrijver, 
voor het bouwen van een slachthuis op de Bruul, gelegen ten 
westen van de Kruisstraat (252), 1811. l katern 

Openbare aanbesteding van de verkoop bij opbod van het 
slachthuis (Le: '::.<el"~e), 1820. 2 s rukken 

Aanbesteding,,met toewijzing aan de laagst~ inschrijver, 
voor het verhuren van het slachthuis op de Bruul, dat toe- 
behoort aan de stad Ronse, 1820-1821. 2 stukken 

Stuk m.b.t. de gasmeter i~ het Stedelijk Slachthuis, 1918. l stuk 

4.J. Verantwoording sst ukken 
d e r e k e n i n g e n 

omslag 

b i j 
(251) Zie ook nr. 3524. 
(252) Thans A. Delhayeplein. 
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C. PERSONEEL 

5430. Voorwaarden van verpachting van het ambt en de woning van de 
huisbewaarder van het slachthuis [begin 20ste eeuw]. l stuk 

5431. 

5432. 

5433. 

Kandidatuurstellingen voor de betrekking van 
1900-1908 en z.d. 

Ontslag van de huisbewaarder, 1908. 

huisbewaarder, 
l omslag 

l stuk 

XVIII. STUKKEN z O N D E R V E R B A N D 
S T A D S A R C H I E F 

M E T H E T 

Dossier m.b.t. de ongeoorloofde handel in vlees en huiden 
door een huisbewaarder gevoerd, 1911. l oms'Lag 

D. ALGEMEEN BESTUUR 

5434. 

5435. 

5436. 

Briefwisseling betreffende het openbaar slachthuis, 1869- 
1892 (253). 1 omslag 

Verzoekschriften m.b.t. het slachthuis en de veemarkt, 1899- 
1911. l omslag 

Briefwisseling m.b.t. het stedelijk slachthuis, 1902-1914. 
1 omslag 

E. FINANCIEN 

5437. 

5438. 

Staat van de inkomsten en uitgaven van 1909 tot 1913. 
2 stukken 

Dagkasboek van uitgaven betreffende het slachthuis, 1915- 
1916. l deel 

F. UITBATING (254) 

5439. 

5440. 

5441. 

Briefwisseling en drukwerken over het steriliseren van het 
slachtvlees, 1904. 1 omslag 

Bundel m.b.t. de darmwasserij in het slachthuis, 1907-1911, 
(255). 1 omslag 

Inlichtingen o.a. door andere gemeenten gegeven over het op 
slaan van de verse huiden in het slachthuis, 1907-1912. 

l omslag 

(253) Bevat afschrift van notulen van de gemeenteraad van Aalst betref 
fende de oprichting van een stedelijk slachthuis, 1854. 

( 254) Voor de vleeskeuring, zie p. 166. 
(255) Bevat een stuk betreffende de darmwasserij te Doornik, 1907. 

\ 

5442. 

5443. 

Stukken m.b.t. verkoop van het kasteel van Guillaume Charles 
Ghislain De Merode aan Louis Van Hove, 1809-1813. 5 stukken 

Kroniek van E. De Malander (1821-1834) ; anonieme kroniek 

(1841-1842) · kroniek van deken Hendrik Liedts (1852-1854). 
' 1 deel 

f (- ,c;... ...... ,. ,..,<-,.. 



K L A P F E R O P D E P L A A T S - E N 
P E R S O O N S N A M E N 

A B 

/ 

AALST, prov. O.-Vl., hpl. arr., 
p. 176, n. 147 ; p. 260, n. 
253 ; nrs. 1102, 3157, 3159. 

AARLEN, zie ARLON. 

ABEELSTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
3626, 3770. 

AELVOET, nr. 1212. 

ALBRECHT (hertog), kazerne te 
Ronse, nrs. 892, 2929. 

ALEXANDRE (Jean Baptiste), nrs. 
3840, 3871. 

AMEELS (weduwe), nr. 5360. 

AMOUGIES, AY.ENGIJS, voormalige 
gemeente, thans MONT-DE-l'EN 
CLUS, p. 21 ; nrs. 903, 904, 
2402, 2405, 2443, 2621-2628, 
2650-2663, 2772, 2785. 

ANGLEUR, voormalige gemeente, 
thans LUIK, p. 177, n. 148. 

ANTWERPEN, hpl. prov. Antwerpen, 
nr s , 1102, 3262, 4454. Pln., 
zie BERCHEM, DEURNE. 

ARLON, AARLEN, hpl. prov. Luxem 
burg, p. 177, n. 148; nr. 5343. 

ATH, prov. Henegouwen, hpl. arr., 
p. 176, n. 147. 

ATHSTRAAT, pln. te Rbnse, nrs. 
3731, 3732. 

AVELGEM, prov. W.-Vl., arr. 
Kortrijk, nr. 3649. 

AVENIR (L'), huisnaam te Ronse, 
nr. 3144. 

BAASRODE, voormalige gemeente, 
thans DENDERMONDE, nr. 62. 

BAETEN (J.B.), pastoor van St. 
Hermesparochie te Ronse, nr. 
4703. 

BARREMANS (Jean), nr. 5367. 

BATTAILLE (G. en L.), p. 11, n. 
34. - (Clemens Germanus), ka 
merbode te Ronse, nr. 58. - 
(Pieter-Antoon), stadssecre 
taris te Ronse, p. 9. 

BAUTERS (Charles Augustin), p. 10, 
n. 30 ; nrs. 2601, 2899. 

BEATSE (Edmond), nr. 3276. 

BEAULIEU, abdij te Petegem, nr. 
1514. 

BELYN (Romain), nr. 5366. 

BERCHEM, voormalige gemeente, 
thans KLUISBERGEN, nrs. 903, 
904, 3656, 3693, 3745, 3749. 

BERCHEM, voormalige gemeente, 
thans A.~TWERPEN, nr. 1102. 

BERGEN, zie MONS. 

BERGPLAS, pln. te Ronse, nr. 
1270. 

BERLAMONT-DELVAUX, p. 209. 

BERSEZ (Emile), zoon van Joseph 
Edouard, nr. 1093. - (Jean 
Emmanuel), stadssecretaris te 
Ronse, nr. 53. - (Joseph 
Edouard), stadsontvanger te 
Ronse, nr. 1093 ; zoon, zie 
BERSEZ (Emile). 

BETHUNE, zie DE BETHUNE. 

BEYENS (Jean Baptiste), nrs. 
3843, 3996. 
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BIEZESTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
3630, 5165. 

BILLANEZ (Marie Catherine Eugénie 
Constantine), nr. 1787. 

BINCHE, prov. Henegouwen, arr. 
Thuin, p. 177, n. 148. 

