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INVENTARIS
INLEIDING
Geografie en bewoningsgeschiedenis
In het kustgebied van Vlaanderen ontstonden na het einde van de achtste eeuw steeds
meer bewoningskernen. Aan de plaatsnamen kon men de ouderdom afleiden. De
vroegste bewoners zochten hun heil op terpen, waarvan de namen hier en daar nog in
veldnamen zijn te traceren. Dat zijn vooral de namen die op “-werve” eindigen. Vanaf de
elfde eeuw ontstonden er dorpen die het achtervoegsel “-dijk” droegen. Overigens kwam
men toen nog niet verder dan de aanleg van lokale dijkjes. Systematische dijkaanleg
kwam later.
Diverse plaatsnamen in het kustgebied verwezen naar een zandplaat of een zandige
aanwas, waaraan ze hun ontstaan te danken hadden, zoals Cadzand, Zuidzande en
Wulpenzand. Het kustgebied was al voor 1200 grotendeels in cultuur gebracht. De
daarachter liggende moergronden kwamen daarna aan de beurt. Zowel bij het bedijken
als bij het in cultuur brengen van de gronden was er een belangrijke rol weggelegd voor
religieuze instellingen, zoals abdijen.
De stad Brugge was toen de belangrijkste plaats met een voorspoedige ontwikkeling met
name op economisch en politiek gebied. Het lag aanvankelijk aan een deltavormige
zeeboezem, het Sincfal, die vanaf de stad in noordelijke richting naar de monding van de
Westerschelde liep en daarbij breed uitwaaierde. Het Sincfal was in de vijfde eeuw
ontstaan bij een grote inbreuk van de zee in de Vlaamse kustvlakte. De scheepvaart vond
plaats over het Oude Zwin, waaraan plaatsen als Koolkerke en Westkapelle ontstonden.
Deze vaarweg slibte echter in snel tempo dicht, waarna het meer noordelijk gelegen
Zwin de voornaamste vaarroute werd. Aan het Zwin ontstonden plaatsen als
Monnikenreede, Oostkerke en Muden. De tol aan het Zwin werd in 1180 vanuit Brugge
overgebracht naar het toen gestichte stadje Damme. De voortschrijdende aanslibbing
maakte Brugge onbereikbaar voor de steeds groter wordende schepen. Alle in Damme
aankomende buitenlandse goederen werden overgeladen in kleinere lichters en over de
Reie overgebracht naar Brugge voor verdere verhandeling.
Brugge had concurrenten, zoals het zuidelijker gelegen Sint Omaars en Aardenburg aan
de noordkant. Aardenburg lag aan een zijtak van het Zwin, de Eede. Dit stadje beleefde
in de dertiende eeuw een enigszins kunstmatige bloeiperiode, door het verwerven van
politieke steun van de graaf van Vlaanderen, wanneer deze weer eens met de stad
Brugge overhoop lag.
Wat verder naar het noordwesten kwam rond 1200 Muden tot stand, de plaats waar de
aanslibbing van het Zwin op dat moment gevorderd was. Tot hier toe konden in die tijd
de grootste schepen komen. De jurisdictie werd door vier kruisen afgebakend, die deels
op het land en deels in het water stonden. De poorters kregen vrijstelling van tol in het
gehele havengebied van het Zwin. Het stadje kreeg een stadsrecht in 1242 dat gebaseerd
was op dat van Brugge. Hieronder viel ook het zogenaamde waterrecht, de jurisdictie
over het Zwin. De gunstige ligging verdween echter door de voortschrijdende
aanslibbing. In 1293 ging een deel van het waterrecht over naar de nieuwe stad Sluis,
welk besluit in 1316 weer werd teruggedraaid. Maar vanaf ongeveer 1325 kwam een
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groot deel van dit recht over het Zwin te vallen onder de jurisdictie van Sluis. In 1564
kwam het geheel onder Sluis te vallen. Het waterrecht was als volgt begrensd: vanaf het
spui van de stad Damme, lopend voor het fort Sint Donaas en Sluis, en verder oost- en
noordwaarts tot aan de uiterste tonnen of bakens van de Paardenmarkt in zee.
Aan de oostzijde van het Zwin, tegenover Muden, ontstond omstreeks 1270 een nieuwe
nederzetting aan een zijstroom, die naar een verder onbekend gebleven persoon,
Lamminsvliet genoemd werd. Mogelijk was er aan het eind van de twaalfde eeuw of aan
het begin van de dertiende een dam in deze vliet gelegd en ontstond er een gunstige
plaats voor de stichting van een nederzetting. In deze dam zorgde een sluis voor de
afwatering van overtollig water van het westelijk deel van het waterschap Bewester Ee.
De oorspronkelijke naam van de nederzetting raakte na 1300 in onbruik. In plaats van
Lamminsvliet sprak men in het vervolg van Sluis. Op de sluis ontstond in een later
stadium de Vismarkt.
De dam in de Vliet werd opgenomen in de Zuiddijk, die vanaf het Zwin in
noordoostelijke richting lag. Het tracé van deze dijk is vandaag de dag nog duidelijk
herkenbaar in de Smeestraat, Meerminnestraat, Zuiddijkstraat en Zuiddijk. De
oorspronkelijke bewoningskern lag ten zuiden van deze dijk. Het is niet onmogelijk dat
daar het eerste stadhuis werd gebouwd. De parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe kwam
hier wel tot stand. Een deel van de Vliet kreeg een havenfunctie. De voormalige Vliet is
nog te volgen vanaf de Kaai naar de Oude Kerkstraat, Nieuwstraat en verder in
zuidoostelijke richting in de Heilleweg.
De voortdurende aanslibbing in het Zwin, in de veertiende eeuw, leidde ten noorden
van de Zuiddijk al een snel tot een groot schorrengebied. Dat werd bedijkt en bracht de
mogelijkheid tot uitbreiding van de stad. Op planmatige wijze kwamen nieuwe straten
tot stand. In dat nieuwe gedeelte was plaats voor een marktplein, waaraan het nieuwe
stadhuis werd gebouwd. Er kwam ook een tweede kerk te staan, de Sint Janskerk.
Na de Slag bij Roosebeke in 1382 besloot men Sluis systematisch te versterken. De stad
kreeg wallen rondom. Voor het afwateringskanaal van het Waterschap Bewester Ee, dat
binnen stad als “riole” bekend stond, werd een duiker in de wal aangelegd. Het
onderhoud ervan bleek een bron van conflicten tussen stads- en waterschapsbestuur. In
1389 bepaalde de hertog van Bourgondië dat de eigendom van de sluis bij het
waterschap bleef berusten. Het onderhoud was in handen van de stad. Het Brugse Vrije
verzorgde de jaarlijkse schouw.
De wallen werden zeer ruim rondom de bewoningskern geprojecteerd. Terreinen
oostelijk en zuidelijk van de bebouwing, die juridisch tot het Vrije van Brugge
behoorden, kwamen binnen de wallen te liggen. De terreinen kregen de namen
Oostkeure en Zuidkeure. Het stadsbestuur had hierover aanvankelijk geen
bevoegdheden, wat tot problemen leidde. In 1389 zonderde men Oost- en Zuidkeure van
het Vrije af en kon het stadsbestuur hier zijn rechtsmacht laten gelden.
Ten zuiden van de Westpoort, later Stenen Beer genoemd, lag het gehucht Brungheers.
De dijk tussen de poort en het gehucht kwam in onderhoud bij de stad. Ook hier
verrichtte Het Vrije de schouw. We hebben enigszins een indruk van de omvang van het
middeleeuwse Sluis. Die kan worden afgeleid uit het thans niet meer bestaande
erfrentenboek van het armbestuur van de Onze Lieve Vrouwekerk. In 1440 had dat
renten op 480 huizen, die te vinden waren in 34 straten in Sluis.
Ten noorden van de stad bouwde men aan het eind van de veertiende eeuw op een
ingedijkt schor aan de uiterste noordhoek van het Zwin het kasteel van Sluis. Het aan de
overzijde van het Zwin ontstane Nieuw-Muden bood tijdens diverse oorlogshandelingen
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rond Sluis aan belegeraars de mogelijkheid om zich hier te verschansen. Om daaraan een
eind te maken kocht Sluis in 1564 Nieuw-Muden van Filips II. De koop was inclusief het
waterrecht op het Zwin.
In de negentiende eeuw was er van de stedelijke allure weinig meer over. Opvallend
waren de onbebouwde straten, die rondom de kern gelegen waren en die nog wel hun
middeleeuwse namen droegen. Volgens overlevering zou de bebouwing ooit tot tegen de
stadgrachten gelegen hebben. Elkaar opvolgende rampen deden de bewoning tot een
minimum slinken.
Bestuurlijke geschiedenis
Lamminsvliet ontwikkelde zich in snel tempo tot een voorhaven van de stad Brugge, die
met Damme en Muden concurreerde. Omstreeks 1280 liet Jan van Namen hier een
tolhuis in de bocht van het Zwin bouwen. Tussen 1278 en 1290 werd de nederzetting tot
stad verheven door Gwijde van Vlaanderen. We kunnen dit aflezen uit een charter van
1290 waarin schepenen van Lamminsvliet verklaarden dat hun stad door de graaf tot
“villa franca” was gemaakt, waar het Brugse stadsrecht van overeenkomstige toepassing
was verklaard. Deze status werd in 1293 bevestigd. Het oudst bekende stadszegel is
gehangen aan een charter uit 1293. Hierop staat de afbeelding van een bisschop, met
mijter en kromstaf, die een zegende handeling verricht. Aan de rechterkant zijn vier
vissen afgebeeld en aan de linkerkant twee. De tekst eromheen luidt: Sigilum
Scabinorum de Lamminsvliete. Het tegenzegel toont een schip met een verticaal
geplaatste vis op elke steven met de tekst: Contra S de Lamminsvliete.
Op den duur zou de haven de functie van die van Brugge kunnen overnemen. Door de
verdergaande verzanding van het Zwin leek dat de juiste keuze.
In 1290 kreeg Sluis een eigen stadskeur en een eigen schepencollege, waarin dertien
schepenen zitting namen. Ze werden voor één jaar benoemd door de graaf en traden af
op 1 februari, de dag voorafgaand aan Maria Lichtmis. Ze mochten zelf een voordracht
voor hun opvolgers indienen. Driemaal per week kwamen ze bijeen. Ze mochten keuren
maken. Het berechten van sommige overtredingen bleef voorbehouden aan de graaf.
De middeleeuwse zelfstandigheid van Sluis behoorde vanaf 1566 tot het verleden. In dat
jaar verkocht Filips II de stad aan Brugge voor 21.000 gulden. Met het uitbreken van de
Opstand in 1568 veranderde de situatie weer. In een poging om de Spanjaarden te
weerstaan werden er in het gebied van Sluis en Brugge dijken doorgestoken en sluizen
verwoest. Het hele West-Zeeuws-Vlaamse platteland kwam onder water en raakte
onbewoonbaar. Het lukte Parma echter om Sluis in 1587 te veroveren. De bevolking van
de stad zuchtte zwaar onder de bezettingsmacht. Prins Maurits veroverde de stad in
1604. Die kwam in Staatse handen, maar moest in de loop der eeuwen nog de nodige
oorlogen, onder meer met de Fransen, doorstaan. In de zeventiende eeuw omschreef het
stadsbestuur haar jurisdictie als “de stad Sluis, Waterrecht en Nieuw-Muiden.” Het
handhaven van het waterrecht leidde met enige regelmaat tot conflicten met het
stadsbestuur van Muden.
Vanaf 1604 werd het stadsbestuur elk jaar in september vernieuwd door
vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. Zij kozen dan een burgemeester van de
“commune ofwel van de Courpse”, naast een burgemeester en zeven schepenen. Elk lid
betaald bij aantreden een borgsom van 100 ponden. Om de twee jaar werd het college
van burgemeesters en schepenen veranderd. Bij een vacature legde de baljuw een
nominatie van drie personen voor aan de Staten-Generaal. Dit college bracht in 1761
verandering in deze gang van zaken. Leden van het stadsbestuur kregen voor het leven
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zitting. De burgemeester van de Courpse zorgde voor de inschrijving van de poorters.
Toen de Fransen in 1794 de stad innamen werd algauw het Franse recht van kracht. De
organisatie van het stadsbestuur werd op Franse leest geschoeid, met uiteindelijk een
maire en een municpale raad. In 1814 kreeg Sluis een stedelijke raad en een college van
burgemeester en wethouders. Bij de inwerkingtreding van de gemeentewet in 1851
schakelde men de bestuursinrichting van steden en platteland gelijk. Er kwam een
gemeenteraad, als hoofd van de gemeente, een college van burgemeester en wethouders,
waarvan de laatsten uit de gemeenteraad werden gekozen en een burgemeester, die het
voorzitterschap van gemeenteraad en burgemeester en wethouders op zich nam en
verder was belast met het oppertoezicht op brandweer en politie. Hij
vertegenwoordigde verder de gemeente in en buiten rechte. Deze bestuursinrichting
bleef tot aan de opheffing van Sluis als zelfstandige gemeente bestaan.
Het verschijnsel gemeentelijke herindeling is aan Sluis niet voorbij gegaan. In 1880 vond
een eerste ronde plaats, waarbij Heille en Sint Anna ter Muiden bij Sluis werden
gevoegd. In 1970 kwam het wederom tot een herindeling ditmaal met de gemeente
Retranchement. In 1995 voegde men Sluis en Aardenburg tesamen, op beiderlei verzoek.
In 2003 ontstond de nieuwe gemeente Sluis, die geheel West-Zeeuws-Vlaanderen
omvatte. Men koos toen voor de naam Sluis, vanwege de grote naamsbekendheid.

Economische geschiedenis
Vanuit Brugse optiek werd de opkomst van Sluis een ongewenste ontwikkeling. Deze
“wereldstad” slaagde er in de veertiende eeuw meermalen in om de economische
ontwikkeling van Sluis te blokkeren. Zo hielden de Brugse ambachtsgilden toezicht op
die in Sluis en mocht er geen stapel van producten worden ingesteld. Pas aan het eind
van deze eeuw, toen de Bourgondische hertogen het voor het zeggen hadden, kon Sluis
zich enigszins aan de knellende band met Brugge ontworstelen en beleefde een periode
van bloei. Na 1385 werd de stad de best toegeruste haven van het Franse rijk. Zowel
Brugge als Damme moesten meer ruimte geven aan de ontwikkelingen in Sluis. In het
stadsbeeld kwam dat tot uiting in de bouw van het stadhuis, het belfort, met een
zeshoekige toren en een uurwerk dat een jongetje, Jantje van Sluis genoemd, in
beweging zet. Het is het enige belfort in Nederland.
De week- en jaarmarkt waren belangrijke gebeurtenissen. Naburige steden hadden ook
dergelijke economische hoogtijdagen. Enige afstemming op elkaars jaarmarkten vond
geleidelijk plaats. Daarin pasten besluiten om ook marktbezoekers van elders te trekken.
Zo kondigde Aardenburg in 1625 een vrijgeleide af voor bezoekers van haar markt. Om
de verkoop van beesten beter te laten verlopen, besloot het stadsbestuur in 1656 om de
bestaande beestenmarkten te verzetten naar de laatste drie dinsdagen in april, de zgn.
magere beestenmarkt en de laatste drie dinsdagen in oktober, de vette beestenmarkt.
In het middeleeuwse Sluis was een aantal gilden tot stand gekomen. Voor een deel
wisten deze zich te handhaven in de nieuwe situatie, die vanaf 1604 was ontstaan. Zo
waren in de zeventiende en achttiende eeuw zo’n twaalf gilden, die hieronder met een
enkele bijzonderheid worden beschreven.
Er was het Arbeidersgilde, dat het laden en lossen van schepen en het vervoeren van
goederen naar de markten als taak had. Het was nauw verbonden met de stedelijke
economie.
Het Apothekersgilde schijnt in de achttiende eeuw te zijn opgericht. Mogelijk vielen
hieronder ook de barbiers.
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Het Bakkersgildezorgde voor een ongestoorde productie van brood. Dat was in een
garnizoensstad als Sluis van groot belang. Wanneer er geen brood was, konden
ingekwartierde troepen in opstand komen. Het stadsbestuur bemoeide zich
nadrukkelijk met de samenstelling van het brood en de broodprijzen. Om steeds over
voldoende meel te kunnen beschikken, ook in tijden van windstilte, wanneer de
windmolens niet konden draaien, bouwde men in Sint Anna ter Muiden een
waterkorenmolen voor de stad Sluis.
Het Herbergiersgilde was niet van belang ontbloot. In een stad waarvan het inwonertal
door in belangrijke mate door de in garnizoen liggende soldaten werd bepaald, kwamen
uiteraard veel herbergen voor. Ter waarborging van de continuïteit kregen weduwen
van overleden herbergiers in 1777 toestemming om de zaak voort te zetten.
Het Kleermakersgilde bestond al in het midden van de vijftiende eeuw. Het stond in
nauw contact met het Brugse gilde. In 1742 nam het stadsbestuur een ingrijpende
maatregel door de keur van het gilde buiten werking te stellen.
Het Kuipersgilde beschikte over een keur uit 1619. In de achttiende eeuw voerde het
bestuur van het gilde actie tegen schippers, die gekuipte goederen of leeg kuipwerk van
elders Sluis binnenbrachten.
Het Lakenverkopers en kousenmakersgilde, dat van oorsprong ongetwijfeld uit de
middeleeuwen stamde, kreeg in 1651 een nieuw reglement.
Het Metselaarsgilde kreeg in de achttiende eeuw te maken met metselaars, die in Sluis
kwamen werken en die elders geen gildelid waren. De keur van dit gilde werd daarop
bevestigd door het stadsbestuur.
Het Schippersgilde had af en toe concurrentie te duchten van niet-leden, die goederen
en/of personen vervoerden. Als schippers lading binnenbrachten die onder de gildekeur
vielen, dan moest dat aan de dekens van dit gilde gemeld worden. Dat gold ook voor het
aanmeren van kalkschepen. Daarvan moest het metselaarsgilde in kennis worden
gesteld.
Het Smedengilde, Tabaksverkopersgilde en het Zilversmedengilde kregen in de late
zeventiende en vroege achttiende eeuw een keur.
De gildebesturen en het stadsbestuur waakten tegen beunhazen die illegaal gildewerk in
Sluis verrichtten of verkochten. Ze dienden steeds attent te zijn op soldaten in de stad,
die een nering probeerden op te zetten die onder de gildekeuren viel.
Jacht en visserij vonden in en om de stad op grote schaal plaats. Mosselbanken in het
zoute water vielen hier ook onder. In de stad was een vismijn, die jaarlijks verpacht
werd. Omstreeks 1845 waren nog enkele inwoners werkzaam in de scheepvaart en
handel, terwijl er ook nog enige visserij plaatsvond. Verder telde Sluis in de negentiende
eeuw een windmolen, korenmolen en pelmolen. Er was een zout- en zeepzierderij, een
bierbrouwerij annex azijnmakerij en een ijzersmelterij.
Van de middeleeuwse haven werd gezegd, dat er wel vijfhonderd schepen in konden
liggen. In 1468 zag men eens 150 schepen liggen uit alle oorden van de toen bekende
wereld. Deze haven strekte zich langs de gehele westzijde van de stad uit. Herhaaldelijk
probeerde Brugge om haar bereikbaarheid voor schepen te verbeteren. Zo vonden er in
de periode 1480-1530 werken plaats als de aanleg van een dam in het Zwarte Gat en het
graven van de Oostburgse Vaart, maar de situatie verbeterde daar niet door. In 1548
groef men een nieuwe vaart tussen Damme en het Zwin bij Muden. Deze werken werden
naderhand nog uitgebreid, maar leidden evenmin tot het gewenste resultaat. De
onstuitbare verzanding van het Zwin en de scheiding tussen noordelijke en zuidelijke
Nederlanden, waarbij de monding van het Zwin vanaf 1604 in Staatse handen kwam,
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deden Brugge de das om, maar ook Sluis plukte daar de wrange vruchten van. Het werd
een in economische zin onbetekenend stadje, dat nog enigszins de broek kon ophouden
door de legering van het garnizoen.
In de zeventiende en achttiende eeuw was Sluis nog wel een havenstad, maar
internationale scheepvaart vond toen niet meer plaats. Het ging uitsluitend om regionale
vervoer van goederen. Met tal van steden in Zeeland en andere gewesten sloot het
stadsbestuur contracten af om tot een geregelde regionale beurtvaart te komen. In het
archief komen daarover interessante stukken voor met name over het vervoer van
goederen naar Middelburg en Rotterdam.
In 1851 was de haven van Sluis grotendeels verzand. Er kwamen in dat jaar slechts twee
schepen aan de kade. Er bestond een trekschuitdienst tussen Sluis en Brugge en een
overzetveer op Retranchement. Toen in 1870 de stoomboot naar Brugge in reparatie