BISSCHOP (Ignatius), nr. 4487. 

BOOM, prov. Antwerpen, arr. 
Antwerpen, p. 177, n. 148. 

BORGIES (Filomena), nr. 5369. 

BOURLEZ (Jean Noë), p. 35, n. 12. 

BRAINE-LE-COMTE, prov. Henegouwen, 
arr. Soignies, nr. 3730. 

BRAKEL, prov. O.-Vl., arr. Oude 
naarde. - Pln., zie NEDERBRAKEL, 
OPBRAKEL. 

BROEDERS VAN DE GOEDE WERKEN, 
later BROEDERS VAN ONZE-LIEVE 
VROUW VAN LOURDES TE OOSTAKKER, 
kloostercongregatie te Ronse en 
Oostakker, p. 164, n. 126 ; p. 
209, n. 190-191 ; p. 241, n. 228 
en 231 ; p. 248, n. 242 ; nrs. 
1790, 3987, 4096, 4847, 5178. 

BROUWERS ·crvo), stadsarchivaris 
te Ronse, p. 14-15, 

BRUGGE, hpl. prov. W.-Vl., p. 6, 
n. 3 ; nr. 4453. - Psychiatrisch 
instituut, zie SINT-DOMINICUS. 

BRUNEEL (Albéric), nr. 3146. - 
(Frédéric Antoine François), 
nrs. 2774, 4520. 

BRUSSEL, BRUXELLES, hoofdstad van 
België, nrs. 3262, 4499, 4500. 
- Pln., zie LAKEN. 

BRUUL, pln. te Ronse, nrs. 734, 
738, 3623, 3801, 3808, 3850, 
4521, 4634, 4636, 5426, 5428. 

BRUULMOLEN, pln. te Ronse, nr. 
3647. 

BRUXELLES, zie BRUSSEL. 

BRUYERE, zie HEIDE. 

C 

CALLEWAERT (weduwe), nr. 1213. 

CAMBIER (David), nr. 5242. 

CAMBIER-DE RAEDT, nr. 722. 

CANFYN, godshuis te Ronse, 5215- 
5218. - (Ives), nrs. 5254, 
5270. - (Théodul), nr. 5254. 

CANTAERT, p. 164, n. 126. - (Marie 
Félicité), nr. 5256. 

CAUTERMAN (Octavie), nr. 5266. 

CAVENAILLE (Felix), pastoor van 
St.-Martensparochie te Ronse, 
nr. 5357. 

CELLES, prov. Henegouwen, arr. 
Doornik, nr. 4526. - Pln., zie 
POPUELLES. 

CHARLEROI, prov. Henegouwen, hpl. 
ar r ; , p. 177, n. 148. - Pln., 
zie COUILLET, DAMPREMY, GILLY, 
MARCHIENNE-AU-PONT, MONTIGNIES 
SUR-SAMBRE. 

CHATELET, prov. Henegouwen, arr. 
Charleroi. - Pln., zie CHATE 
LINEAU. 

CHATELINEAU, voormalige gemeente, 
thans CHATELET, p. 177, n. 148. 

CLIPETTE, zie KLIJPE. 

COLBRANT (Aimée), nr. 1097. - 
(François Joseph), nr. 4953. - 
(Parfait), nr. 1097-. 

COLFONTAINE, prov. Henegouwen, 
arr. Mons. - Pln., zie PATURA 
GES, WASMES. 

COMINES, KOMEN, prov. Henegouwen, 
arr. Mouscron, nr. 2001. 

COMINES, Frankrijk, dep. Nord, 
arr. Lille. 

COPPEJANS-OESMEDT (Hilda), p. 18 en 26. 

COPPENS (P.F.),nr. 4585. 

CORDIER (Charles Louis), nr. 
3034. 

COUILLET, voormalige gemeente, 
thans CHARLEROI, p. 177, n. l48. 

COUPLEZ (Pieter Francis), nr. 
2123. 

COURCELLES, prov. Henegouwen, 
arr. Charleroi, p. 177, n. 148. 

COUSAR (Colette), nr. 5358. 

COUVREUR (Euphrasie), nr. 5352. - 
(Joseph Emmanuel), stadssecre 
taris te Ronse, p. 9-10 - (Marie 
Sophie), p. 10, n. 30 ; nr. 3908. 

D 

DAMES VAN HET CHRISTELIJK ONDER 
WIJS, DAMES DE L'INSTRUCTION 
CHRETIENNE, nr. 3988. 

DAMPREMY, voormalige gemeente, 
thans CHARLEROI, p. 177, n. 148. 

DAVID (Judith-Vénérande), nr. 
5258. 

DE BACKER (Clemence), nr. 5255. 

DEBAISIEUX (Louis Joseph), nr. 
3597. 

DE BECKER-DECLERCQ (Hippolyte), 
stadsarchivaris te Ronse, P. 10-ll. 

DE BETHUNE (prins), inwoner van 
Wattripont, nr. 3442. 

DE BISSCHOP (Caroline), nr. 5268. 
- (élément), nr. 5268. - (Isa 
belle Caroline), nr. 5269. 

DEBO (Jean), nr. 4490. 

DEBODENANCE (Charles Louis), nr. 
3799. - (Pierre François), nr. 
2518. 

DECLERCQ (Godefroy), p. 8, n. 15. 

DE CLERCQ (Charles), pastoor van 
St.-Martensparochie te Ronse, 
nr. 4713. 

DECRITS (Marc), p. 6, n. 3 ; P· 
26. 

1 

DECROLY (Ovide), Belgisch psycho 
pedagoog, p. 7, n. 6. 

DE DONDER (Jan), nr. 3665. - 
(Walric), nr. '5359. 

~E GRAVE (Louis), nr. 5229. 

DELACROIX (Adolphe), nr. 3ï71. 

DE LANG~ (Sylvain), p. 8, n. 14. 

DELARUELLE (L.R.), nr. 4494. 

DELARUELLE-VA.~DENDRIESSCHE (Henri 
François), nr. 705. 

DELBAR (François), nr. 3386. 

DELGHUST (Oscar), burgemeester en 
historicus te Ronse, p. 7 ; p. 7, 
n. 9 ; p. 9, n. 18. p. 13 ; p. 
13, n. 51 ; nr s , 36, 41, 660, 
768, 3712. - (Pierre Joseph), nr. 
4489. 

DELHAYEPLEIN (Aimé), zie STEEN- 
BRUG. ' 

DELVAUX, zie BERLAMONT-DELVAUX. 

DE MALANDER (E.), nr. 5443. - 
(Ephrem), burgemeester te Ron 
se, nr. 32. 

DEMAN (Jean François), nr. 2519. 

DEMASENIER (F.), nr. 874. 