moest, werd de dienst enige tijd opnieuw door de trekschuit waargenomen. Verder was
er een wekelijkse wagendienst op de markt in Oostburg.
Sluis in oorlog
De geschiedenis van Sluis was er één van opbouw, oorlogsvoering, verwoestingen en
wederopbouw, tot in de twintigste eeuw toe. Al in 1295 vond de eerste verwoesting van
een deel der stad plaats door opstandige Zeeuwse edelen onder leiding van Jan van
Renesse. Florus V bezette daarop de stad voor korte tijd. De gunstige ligging van de stad
was oorzaak van snelle bloei in de eerste decennia van de veertiende eeuw. Gegevens
over de aanleg van versterkingen zijn er niet, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Sluis
helemaal onbeschermd heeft gelegen.
In Brugge zag men de groei en bloei van Sluis met argusogen aan. In 1323 plunderden de
Bruggelingen hun concurrent en brandden de huizen plat. Een belangrijke episode in de
Honderdjarige Oorlog vond in 1340 bij Sluis plaats in de vorm van een zeeslag tussen de
Engelsen, met Vlaamse hulptroepen, en de Franse vloot. Nadat de opstandelingen in
1382 bij Rosebeeke waren verslagen en Lodewijk van Vlaanderen de orde had hersteld,
gaf hij in 1384 opdracht om Sluis aan de landzijde te versterken met grachten, wallen en
stenen poorten. De eerste primitieve verdedigingswerken bleken niet afdoende te zijn.
Na het overlijden van Lodewijk droeg Willem van Namen Sluis over aan Filips de Stoute
in ruil voor de stad Bethune en het kasteel daarin. Dat had de nodige voordelen. Als
grafelijke stad kreeg Sluis bevestiging van al haar privileges. In 1386 voegde men
daaraan een vrije jaarmarkt aan toe en in 1387 het recht om pallisaden en torens aan de
haven te bouwen. In 1401 bouwde men aan de waterzijde een stenen muur.
Omstreeks 1386 begon men ook met de bouw van het kasteel van Sluis aan de oostzijde
van de haven. Het indrukwekkende bouwwerk moest fungeren als een grendel op het
Zwin. De handel tussen Brugge en Engeland kon hiermee gecontroleerd en zonodig
gehinderd worden. Het werd gebouwd om Franse belangen veilig te stellen. De Fransen
betaalden de kosten van de bouw. Bouwmeester was Dreue de Campmartin en de
Bastille in Parijs diende als voorbeeld. De lange zijden besloegen ongeveer 86 meter, de
muren waren 15 meter hoog en 3.80 meter dik. Op de vier hoeken stonden zware torens.
Aan beide korte zijden van ongeveer 80 meter bevond zich een poort, uitgerust met vier
torens. In de muren waren twee boven elkaar liggende gangen gemaakt. Door
schietgaten kon er op de vijand worden gevuurd. Het gebouw bevatte 36 vertrekken en
verder stal- en bergruimte. In tijden van oorlog moet er een aanzienlijke bezetting zijn
geweest. De stad zelf kreeg in die tijd nieuwe verdedigingswerken. De gracht werd
verbreed en primitieve houten poorten werden vervangen door stenen exemplaren.
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Engeland en Brugge waren gekant tegen de bouw van het kasteel. Al in 1405 waagden de
Engelsen een poging het kasteel te vernietigen. De aanvallers trokken zich terug toen de
Engelse bevelvoerder werd gedood. Korte tijd later liet Jan van Bourgondië op de
schorren van Muden aan de westzijde van het Zwin een kleiner kasteel optrekken, dat de
‘toren van Bourgondië’ werd genoemd. Bij beide kastelen plaatste men paalwerken in
het Zwin, waarmee men met een ketting het vaarwater kon blokkeren. In diezelfde tijd
werd aan de waterkant van het Zwin een aarden wal opgeworpen met daarin houten
poorten, waarmee men bij de steigers kon komen. Deze houten en aarden
verdedigingslinie werd in 1432 vervangen door stenen bouwwerken.
In de periode 1437-1439 ondernamen de Bruggelingen tevergeefse pogingen om Sluis in
handen te krijgen. Ter vergroting van haar veiligheid liet de stad in de jaren veertig rond
de stad een zware vestingmuur bouwen. Het tegenover Sluis aan het Zwin gestichte
Nieuw Muden was in 1445 een schuilplaats voor de Engelsen, die Sluis bedreigden. Toen
die daaruit verdreven waren, besloot men het dorp niet meer te herbouwen. In 1477
eiste Brugge de heerschappij over Sluis op, maar slaagde niet in haar opzet.
In 1483 brak in Vlaanderen een opstand uit tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Sluis
raakte daarin ook betrokken. Een groep Hoekse edelen, die uit Holland verdreven
waren, vestigde zich in Sluis, die onder bevel stond van Filips van Kleef, heer van
Breskens. Sluis werd de uitvalsbasis van deze groep en onder leiding van Frans van
Brederode (Jonker Frans) bedreef men de zeeroverij langs Zeeuwse en Hollandse
kusten. Dat leidde in 1492 tot een beleg van de stad door Albrecht van Saksen. Delen van
de stad werden verwoest, die naderhand niet meer herbouwd werden.
De aanslibbing van het Zwin was gewoon doorgegaan, waardoor Sluis zo rond 1500 zijn
betekenis als internationale haven verloor. In 1537 besloot men tot afbraak van het
kleine kasteel. Het grote kasteel raakte na de verkoop, in 1566, van Sluis aan Brugge in
onbruik.
In de periode 1573-1587 bouwde men nieuwe verdedigingswerken. Tijdens de Spaanse
overheersing werd Sluis een uitvalsbasis voor galeien, die vanaf 1599 werden ingezet
tegen de Republiek. Vanaf 1600 vond strijd plaats tussen de Republiek en de Spaanse
Nederlanden, die in 1604 eindigde met de Staatse bezetting van West-ZeeuwsVlaanderen. De verdedigingsgordel rond de stad werd door toedoen van Maurits sterk
uitgebreid en verbeterd. De laatste modernisering daarvan vond plaats in de jaren 16991702 naar plannen van Menno van Coehoorn.
In 1747 ging de bezetting van de stad door de Fransen nog zonder oorlogsgeweld. In
1794 vond een zware beschieting plaats. De stad gaf zich over en kreeg een Franse
bezetting. Meteen daarna begon de ontmanteling van de vestingwerken. De sloop van
het kasteel gaf maanden lang werk aan honderden arbeiders, zo groot en hecht was deze
steenklomp. Overigens had Sluis bij het soldatenvolk in de zeventiende en achttiend
eeuw een slechte naam. De leefomstandigheden zouden er zeer slecht zijn. Men liep
voortdurend het gevaar te bezwijken aan de Zeeuwse koorts. Later onderzoek wees
evenwel uit dat in Sluis geen sprake is geweest van bijzondere omstandigheden.
De Belgische opstand van 1830 en 1831 liet Sluis niet ongemoeid. In de omgeving van de
stad vonden met enige regelmaat oorlogshandelingen plaats, waarbij talrijke doden en
gewonden vielen. De functie van de vesting was overigens al in 1816 opgeheven.
Tijdens de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen van de Duitse overheersing in 1944 zou
Sluis nog eens zwaar worden getroffen door oorlogsgeweld. Grote delen van de stad
werden in de maanden september en oktober van dat jaar puin geschoten. Ook het
Belfort liep toen zware schade op.
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Een stukje kerkelijke geschiedenis
De oudste kerk van Sluis, de Onze Lieve Vrouwekerk ten zuiden van de Zuiddijk, raakte
al in het midden van de zestiende eeuw in onbruik. De kerk was al een aantal malen door
rampen getroffen, zoals blikseminslag. Jacob van Deventer tekende de kerk op zijn
stadsplattegrond als een symmetrisch bouwwerk, met transepten en centraal op het dak
een vieringtorentje. Toen hij aan die plattegrond werkte, zo rond 1560, was deze kerk
als een ruïne. In 1577 stortte het gebouw definitief in. De Sint Janskerk, gesticht vóór
1329, brandde in 1811 af. Deze kerk was de grootste van Staats-Vlaanderen en rijk
begiftigd met praalgraven en monumenten.
In Sluis kwamen twee kloosters tot ontwikkeling, beide gewijd aan St. Franciscus, één
voor mannen en één voor vrouwen. Het vrouwenklooster was het Magdalena- of
Catharinaklooster op de Zuidkeur en was vóór 1389 gesticht als gasthuis ‘buiten de
keure.’ Het werd aan het begin van de zestiende eeuw verplaatst naar de oostzijde van
de stad aan het Paardenwater. Na het vertrek van de laatste kloosterzusters in 1582
brak men het gebouw af. Het mannenklooster stond iets zuidelijker aan de oostzijde van
de stad. De stichting ervan vond plaats in 1443 door Johannes à Capristano.
De protestantse religie werd in 1578 zonder enig geweld ingevoerd. Bij de verovering
van Sluis in 1587 door Parma werd de stad weer katholiek en verdween de protestantse
gemeente om in 1604 opnieuw te worden geïnstitueerd. Na de brand van de Sint
Janskerk bouwde men in 1823 en 1824 een nieuwe kerk.
Geruime tijd preekte men in een afzonderlijk gebouw in de Franse taal. Deze praktijk
was ontstaan door de aanwezigheid van Franstalige soldaten die in Sluis in garnizoen
lagen. In de zeventiende en achttiende eeuw bleef een substantieel deel van de
bevolking katholiek, die zich met een huiskerk moesten behelpen.
In de achttiende eeuw was J. Koelman predikant van de protestantse gemeente, die in
aanvaring kwam met burgerlijke en kerkelijke autoriteiten. Hij werd van zijn ambt
ontheven en moest de stad verlaten.
Cultuur en onderwijs
In 1306 zou Jan van Namen op verzoek van de abt van de Gentse St. Baafsabdij ene
Michel Masières uit Kortrijk benoemd hebben tot rector van de Latijnse school. In ieder
geval bestond er in de zeventiende eeuw zo’n school. Voor de rector ervan werden in de
zeventiende eeuw reglementen opgesteld.
In 1851 was er een hervormde school, die in de winter door meer dan 200 kinderen
werd bezocht. In de zomermaanden waren dat er minder. Het schoolgebouw was in
1849 geopend. Verder waren er in de negentiende eeuw een matressenschooltje met
gemiddeld 25 kinderen, een kantwerkschool met 29 meisjes en een naai- en breischool
met 30 leerlingen. De kantwerkschool heeft tot in de twintigste eeuw bestaan.
In de late middeleeuwen heeft er een rederijkerskamer, De Distelboom, bestaan, met als
devies: “Van ’t Oude Nieuw”. Deze kamer bestond nog in 1626. In 1820 richtte men een
departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op. In 1840 stelde men een
nieuw reglement voor de afdeling vast, waarin naar het oprichtingsjaar werd verwezen.
Een belangrijk man in de negentiende eeuw was de hoofdonderwijzer J.H. van Dale, die
ook zou optreden als gemeentearchivaris van Sluis, maar die vooral bekendheid kreeg
door het opstellen van een woordenboek der Nederlandse taal, dat heden ten dage nog
bekend staat als de Dikke van Dale. Hij publiceerde overigens veel meer was
bijvoorbeeld ook redacteur van het jaarboekje Cadsandria.
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Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
Sluis moet een uitermate rijk archief hebben gehad, dat in de loop der eeuwen zwaar
getroffen is door allerlei rampen, zoals de hiervoor beschreven oorlogen. Voor het laatst
vond dat plaats bij de bevrijding van de stad in 1944, toen een groot deel van het archief
over de periode 1880-1941 verbrandde. Eigenlijk is het een wonder dat er nog zoveel
bewaard is gebleven.
In de negentiende eeuw maakte Van Dale uitgebreid studie van het archief en
publiceerde een geschiedenis van Sluis.
Op welke wijze het archief van voor de negentiende eeuw was ingericht, weten we niet.
Het zal in hoofdzaak bestaan hebben uit de notulen van het stadsbestuur, uit
correspondentie en reeksen bescheiden, zoals de stadsrekeningen. Elke
bestuurseenheid kon zijn archief inrichten, zoals men dat wilde. In oude tijden werden
de meest belangrijke bescheiden, zoals charters in een speciaal daarvoor gemaakte kist
bewaard. In de negentiende eeuw zou dat gaan veranderen. De inrichting van het archief
werd voorgeschreven door Gedeputeerde Staten. Correspondentie moest per jaar op
chronologie worden geordend en moest beschreven worden in chronoligische en
onderwerpsgewijze ingerichte registers. De notulen van de bestuursorganen vormden
de ruggegraat van het archief. Met de steeds meer uitbreidende raken van de gemeenten
groeide het archief mee en raakte de chronologische ordening in onbruik, omdat het
zoeken in het archief een tijdrovende kwestie werd. Vaak ging men over op een
onderwerpsgewijze berging van de archivalia, meestal nog per jaar geordend. In de
jaren twintig van de vorige eeuw kwam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met
een archiefcode, gebaseerd op de Universele Decimale Classificatie, waarbij
zaaksgewijze ordening moest worden toegepast. In talloze gemeenten nam men deze
archiefcode in gebruik.
Voor de invenarisatie van het archief is gebruik gemaakt van het voor stads- en
gemeente-archieven gebruikelijke stramien, een onderverdeling in stukken van
algemene aard en stukken over bijzondere onderwerpen. De laatste categorie is
ingedeeld op basis van de onderwerpsindeling van de Basis Archiefcode van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De materiële toestand van de stukken is goed
te noemen. Er zijn geen speciale beperkingen ten aanzien van de openbaarheid van de
bescheiden.
Aardenburg, oktober 2014
A.J. Barth
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S. Groenvelt, Een doore geopent, Noord-Nederlandse tijdgenoten over de poorten en verovering van Sluis, 1604, in:
Archief Zeeuws Genootschap 2004, Middelburg 2004
A.M. Lauret, Geschiedenis van de stad Sluis, z.p. 1980
M.K. Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, diss., z.p. 1955-1958
H.A.M. van de Vijver, Sluis aan het Zwin, jaarboek HK West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 16, Aardenburg, 1987
M.H. Wilderom, Tussen dammen en afsluitdijken, deel IV, Zeeuws-Vlaanderen, Middelburg, 1973
Zeeuwse Encyclopedie, deel III.
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Stukken van algemene aard
1. Besluitvorming
1-73