DEMEDTS (Veerle), p. 8, n. 13. 

DE ~EESTER (Adolf), nr. 708. 

DE ~RODE (Guillaume Charles 
Ghislain), nr. 5442. 

DEN DAUW (François), p. 13, n. 
47. 

DENDERMONDE, prov. O.-Vl., hpl. 
ar r . , p. 177, n. 148 ; nr s , 1260, 
1262, 4454. - Pln., zie BAAS 
RODE. 

DENOYETTE (Modest), architect te 
Ledeberg, p. 6. 

DE POORTER, wezenhuis en school 
te Ronse, nrs. 4404, 4405, p. 
209, n. 190. - (Catharina An 
tonia), nr. 5353. 

DEPREZ (Myriam), p. 8, n. 17. 

DE RAEDT, zie CAMBIER-DE RAEDT. 

DERGNEAU, voormalige gemeente, 
thans FRASNES-LEZ-ANVAING, nr. 
5356. 

DERODERE (August), nr. 5355. - 
(Charles François), pastoor te 
Dergneau, nr. 5356. 

DEROISSART (Pierre Joseph), nr. 
3499. 

DESCLEE (Marie), nr. 5256. 

DESMEDT, zie COPPEJANS-DESMEDT 
(Hilda). 

DESMET (Julie Athalie), nr. 
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5363. - (P.), nr. 4674. - (V.), 
nr. 2954. 

DESPRETZ (Jean Joseph), nr. 4732. 

DES ROMAINS (Valeria), nr. 5267. 
DESTANBERG, nr. 3897. 

DETIENNE (Paul), pastoor van St. 
Martenskerk te Ronse, nr. 4695. 

DE TROYER (C.L.),nr. 4131. 

DEURNE, DURENNE, pln. te Ronse, 
nrs. 3850, 3853, 3878, 3990, 
3991, 4018. - Zie ook HOOGDEUR 
NE. 

DEURNE, voormalige gemeente, thans 
ANTWERPEN, nr. 1102. 

DEVACHT (Theodorus), nr. 3470. 

DEVOS (P.), nr. 4634. - (Petrus), 
nr. 4487. 

DE WACHTER (Leo),. p. 8, n. 16. 

DE WOLF (August), nr. 4691. 

DEYAERT, nr. 4404. 

DOORNIK, zie TOURNAI. 

DOORNIKSE STEENWEG, pln. te Ronse, 
nr. 739. 

DOORNIKSE STRAAT, pln. te Ronse, 
nr. 4004. 

DOUR, prov. Henegouwen, arr. Mons, 
p. 177, n. 148. 

DUBOIS (Niklaas), nr. 4487. 

DUITSLAND, staat in West-Europa, 
nrs. 570-573, 1995, 1996, 2004, 
2034, 2903, 2905-2909, 2911, 
2919, 2927, 2928, 2930-2934, 
2943, 2948, 2955, 2969, 2970, 
2973, 2976, 2989, 2990, 2996, 
3000, 3027, 3053, 3057, 3075, 
3127, 3141, 3143, 3144, 3148, 
3152. 

DUMONT (Désiré), nr. 5264. - 
(Vita!), nr. 5272. 

DUPONT (Jeanne Catherine), zie 
WILLIAME (François Désiré). 

DURENNE, pln. te Ronse, zie DEUR 
NE. 

F 

E 

EDELARE, voormalige gemeente, 
thans OUDENAARDE, nr. 1260. 

ELISABETH, Belgische koningin, 
p. 144, n. 99. 

ELLEZELLES, ELZELE, prov. Hene 
gouwen, arr. Ath, nrs. 4, 1334, 
2975, 3358, 3382, 3679, 4502. 

ELSENE, IXELLES, prov. Brabant, 
arr. Brussel, nr. 3711. 

EMMANUEL (Broeder), zie MUYLLE 
(Maurits). 

ENGELAND, staat in West-Europa, 
nr. 2925. 

ETIKHOVE, voormalige gemeente, 
thans MAARKEDAL, nr. 1195. 

FABRIEKSTRAAT, zie VUILSTRAATJE. 

FERRANT (Joseph), nr. 3146. 

FLENU, voormalige gemeente, thans 
MONS, nr. 3145. 

FOSTIER (Eugénie), nr. 5260. - 
(Ferdinand Eugène), "maire" te 
Ronse, p. 9. 

FRANCOIS (.Pierre), nr. 3799. 

FRANKRIJK, staat in West-Europa, 
nrs. 698, 2006, 2007, 2891, 
2894, 3150, 3151, 4612. - Kei 
zer, zie NAPOLEON. 

FRASNES-LEZ-ANVAING, prov. Hene 
gouwen, arr. Ath. - Pastoor, 
zie DERODERE (Charles François). 
- Pln., zie DERGNEAU, SAINT 
SAUVEUR, WATTRIPONT. 

G 

GADEYNE (Guy), p. 5, n. 2 ; p. 7, 
n. 8; p. 8, n. 12, n. 13 ; p. 
9, n. 20 ; p. 12, n. 43. 

GEENENS (August), nr. 877. 

{ 

GENT, hpl. prov. O.-Vl., p. 12, 
13 ; p. 134, n. 89; p. 241, n. 
229 ; nrs. 1521, 2519, 2958, 3158, 
3361, 3369, 3371, 3470, 3718, 
3799, 4001, 4388, 4404, 4485, 
4486, 4584, 4608, 4710, 4711. - 
Bisschop, nrs. 3239, 3250, 4699. 
- Klooster, zie ZUSTERS VAN 
LIEFDE. - Pln., zie LEDEBERG. 

GERAARDSBERGEN, prov. O.-Vl., arr. 
Aalst, p. 156, n. 115 ; p. 177, 
n. 148 ; nrs. 1262, 2117, 2823, 
2839, 3657, 3671, 4509, 4703. 

GERARD (Paul-Joseph), p. 15 ; nrs. 
7, 1329, 1330, 1331. 

GERMONPREZ, nr. 4115. 

GEVAERT, pastoor van St.-Martens 
parochie te Ronse, nr. 4715. 

GILLY, voormalige gemeente, thans 
CHARLEROI, p. 177, n. 148 ; nr. 
5425. 

GLORIEUX (Stefaan-Modest), stich 
ter van·sociale werken te Ronse, 
o.a. Broeders van de Goede 
Werken, Zusters van Barmhartig 
heid, p. 7. 

GOEFFERS (Kamiel), nr. 4686. 

GOUMET (Ulric Alphense), nr. 1793. 

GRAHAM, voorzitter van het Be- 
stuur van het Scheldedeparte 
ment, nr. 698. 

GROTE BRUG, pln. te Ronse, nr. 
3620. 