Resoluties, notulen en verslagen van het stadsbestuur.
1603,1620-1627,1735-1796,1812-1824.
71 delen, 1 katern en 1 omslag.
1. 1603 (fragment)
2. 1620-1627
3. 1735-1737,1743,1776( 1 omslag)
NB. bevat ook verslagen van buitengewone vergaderingen
4. 1738 (1 katern)
5. 1739, januari - oktober
6. 1739, oktober - 1740, september
7. 1740, september - 1742, september
8. 1742, september - 1744, december
9. 1745, januari - 1746, december
10. 1747, januari - september
11. 1747, september - 1748, januari
12. 1748, januari - september
13. 1749, september - 1750, juni
14. 1750, juni - 1751, maart
15. 1751, maart - oktober
16. 1751, oktober - 1752, april
17. 1753, januari - 1754, januari
18. 1754, januari - 1755, maart
19. 1755, maart - 1756, mei
20. 1756, mei - 1757, juni
21. 1757, juni - 1758, juli
22. 1759, september - 1761, januari
23. 1761, januari - april
24. 1761, april - 1762, augustus
25. 1762, september - 1763, maart
26. 1763, maart - 1764, mei
27. 1764, mei - december
28. 1764, december - 1765, november
29. 1765, november - 1760, augustus
30. 1766, augustus - 1767, maart
31. 1767, april - 1768, februari
32. 1768, februari - oktober
33. 1768, oktober - 1769, augustus
34. 1769, augustus - 1770, februari
35. 1770, februari - juni
36. 1770, juni - 1771, juni
37. 1771, juni - 1772, januari
38. 1772, februari - december

11
39. 1773, januari - juni
40. 1773, juni - november
41. 1773, november - 1774, februari
42. 1774, februari - augustus
43. 1774, september - 1775, maart
44. 1775, maart - november
45. 1775, november - 1776, maart
46. 1776, maart - september
47. 1776, oktober - november
48. 1776, november - december
49. 1776, december - 1777, januari
50. 1777, februari - september
51. 1777, september - 1778, februari
52. 1778, maart - november
53. 1778, november - 1779, juni
54. 1779, juni - december
55. 1780
56. 1781
57. 1782 - 1783, januari
58. 1783, februari - 1784, januari
59. 1784, januari - 1785, februari
60. 1785, februari - 1786, februari
61. 1786, februari - 1787, april
62. 1787, mei - 1788, februari
63. 1788, februari - 1789, februari
64. 1789, maart - 1790, februari
65. 1790, februari - 1791, februari
66. 1791, februari - 1792, januari
67. 1792, januari - 1793, februari
68. 1793, februari - 1794, januari
69. 1794, januari - september
70. 1795
71. 1795,1796
72. 1796
73. 1812
NB. bevindt zich in zeer slechte staat
74.

Afschriften van besluiten van burgemeester en wethouders.
1824.
1 katern.

75-78

Presentielijsten van de vergaderingen van burgemeester en
wethouders.
1824-1857.
4 delen.
75. 1824-1829
76. 1830-1835
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77. 1835-1844
78. 1844-1857
2. Correspondentie
79-98

Ingekomen stukken en minuten en afschriften van uitgegane stukken
van het stadsbestuur.
1550-1794, met hiaten.
19 omslagen en pakken en 1 lias.
79. 1550-1585
80. 1606-1639
81. 1640-1659
82. 1660-1669
83. 1670-1699
84. 1700-1709
85. 1710-1719
86. 1720-1739
87. 1740-1759
88. 1760-1764
89. 1765,1766
90. 1767,1768
91. 1769
92. 1770,1771
93. 1772,1773
94. 1774-1779
95. 1780-1789
96. 1790-1793
97. 1794
98. 1794,1795
NB. alleen afschriften van uitgegane stukken, 1 lias

99-115

Ingekomen stukken en minuten en afschriften van uitgegane stukken
van maire en municipale raad.
1795-1813.
16 pakken en omslagen en 1 deel.
99. 1795
100. 1796
101. 1796-1798
NB. alleen afschriften van uitgegane stukken, 1 deel
102. 1798,1799
103. 1800,1801
104. 1801,1802
105. 1802,1803
106. 1803,1804
107. 1804,1805
108. 1806
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109. 1807
110. 1808
111. 1809
112. 1810
113. 1811
114. 1812
115. 1813
116-360