GROTE MARKT, pln. te Ronse, p. 
175, n. 144; nrs. 3622, 3666- 
3669, 3677, 4607. 

GUISSET (Jean Baptiste), nr. 
4637. - (M.), p. 227, n. 211. 

GYSELINCK (Charles), nr. 3874. 

H 

HA~NAUT, HENEGOUWEN, Belgische 
provincie, nrs. 3483, 4603. 

HAINAUT-FLA1'!DRES, spoorweglijn, 
nr. 3389. 

HALLE, prov. Brabant, hpl. arr., 
p. 177, n. 148; nr. 4513. 

HANTSON (Berthe), p. 227, n. 211- 
(Victor Raoul), p. 15. - (Vir 
ginie), nr. 5367. 

HARMONIE, huisnaam te Ronse, nr; 
2910 ; zie ook SAINTE-CECILE. 

HASSELT, hpl. prov. Limburg, p. 
177, n. 148. " 

HAUTE DURENNE, zie HOOGDEURNE. 

HEIDE, BRUYERE, pln. te Ronse, 
nr. 1346. 

HENEGOUWEN, zie HAINAUT. 

HERSTAL, prov. Luik, arr. Luik, 
p. 177, n. 148. 

HEYSE (Marleen), p. 8, n. 12, n. 
13. 

HOEI, zie HUY. 

HOOGDEURNE, HAUTE DURENNE, pln. 
te Ronse, nr. 3595. 

HOOGSTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
3850, 3853, 4004. 

HOREBEKE, prov. O.-Vl., arr. 
Oudenaarde. - Pln., zie SINT 
:iARIA-HOREBEKE. 

HORTA (Victor), Belgisch archi 
tect, p. 6. 

HUBEAU (Amélie), nr. 5253. 

HUY, prov. Luik, hpl. arr., p. 
177, n. 148. 

IEPER, prov. W.-Vl., hpl. arr., 
p. 176, n. 147 ; p. 177, n. 148. 

ITALIE, staat in West-Europa, 
nr. 4490. 

IZEGEM, prov. W.-Vl. arr. Roese 
lare, p. 177, ni 148. 

IXELLES, zie ELSENE. 
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J 
L 

JEMAPPES, voormalige gemeente, 
thans MONS, p. 177, n. 148. 

JEMEPPE, voormalige gemeente, 
thans SERAING, p. 177, n. l48. 

JENSEN, nr. 1996. 

JOLY (Edouard), p. 10, n. 30 
nr. 3676. 

K 

KAAtSSPELPLEIN, pln. te Ronse, p. 
16. 

KAi.'1MESTRAAT (heden PRIESTERS 
STRAAT), pln. te Ronse, nr. 
3646. 

KERKHOFMOLEN, pln. te Ronse, nrs. 
3620-3647. 

KIELEMOES (François), veldwachter 
te Ronse, nr. 3397. 

KLEINE MARKT, nrs. 3624, 4498, 
4604. 

KLIJPE (DE), CLIPETTE, pln. te 
Ronse, nrs. 3495, 3804, 3807, 
3810, 3811, 3850, 3853, 3911, 
3991. 

KLUISBERGEN, prov. O.-Vl., arr. 
Oudenaarde. - Pln., zie BERCHEM, 
KWAREMONT, RUIEN. 

KOMEN, zie COMINES. 

KOPPENOLLEVELD, pln. te Ronse, 
nr. 3676. 

KORTRIJK, prov. W.-Vl., hpl. arr., 
p. 176, n. 147 ; nr s , 2899, 3730, 
4454. 

KRAAIENKOUTER, pln. te Ronse, nr. 
3860. 

KRONPRINZ, kazerne te Ronse, nr. 
894. 

KRUISSTRAAT, pln. te Ronse, nr. 
1339, 5426. 

KWAREMONT, voormalige gemeente, 
thans. KLUISBERGEN, p. 21, nrs. 
903, 904, 2402, 2405, 2444, 
2629-263[, 2664-2669, 2786. 

LAKEN, voormalige gemeente, thans 
BRUSSEL, nr. 2070. 

LA LOUVIERE, prov. Henegouwen, 
arr. Soignies, p. 177, n. 148. 

LAMBRECHT (Henricus Carolus), 
bisschop van Gent, nr. 4699. 

LANCIET, p. 12. 

LANDENBOURG, alias OUDENBROEKE, 
heerlijkheid te Ronse, p. 5. 

LANDRIEN (Emmanuel Joseph), nr. 
3921. 

LEDEBERG, voormalige gemee;te, 
thans GENT, p. 6. 

LEDEGANCK (Charles), nr. 3925. 

LEFEBVRE (Achille), nr. 711. 

LEJOUR (Amand), nr. 3625. 

LEOPOLD II, Belgisch koning, nr. 
702. 

LESENNE (Jean Baptiste), nr. 7LO. 

LESSEN, LESSINES, prov. Hene 
gouwen, arr. Soignies, p. 176, 
n. 147 ; nr. 3650. 

LEUVEN, prov. Brabant, hpl. arr., 
nr. 4488 .. 

LEUZE-EN-HAINAUT, prov. Hene 
gouwen, arr. Doornik, p. 177, 
n. 148 ; nrs. 3721, 4606. 

LEXINGTON, Verenigde Staten van 
Amerika, Nebraska, nr. 3129. 

LIEDTS (Hendrik), deken te Ronse, 
nr. 5443. 

LIEGE, LUIK, hpl. prov. Luik. - 
Pln., zie ANGLEUR. 

LIER, prov. Antwerpen, arr. Me 
chelen, p. 177, n. 148. 

LILLE, RIJSEL, Frankrijk, hpl. 
dep. Nord, nr. 4695. 

LOKEREN, prov. O.-Vl., arr. St. 
Niklaas, p. 177, n. 148 ; nr. 
4388. 

LORETTE, pln. te Ronse, nrs. 
3803, 3805, 3850, 3853, 3990, 
399[, 4007, 4710. 

LOUISA-MARIA, LOUISE-MARIE, paro 
chie op het grondgebied van 
Ronse, Maarkedal e.a. gemeenten, 
nrs. 897, 257l, 3302, 3728, 
3737, 3746, 3847, 4719-4722. 

LUIK, zie LIEGE. 

M 

MAARKEDAL, prov. O.-Vl., arr. 
Oudenaarde. - Pln., zie LOUISA 
MARIA, NUKERKE, SCHORISSE. 

MAGHER.'!AN, nr. 2873. - (Ives 
Sabin), nr. 721. - (Jean Gus 
tave), nr. 721. 

MARCHIENNE-AU-PONT, voormalige 
gemeente, thans CHARLEROI, p. 
l77, n. 148. 

MARECHAL (Griet), p .. 18. 