Ingekomen stukken en concepten, minuten en afschriften van uitgegane
stukken van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.
1814-1879.
245 pakken en omslagen.
116. 1814
117. 1815
118. 1816
119. 1817
120. 1818, januari - maart
121. 1818, april - juli
122. 1818, augustus - december
123. 1819, januari - maart
124. 1819, april - juni
125. 1819, juli - september
126. 1819, oktober - december
127. 1820, januari - maart
128. 1820, april - augustus
129. 1820, september - december
130. 1821, januari - juni
131. 1821, juli - december
132. 1822, januari - maart
133. 1822, april - juni
134. 1822, juli - september
135. 1822, oktober - december
136. 1823, januari - april
137. 1823, mei - september
138. 1823, oktober - december
139. 1824, januari - maart
140. 1824, april - juni
141. 1824, juli - september
142. 1824, oktober - december
143. 1825, januari - maart
144. 1825, april - juni
145. 1825, juli - september
146. 1825, oktober - december
147. 1826, januari - maart
148. 1826, april - juni
149. 1826, juli - september
150. 1826, oktober - december

14
151. 1827, januari - maart
152. 1827, april - juni
153. 1827, juli - september
154. 1827, oktober - december
155. 1828, januari - maart
156. 1828, april - juni
157. 1828, juli - september
158. 1828, oktober - december
159. 1829, januari - maart
160. 1829, april - juni
161. 1829, juli - september
162. 1829, oktober - december
163. 1830, januari - maart
164. 1830, april - juni
165. 1830, juli - september
166. 1830, oktober - december
167. 1831, januari - maart
168. 1831, april - juni
169. 1831, juli - september
170. 1831, oktober - december
171. 1832, januari - maart
172. 1832, april - juni
173. 1832, juli - september
174. 1832, oktober - december
175. 1833, januari - maart
176. 1833, april - juni
177. 1833, juli - september
178. 1833, oktober - december
179. 1834, januari - maart
180. 1834, april - juni
181. 1834, juli - september
182. 1834, oktober - december
183. 1835, januari - maart
184. 1835, april - juni
185. 1835, juli - september
186. 1835, oktober - december
187. 1836, januari - maart
188. 1836, april - september
189. 1836, oktober - december
190. 1837, januari - maart
191. 1837, april - juni
192. 1837, juli - september
193. 1837, oktober - december
194. 1838, januari - maart
195. 1838, april - juni
196. 1838, juli - september
197. 1838, oktober - december
198. 1839, januari - februari
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199. 1839, maart - april
200. 1839, mei - juni
201. 1839, juli - september
202. 1839, oktober - december
203. 1840, januari - maart
204. 1840, april - juni
205. 1840, juli - september
206. 1840, oktober - december
207. 1841, januari - maart
208. 1841, april - juni
209. 1841, juli - september
210. 1841, oktober - december
211. 1842, januari - maart
212. 1842, april - juni
213. 1842, juli - september
214. 1842, oktober - december
215. 1843, januari - maart
216. 1843, april - juni
217. 1843, juli - december
218. 1844, januari - maart
219. 1844, april - juni
220. 1844, juli - september
221. 1844, oktober - december
222. 1845, januari - maart
223. 1845, april - juni
224. 1845, juli - september
225. 1845, oktober - december
226. 1846, januari - maart
227. 1846, april - juni
228. 1846, juli - september
229. 1846, oktober - december
230. 1847, januari - maart
231. 1847, april - juni
232. 1847, juli - september
233. 1847, oktober - december
234. 1848, januari - maart
235. 1848, april - juni
236. 1848, juli - september
237. 1848, oktober - december
238. 1849, januari - maart
239. 1849, april - juni
240. 1849, juli - september
241. 1849, oktober - december
242. 1850, januari - maart
243. 1850, april - juni
244. 1850, juli - september
245. 1850, oktober - december
246. 1851, januari - maart

16
247. 1851, april - juni
248. 1851, juli - september
249. 1851, oktober - december
250. 1852, januari - maart
251. 1852, april - juni
252. 1852, juli - september
253. 1852, oktober - december
254. 1853, januari - maart
255. 1853, april - juni
256. 1853, juli - september
257. 1853, oktober - december
258. 1854, januari - maart
259. 1854, april - juni
260. 1854, juli - september
261. 1854, oktober - december
262. 1855, januari - maart
263. 1855, april - juni
264. 1855, juli - september
265. 1855, oktober - december
266. 1856, januari - maart
267. 1856, april - juni
268. 1856, juli - september
269. 1856, oktober - december
270. 1857, januari - maart
271. 1857, april - juni
272. 1857, juli - september
273. 1857, oktober - december
274. 1858, januari - maart
275. 1858, april - juni
276. 1858, juli - september
277. 1858, oktober - december
278. 1859, januari - maart
279. 1859, april - juni
280. 1859, juli - september
281. 1859, oktober - december
282. 1860, januari - maart
283. 1860, april - juni
284. 1860, juli - september
285. 1860, oktober - december
286. 1861, januari - maart
287. 1861, april - juni
288. 1861, juli - september
289. 1861, oktober - december
290. 1862, januari - maart
291. 1862, april - juni
292. 1862, juli - september
293. 1862, oktober - december
294. 1863, januari - maart
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295. 1863, april - juni
296. 1863, juli - september
297. 1863, oktober - december
298. 1864, januari - maart
299. 1864, april - juni
300. 1864, juli - september
301. 1864, oktober - december
302. 1865, januari - maart
303. 1865, april - juni
304. 1865, juli - september
NB. zeer slecht
305. 1865, oktober - november
306. 1866, januari - maart
307. 1866, april - juni
308. 1866, juli - augustus
309. 1866, september - december
310. 1867, januari - februari
311. 1867, maart - mei
312. 1867, juni - augustus
313. 1867, september - december
314. 1868, januari - maart
315. 1868, april - juni
316. 1868, juli - september
317. 1868, oktober - december
318. 1869, januari - maart
319. 1869, april - juni
320. 1869, juli - september
321. 1869, oktober - december
322. 1870, januari - maart
323. 1870, april - juni
324. 1870, juli - september
325. 1870, oktober - december
326. 1871, januari - maart
327. 1871, april - juni
328. 1871, juli - september
329. 1871, oktober - december
330. 1872, januari - maart
331. 1872, april - juni
332. 1872, juli - september
333. 1872, oktober - december
334. 1873, januari - maart
335. 1873, april - juni
336. 1873, juli - september
337. 1873, oktober - december
338. 1874, januari - maart
339. 1874, april - juni
340. 1874, juli - september
341. 1874, oktober - december
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342. 1875, januari - maart
343. 1875, april - juni
344. 1875, juli - september
345. 1875, oktober - december
346. 1876, januari - maart
347. 1876, april - juni
348. 1876, juli - september
349. 1876, oktober - december
350. 1877, januari - maart
351. 1877, april - juni
352. 1877, juli - december
353. 1878, januari - maart
354. 1878, april - juni
355. 1878, juli - september
356. 1878, oktober - december
357. 1879, januari - maart
358. 1879, april - juni
359. 1879, juli - september
360. 1879, oktober - december
3. Correspondentie met de Staten-Generaal en de Raad van State
361-366