MARIJVE, ·pln. te Ronse, nr. 3642. 

MARKT, zie GROTE MARKT, KLEINE 
MARKT. 

MARLIER (François), stadsarchi 
tect te Ronse, nrs. 68, 3572. 

MASSEZ (Albert), nr. 3866. - 
(Reine-Marie), nr. 5261. 

MASSION (François), nr. 2196. 

MAUR (Etienne), nr. 4425. 

MECHELEN, pr ovv Antwerpen, hpl. 
arr., nrs. 3361, 4488. 

MENEN, prov. W.-Vl., arr. Kort 
rijk, p. 177, n. l48. 

MEURIS (Eugénie), ~r. 5362. 

MISSU, stadsarchitect te Ronse, 
nr-, 3538, 5333. 

MOESKROEN, zie MOUSCRON. 

MOL~NBEEK, waterloop te Ronse, 
nts. 3596, 3630, 3660, 3662, 3665. 

~!OLLET, godshuis te Ronse, p. 25 
p .. 261, n. 232 ; nr s . 5179-5214. 
- tFidêle Joseph), stichter van 
voornoemd godshuis, p. 249, n. 
243 ; nr. 5l97. 

MONS, BERGEN, hpl. prov. 'Hene 
gouwen, p. 177, n. 148 ; nrs. 

3690, 3701, 3703, 3713, 3714. 
- Pln., zie FLENU, JEMAPPES. 

MONT-DE-L'ENCLUS, prov. Hene 
gouwen, arr. Tournai. - Pln., 
zie AMOUGIES, ORROIR, PO:lT-A 
RONNE, RUSSEIGNIES. 

MONTIGNY-SUR-SAJ.~BRE, voormalige 
gemeente, thans CHARLEROI, p. 
177, n. 148. ·, 

MORUS (Bartholomeus), nr. 4512. 

MOUSCRON, MOESKROEN, prov. Hene 
gouwen, hpl. arr., p. 177, n. 
148 ; nr. 1260. 

MULLER (Oscar), nr. 3243. 

MUSSENSTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
3874, 3879. 

MUYLLE (Maurits), alias BROEDER 
EMMANUEL, p. 15. 

MUZIEKBERG, pln. te Ronse, nr. 
1345. · 

N 

NAPOLEON, Frans keizer, nr. ó97. 

NEDERBRAKEL, voormalige gemeente, 
thans BRAKEL, nrs. 3654, 3860. 

NEDERLAND, staat in West-Europa, 
nr s . 1994, 4594, 4610. 

NIEUWE BRUGSTRAAT, pln. te Ronse, 
nr. 723. 

NIVELLES, NIJVEL, prov. Brabant, 
hpl. arr., p. 177, n. 148 ; nr ." 
5425. 

NUKERKE, voormalige gemeente, 
thans MAARKEDAL, nrs. 877, 903, 
904. 

NUYTTENS (Michel), p. 15. 

0 

OLIFANTSTRAAT, pln. te Ronse, nr. 
3445. 

OMMEGA.~GSTRAAT, pln. te Ronse, 
nr. 877. 
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN LORETTE, 
kapel te Ronse, nr. 4710. 

ONZE-LIEVE-VROUW VAN WITTENTAK, 
kapel te Ronse, nr. 5242. 

OOSTENDE, prov. W.-Vl., hpl. arr., 
nr. 1260. 

OOSTENRIJK, staat in Midden-Euro 
pa, nr. 1998. 

OOST-VLAANDEREN, Belgische pro 
vincie, passim. - Zie ook SCHEL 
DEDEPARTEMENT. 

OPBRAKEL, voormalige gemeente, 
thans BRAKEL, nr. 42. 

ORATORIANEN, klooster en college 
te Ronse, nr. 4381. 

ORROIR, voormalige gemeente, thans 
MONT-DE-L'ENCLUS, p. 21 ; nrs •. 
903, 904, 2402, 2632-2638, 
2670-2683, 2773, 2787, 2805, 
3629. 

OUDENAARDE, prov. O.-Vl., hpl. 
arr., p. 5; p. 176, n. 147 ; p. 
177, n. 148 ; nrs. 692, 706, 
1232, 1260, 1376, 1531, 1787, 
2184, 2517, 2898, 2899, 2902, 
2904, 2919, 2922, 2964, 3070, 
3111,. 3126; 3135, 3240, 3264, 
3351, 3352, 3354, 3360, 3363, 
3697, 3644, 3716, 4427, 4676, 
4724, 4731. - Pln., zie EDELARE. 

OUDENBROEKE, zie LANDENBOURG. 

OUGREE, voormalige gemeente, 
thans SERAING, p. 177, n. 148. 

OVERMEER-ROMBACH (E.), nr. 1301. 

p 

PARIJS, PARIS, hoofdstad van 
Frankrijk, nrs. 3188, 4506. 

PASSERELLE, pln. te Ronse, nr. 
3 73 l. 

PATURAGES, voormalige gemeente, 
thans COLFONTAINE, p. 177, n. 
148. 

PEGELBEEK, waterloop te Ronse, 
nr. 3665. 

PERSOONS (Ernest), p. 26. 

PERUWELZ, prov. Henegouwen, arr. 
Doornik, p. 177, n. 148. 

PESSEMIER'S BRUG, pln. te Ronse, 
nr. 3705. 

PETEGEM, voormalige gemeente, 
thans WORTEGEM-PETEGEM. - Abdij, 
zie BEAULIEU. 

PETIT (Gabriëlle), p. 134, n. 89. 

PHILIPPE (Joseph), nrs. 3868, 
3894. 

PLANCHON ("Frères"), nr. 1200. 

POLITIEKE GEVANGENENSTRA.AT, pln. 
te Ronse, nr. 3771. 

PONETTE (Oswald), burgemeester 
te Ronse, nr. 34. 

PONT-A-RONNE, pln. te MONT-DE 
L'ENCLUS, nr. 3629. 

POPERINGE, prov. W.-Vl., arr. 
Ieper, p. 177, n. 148. 

POPP (Philippe Christian), nrs. 
1335-1339, 1375. 

POPUELLES, voormalige gemeente, 
thans CELLES, nr. 3744. 

PORREYE (Bonifatius), pastoor 
van St.-Hermesparochie te Ron 
se, nr. 4705. 

PORTOIS (Michel), nr. 41 .. 

POT (Theodule), stadsontvanger 
te Ronse~ nr. 1095. 

PRAIRIE, kazerne. te Ronse, nr. 
892. 

PRIESTERSSTRA.AT, zie KAMMESTRA.AT. 

PRINSKOUTER, pln. te Ronse, nr. 
3759. 

PROVOYEUR (Pierre Louis), nr .. 
5361. 

PUTTE (Ange), nr. 2193. - (Jean 
Baptiste), nr. 2193. 

R 

REGIBO (Edmond), p. 55, n. 29. 

RENAIX, zie RONSE. 

RENZ, nr. 1301. 

RIJSEL, zie LILLE. 

ROELANDT (Louis), architect te 
Gent, nr. 5331. 

ROESELARE, prov. W.-Vl., hpl. 
arr., p. 177, n. 148. 

RONSE, RENAIX, prov. O.-Vl., arr. 
Oudenaarde, passim. - Burge 
meester, zie DELGHUST (Oscar), 
DE MALANDER (Ephrem), FOSTIER 
(Ferdinand Eugène), PONETTE (Os 
wald) VAN HOVE (Alexander Louis). 
- Heerlijkheid, zie LAl'IDENBOURG, 
VRIJHEID. - Hospitaal, zie SINT 
ELOOI. - Kamerbode, zie BATTAILLE 
(Clemens Germanus). - Kapellen, zie 
ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-LORETTE, 
ONZE-LIEVE-VROUW VAN WITTENTAK. 
- Kapittel, zie SINT-HERMES. - 
Kloosters, zie BROEDERS VAN DE 
GOEDE WERKEN, DAl'fES VAl~ HET 
CHRISTELIJK ONDERWIJS, ORATO 
RIANEN, ZUSTERS VAN BARMHARTIG 
HEID, ZUSTERS VAN DE CONGREGA 
TIE VAN BETHLEHEM, ZWARTEZUS 
TERSKLOOSTER. - Muziekmaatschap 
pij, zie SAINTE-CECILE. - Paro 
chie(kerk), zie SINT-HERMES, 
SINT-MARTEN, SINT-PIETER. - Pln. 
en huisnamen, zie ABEELSTRA.AT, 
ALBRECHT, ATHSTRAAT, AVENIR, 
BERGPLAS, BIEZESTRAAT, BRUUL, 
BRUULMOLEN, CANFYN, DEURNE, 
DOORNIKSE STEENWEG, DOORNIKSE 
STRAAT, GROTE BRUG, GROTE 
MARKT, HA.RMÖNIE, HEIDE, HOOG 
DEURNE, HOOGSTRAAT, KAATSSPEL 
PLEI;-l, KAMMESTRAAT, KERKHOF- . 
MOLEN, KLEINE MARKT, KLIJPE, 
KOPPENOLLEVELD, KRAAIENKOUTER, 
KRONPRINZ, KRUISSTRAAT, LANDEN 
BOURG, LORETTE, MARIJVE, MOLLET, 
MUSSENSTRAAT, MUZIEKBERG, 
NIEUWE BRUGSTRAAT, OLIFANT 
STRAAT, OMMEGANGSTRAAT, PASSE 
RELLE, PESSEMIER'S BRUG, POLI 
TIEK~/ GEVAl~GENENSTRAAT, PRAIRIE, 
PRIESTERSSTRAAT, PRINSKOUTER, 
SAINT-SAUVEURSTRAAT, SAINT 
VINCENT DE PAUL, SINT-CORNELIS 
STRAAT, SINT-CORNELISVELD, 
SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT, STA 
TIONSSTRAAT, STEENBRUG, TRIBU 
RIE, TROMPE, VANHOVESTRAAT, 
VEEMARKT, VERBROEDERING, VESTE, 
VIERDE MA.ARTLAAN, VOORUITGANGS- 

STRAAT, VRIJHEID, VUILSTRAATJE, 
WIJNSTRAAT, WILLEM(KEIZER), 
WIT PAARD, WITTENTAK, ZONNE 
STRAAT, ZUIDSTRAAT, ZWARTE ZUS 
TERSSTRAATJE. - Schepen, zie 
JOLY (Edouard). - Scholen, zie 
BERLAMONT-DELVAUX, BROEDERS VAN 
DE GOEDE WERKEN, BRUUL, DAMES 
VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS, 
DE POORTER, DESTANBERG, DEURNE, 
DOORNIKSE STRAAT, GERMONPREZ, 
HOOGSTRAAT, KLIJPE, KRAAIEN 
KOUTER, LORETTE, LOUISE-MARIE, 
MUSSENSTRAAT, ORATORIANEN, 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE, SINT 
AMBROSIUS, SINT-ANTONIUS, SINT 
PIETERSNIEUWSTRAAT, VANHOVE 
STRAAT, ZONNESTRAAT, ZUIDSTRA.AT, 
ZUSTERS VAN BAR.'IHARTIGHEID. - 
Schuttersgilde, zie SINT-HERMES, 
SINT-JORIS, SINT-MARTEN, SINT 
SEBASTIAAN. - Stadsarchitect, 
zie l1ARLIER (François), MISSU. 
- Stadsarchivaris, zie BROU- 
WERS (Ivo), DE BECKER-DECLERCQ 
(Hippolyte), VAN ES (Jan). - Stads 
ontvanger, zie BERSEZ (Joseph 
Edouard), POT (Théodule). - Stads 
secretaris, zie BATAILLE (Pieter 
Antoon), BERSEZ (Jean Emmanuel), 
COUVREUR (Joseph Emmanuel), 
VANDEVELDE (Jules). ~ Veld 
wachter, zie KIELEMOES (Fran 
çois). - Waterlopen, zie MOLEN 
BEEK, PEGELBEEK. 

ROUSSEAU (gebroeders), nr. 3643. 

ROZENAKEN, zie RUSSEIGNIES. 

RUIEN, voormalige gemeente, thans 
KLUISBERGEN, p. 21 ; nrs. 903, 
904, 2402, 2405, 2445, 2642, 
2685-2698, ~788, 4603. 

RUSSEIGNIES, ROZENAKEN, voorma 
lige gemeente, thans MONT-DE 
L'ENCLUS, p. 21, nrs. 903, 904, 
1312, 2402, 2643-2649, 2699- 
2712, 2789. • 

RUTTEN (Charles Louis), nr. 
5364. 

s 

SADONES (Jan Baptist), liedjes- 
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zanger te Geraardsbergen, p. 
156, n. 115. 

SAINT(E), zie ook SINT(E). 

SAINT-GHISLAIN, prov. Henegouwen, 
arr. Mons, nr. 3145. 

SAINT-GILLES, zie SINT-GILLIS. 

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, zie SINT 
JOOST-TEN-NODE. 

SAINT-LOUIS-DE GONZAGUE, school 
te Ronse, nr. 4040. 

SAINT-SAUVEUR, voormalige gemeen 
te, thans FRASNES-LEZ-ANVAING, 
nrs. 5, 2975, 3595. 

SAINT-SAUVEURSTRAAT, pln. te Ron 
se, nrs. 3640, 3642. 

SAINT-VINCENT DE PAUL, tehuis 
voor armen te Ronse, nr. 4847. 

SAINTE-CECILE, harmonie te Ronse, 
nrs. 4498, 4499, 4502, 4503, 
4505. 

SANSPEUR (Marie-Thérèse), nr. 
5263. 

SCHELDEDEPARTEMENT, voormalige 
benaming van prov. O.-Vl., nrs. 
698, 1255, 1527, 2157, 2885, 
3337-3346, 3467, 3468. - Voor 
zitter, zie GRAHAM. 

SCHELDEWAERT (Pelagie), nr. 5271. 

SCHOORMAN (Robert), p. 13, n. 48. 

SCHORISSE, voormalige gemeente, 
thans MAARKEDAL, nrs. 3598, 
3655. 

SCHOTTE, nr. 4500. 

SCHULTZ (J.), p. 119, n. 82. 

SEGERS (G.), nr. 3604. 

SEMET (Jean Louis), nr. 3270. 

SERAING, prov. Luik, arr. Luik. - 
Pln., zie JEMEPPE, OUGREE. 

SINT(E), zie ook SAINT(E). 

SINT-AMBROSIUS, beroepsleergangen 
te Ronse, nrs. 4413-4417. 

SINT-ANNA, zie ZWARTEZUSTERS 
KLOOSTER. 

SINT-ANTONIUS, bisschoppelijk 

college te Ronse, p. 6 ; nrs. 
4382, 4383, 4406-4412. 

SINT-CORNELISSTRAAT, pln. te Ron 
se, nr. 3648. 

SINT-CORNELISVELD, pln. te Ronse, 
nr. 721. 

SINT-DOMINICUS, psychiatrisch 
instituut te Brugge, nr. 706. 

SINT-ELOOI, voormalig hospitaal 
te Ronse, p. 24, 25 ; nrs. 733, 
3558, 4725-4729, 5134. 

SINT-GILLIS, prov. Brabant, arr. 
Brussel, p. 176, n. 147. 

SINT-HELENA, eiland in de Atlan 
tische Oceaan. - Onderscheiding, 
nr. 2196. 

SINT-HERMES, voormalig kapittel 
te Ronse, p, 9 ; nrs. 690, 726, 
4723, 4724, - Parochie te Ron 
se, p. 54, n. 27 ; nrs. 3321, 
4702-4711, 5219- 5321 ; pastoor, 
zie BAETEN (J.B.), PORREYE 
(Bonifatius). - Parochiekerk 
te Ronse, p, 64, n. 36 ; nrs. 
726, 3538, 3561, 3569-3580, 
3631, 4711, 4770, 4775, 5229- 
5239 ; kapelanie, zie SINT 
SIMON-EN-JUDA. - Processie te 
Ronse, ook genoemd Fiertel, 
nrs. 4524, 4531. - Schutters 
gilde te Ronse, p. 10, n. 28 ; 
nr. 4515. 

SINT-JOOST-TEN-NODE, SAINT-JOSSE 
TEN-NOODE, pr ov . Brabant, arr. 
Brussel, p. 176, n. 147. 

SINT-JORIS, schuttersgilde te 
Ronse, p. 216, n. 200 ; nrs. 
4514, 4515. 

SINT-MAARTEN, zie SINT-MARTEN. 

SINT-MARIA-HOREBEKE, voormalige 
gemeente, thans HOREBEKE, nr. 
3751. 

SINT-MARTEN, parochie te Ronse, 
nr s , 28, 1533, 1636, 1696, 
4695, 4712-4717, 4767, 5143, 
5243, 5322-5421, 5357 ; pas 
toor, zie CAVENAILLE (Felix), 
DE CLERCQ (Charles), DETIENNE 
(Paul), GEVAERT. - Parochie 
kerk, te Ronse, p. 6, nrs. 

728, 3561, 3564, 3581, 4111, 
4605, 4711, 5330-5347. - Schut 
tersgilde te Ronse, p. 216, n. 
199 ; nrs. 4515, 4520. 

SINT-NIKLAAS, prov. O.-Vl., hpl. 
arr., nr. 1260. 

SINT-PIETER, voormalige parochie 
te Ronse, nrs. 1533, 1636, 
1696, 4718, 4767, 4771. - Pa 
rochiekerk te Ronse, p. 23, 
nr s . 797, 5220, 5240, 5241, 
5244. 

SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT, pln. te 
Ronse, nrs. 3850, 3853. 

SINT-SEBASTIAAN, schuttersgilde 
te Ronse, nr. 4516. 

SINT-SIMON-EN-JUDA, kapelanie in 
de St.-Hermeskerk te Ronse, nr. 
4770. 

SINT-TRUIDEN, prov. Limburg, arr. 
Hasselt, p. 177, n. 148. 

SHAGGHE, nr. 1334. 

SNOECK (Gesar Charles), zoon van 
Charles Alexander, p. 7, n. 8. 
- (Charles Alexander), nrs. 
2848, 3627 ; zoon, zie SNOECK 
(Gesar Charles). 

STATIONSSTRAAT, pln. te Ronse, 
nr. 1339. 

STEENBRUG, thans AIME DELHAYE 
PLEIN, pln. te Ronse, p. 259, 
n. 252 ; nr. 3662. 

STEYAERT (T.), priester, nr. 
4715. 

STOCKMAi~ (Jean François), nr. 
4705. 

STOOP (André), p. 18. 

T 

\ 
TEMSE, prov. O.-Vl., arr. St.- 

Niklaas, nr. 4454. 

THOMAES (Oscar), nrs. 713, 4587. 

THYES (Emile), inwoner van Baas 
rode, nr. 62. 

TIENEN, prov. Hainaut, arr. Leu 
ven, nr. 3145. 

TONGEREN, prov. Limburg, hpl. 
a r r . , nr. 11. 

TOURNAI, DOORNIK, prov. Hene 
gouwen, hpl. arr., p. 176, n. 
147 ; p. 260, n. 255 ; nrs. 
717, 1260, 3362, 3652, 3720, 
3743, 4454. , , 

TRAUWAERT (Paul), p. 15. 

TRIBURIE, pln. te Ronse, nr. 
1347. 

TRIEST (Petrus-Jozef), kanunnik 
en stichter van kloostercongre 
gaties te Gent, nrs. 5133, 
5137, 5138. 

TROMPE, pln. te Ronse, nrs. 3596, 
3597. 

TURNHOUT, prov. Antwerpen, hpl. 
arr., p. 177, n. 148. 

V 

VALENCIENNES, Frankrijk, dep. 
Nord, hpl. arr., nr. 2897. 

VAN BLAEREN (F.J.), nrs. 3859, 
4111. 

VANBUTSELE (Henri), nr. 3129. - 
(Katrien), p. 7, n. 11. 

VAN BUTSELE (G.), nr. 4064. 

VANCOPPENOLLE (Theodul), p. 212, 
n. 195. 

VAN COPPENOLLE (Chris), p. 8, n. 
14. - (Judith), nr. 5368. 

VAN DEN BEMDEN (Ferdinand), p. 
12 ; p. 12, n. 43. 

VANDENDOOREN (Charles), nr. 4687. 

VANDENDRIESSCHE, zie DELARUELLE 
(Henri François). 

VA.~ DEN HAUTE (Carl~s), p. 13 i 
p. 13, n. 49 ; p. 14, 17. 

VANDENHENDE (François Joseph), 
nrs. 3397, 5351. 

VAN DEN HENDE (Louis Joseph), 
5252. 

VANDEN MEERSSCHAUT (Eugénie), 
nr. 5262. 

1 
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' 
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VAN DE PUTTE (Albert), nr. 4586. 

VANDERDONCKT (Jean Baptiste), nr. 
5265. 

VANDERGHEYNST (Charles Louis), 
nr. 5365. 

VANDERVOORT (Catharina), nr. 4703. 

VANDEVELDE (Jules), stadssecreta 
ris te Ronse, p. 13. - (René), 
p. 10, n. 28. 

VAN DINTER (L.A.), inwoner van 
Gent, nr. 1521. 

VANDRIESSCHE (Benoit), nr. 4001. 

VAN ES (Jan), stadsarchivaris te 
Ronse, p. 13, p. 13, n. 49 ; 
p. 14 ; p. 31, n. 2 ; nr. 2. 

VANGERMEERSCH (Alexius), nr. 
4723. - (Constantin), nr. 3595. 
- (Jan Baptist), nr. 5354. 

VAN HAM, nr. 1332. 

VAN HOOBROECKE-MOOREGHEM, nr. 
1195. 

VANHOVE (F.), nr. 5220. 

VANHOVESTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
3865-3867. 

VAN HOVE (Alexander Louis), 
"maire" te Ronse, p. 9, 25 
nr. 4494. - (Charles), nr. 3627. 
- (Louis), p. 64, n. 38 ; nr. 
5442. 

VAN OPBROEKE (Alphonse), nr. 3135. 

VAN ISTERDAEL (Herman), p. 8 ; p. 
13, n. 46 ; p. 16, n. 57 ; p. 
41, n. 19. 

VAN LAETHEM (L.), nr. 5339. 

VANLAEYS (François), nr. 3564. 

VANMELDERT (Henri Emmanuel Fran- 
cis), nr. 736. 

VAN OOST, nr. 1334. 

VAN WOERKOM, p. 7, n. 9. 

VANWYMEERSCH (Martine), p. 26. 

VEEMARKT, pln. te Ronse, nr. 3639. 

VERBROEDERING, huisnaam te Ronse, 
nr. 4689. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, 

staat in Amerika, nrs. 1993, 
3129. 

VERHELST (Juul), p. 18. 

VERLINDEN (Alfred), nr. 2070. 

VERRAERT (R.), nr. 4064. 

VERREYDT (Claudius), nrs. 4487, 
4488. 

VERSAILLES, Frankrijk, hpl. dep. 
Yvelines, nr. 3123. 

VERSCHAEREN (José), p. 15. 

VERVIERS, prov. Luik, hpl. ar r . , 
p. 177, n. 148. 

VESTE, pln. te Ronse, nr. 3325. 

VIERDE MAARTLAAN, pln. te Ronse, 
nrs. 725, 727, 730, 3638. 

VILVOORDE, prov. Brabant, hpl. 
arr. , p. 177, n. 148 ; nr. 2519. 

VOORUITGANGSSTRAAT, pln. te Ron 
se, nr. 896. 

VRIJHEID, pln. en heerlijkheid 
te Ronse, p. 5. 

VUILSTRAATJE, pln. te Ronse 
(heden FABRIEKSTRAAT), 3325, 
3ó21, 3753. 

w 

WASMES, voormalige gemeente, 
thans COLFONTAINE, p. 177, n. 
148. 

WATERLOO, prov: Brabant, arr. 
Nivelles, nr. 2892. 

WATERLOOS (Dominicus), nr. 4771. 

WATTRIPONT, voormalige gemeente, 
thans FRASNES-LEZ-ANVAING, nr. 
3442. 

WEST-VLAANDEREN, Belgische pro 
vincie, nrs. 1180, 2005, 2032, 
4603. 

WIJNSTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
736, 1339, 3686. 

WILLEM (Keizer), kazerne te Ron 
se, nr. 893. 

WILLEQUET (Jean), nrs. 3859, 

3873, 3907, 3996-3998, 4005. - 
(Peter), p. 7, n. 10. 

WILLIAME (François Désiré), echt 
genoot van DUPONT (Jeanne Ca 
therine), nr. 1788. 

WILLOCQ (Etienne Badelon), nr. 
3721. 

WIT PAARD , huisnaam te Ronse, nr. 
3644. 

WITTENTAK, pln. te Ronse, nr. 
1345. 

WOESTE (Charles), inwoner van 
Elsene, nr. 3711. 

WORTEGEM-PETEGEM, prov. O.-Vl., 
arr. Oudenaarde. - Pln., zie 
BEAULIEU, PETEGEM. 

z 

ZONNESTRAAT, pln. te Ronse, nrs. 
3703, 3853, 3903, 3906, 4510. 

ZOTTEGfu~, prov. O.-Vl., arr. 
Aalst, nrs. 3710, 3749. 

zu:'.DSTRAAT, pln. te Ronse, nr s . 
3863, 38é4, 3866. 

ZULZEKE, voormalige gemeente, 
thans KLUISBERGEN, nrs. 903, 
904. 

ZUSTERS VAN BARMHAR TIGHEID, 
kloostercongregatie te Ronse, 
nrs. 3489, 3845, 3889, 3896, 
3986, 4382, 4385. 

ZUSTERS VAN DE CONGREGATIE VAN 
BETLEHEM, kloostercongregatie 
o.a. te Ronse, nr. 5135. 

ZUSTERS V~ LIEFDE, kloostercon 
gregatie o.a. te Gent, nr. 
5133. 

ZWARTEZUSTERSKLOOSTER, ook SINT 
ANNAKLOOSTER, klooster te Ron 
se, nrs. 4111, 4730, 4731. 

ZWARTE ZUSTERSSTRAATJE, pln. te 
Ronse, nr. 5163. 

ZWEVEGEM, prov. W.-Vl., arr. 
Kortrijk, nr. 3057. 
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