Ingekomen stukken en concepten en minuten van uitgegane stukken.
1583-1795, met hiaten.
6 pakken.
361. 1583,1614,1651-1679
362. 1680-1699
363. 1700-1719
364. 1720-1739
365. 1740-1759
366. 1763-1795

4. Publicaties
367-371

Afschriften van gedane publicaties.
1610-1820,1865-1875
3 pakken en 1 lias.
367. 1610-1787 (met hiaten)
368. 1794
369. 1794 (1 lias)
NB. Bevat een lijst van door het bombardement door de Fransen
beschadigde huizen.
370. 1800-1820 (met hiaten)
371. 1865-1875
NB. Is lijst van afgekondigde publicaties
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5. Jaarverslagen
372-392

Verslagen ex artikel 182 van de gemeentewet over de toestand waarin
de gemeente verkeert.
1851-1879, met hiaten.
21 deeltjes.
372. 1851
373. 1852
374. 1853
375. 1854
376. 1856
377. 1858
378. 1861
379. 1862
380. 1865
381. 1867
382. 1868
383. 1869
384. 1870
385. 1871
386. 1872
387. 1873
388. 1874
389. 1876
390. 1877
391. 1878
392. 1879

6. Privileges en verordeningen
393

394

395

Afschriften van privileges en van sententies waarin de stad partij is.
1400 - eind 15e eeuw.
1 band.
NB. Zeer beschadigd. Maakte vermoedelijk deel uit van een grotere
band.
Vidimus van een charter, gepasseerd voor Thomas de Saire in 1302,
waarin de graaf van Dampierre verscheidene privileges aan de stad
geeft.
1529.
1 katern.
Ordonnanties op de vismarkt, de schutterij en de havenmeester.
1612.
1 bandje.

20
396

Keuren, costumen ende statuten van de stad. Gedrukte verordeningen,
uitgevaardigd door het stadsbestuur.
1671,1712.
1 pak.

397

Afschriften van privileges, die in de periode 1337 tot 1497 aan de stad
zijn gegeven.
1711, z.j.
1 omslag.

398

Afschrift van het privilege van 20 juni 1500, gegeven door Philips,
aartshertog van Oostenrijk enz. tot regeling van de haringvangst en de
verkoop van haring, wijn, bier en vlees en de regeling van het bestuur
van Sluis.
1711.
1 katern.

399

Indices op de privileges en ordonnanties.
z.j. (16e - 18e eeuw)
1 omslag.

Stukken over bijzondere onderwerpen
I. Openbaar bestuur, administratie en stedelijk personeel
1. Jurisdictie
400

Stukken over de beslechting van het geschil met het bestuur van Het
Vrije van Sluis over het handhaven van rechten, het vaststellen van de
jurisdictie, het gevangen houden van personen en het uitoefenen van de
landbouw.
1660.
1 omslag en 1 charter.

401

Stukken over de handhaving van de jurisdictie over Nieuw Muijden, het
fort Sint Donaas en Waterregt en de regeling van de belastingheffing.
1711,1715,1716,1719.
1 pak.

402

Stukken over de handhaving van de jurisdictie over het Zwin en de
Brugse Vaart.
1756,z.j.
6 stukken.

403

Stukken over de vaststelling van de jurisdictie over het Paswater.
1775,1776,1815.

21
1 omslag.
404

Stukken over de vaststelling van de grens van het district Sluis met
België.
1815.
3 katernen.

2. Eigendommen
405

Stukken over het vernieuwen van het stadsuurwerk en het aanbrengen
van een carillon in de toren van het stadhuis.
1660-1662,z.j..
1 omslag.

406

Stukken over het onderhoud van het stadsuurwerk.
1709,1719,1747.
1 omslag.

407

Bestekken voor het verrichten van werkzaamheden aan het stadhuis.
1713,1771,1785,z.j.
1 omslag.

408

Inventaris van de gewichten, aanwezig in de Stadsbalans en van de
gouden en zilveren voorwerpen in de geheime kas..
1757,17631769,1770,z.j..
5 stukken.

409

Stukken over het verrichten van herstellingen aan stadsherberg De
Roode Leeuw.
1771,1773,1785,z.j.
1 omslag

410

Proces-verbaal van aanbesteding van de afbraak van het voorgebouw
van het
stadhuis.
1797.
1 katern.

411

Stukken over het verrichten van reparaties en het verbouwen van het
stadhuis en andere stedelijke gebouwen.
1839-1841,1843,1845-1853.
1 omslag.

412

Stukken over de sloop van de Oostpoort.
1847.
5 stukken.

413

Bestekken voor het verrichten van onderhoudswerken aan
gemeentelijke gebouwen.

22
1864-1879.
1 omslag.
414

Bestek voor de bouw van de zittingzaal en de wachtkamer voor het
kantongerecht en de secretarieruimte.
1866.
1 katern.

3. Uitoefening van zakelijke rechten

3.1. Aankopen
415

Akte, waarbij het stadsbestuur van F. de Backere het huis, met erf,
genaamd den Grooten St. Jacob op de hoek van de St. Jacobstraat
aankoopt.
1612.
1 charter.

416

Akte, waarbij het stadsbestuur van J. van de Woestijne, het erf bij de
Oostpoort aankoopt.
1715, met retro-actum 1699.
2 charters.

417

Afschriften van stukken, uit 1565, over de aankoop van grond op Nieuw
Muijden van de stad Brugge.
1716.
1 omslag.

418

Stukken over de aankoop van grond ten noorden van de stad van de
Dienst der Domeinen en bestemd voor de aanleg van de begraafplaats.
1830.
2 stukken.

419

Stukken over de aankoop van het woonhuis aan de noordzijde van de
Dingsdagstraat van M. Hennequin en M.J. Wemaer.
1832.
2 stukken.

420

Afschrift van de akte van aankoop van het pakhuisje aan de oostzijde
van de Nieuwstraat van erven G. Harenberg.
1836.
1 katern.

421

Akten van aankoop van grond van erven J. Lansen en J. Woest, bestemd
voor de aanleg van de grindweg van Sluis naar Nieuwvliet.
1864.
2 stukken.

23
422

Stukken over de aankoop van grond te Retranchement van de Dienst der
Domeinen.
1874.
1 omslag.

423

Afschrift van de akte van aankoop van voormalige vestinggronden,
verbindingswegen en stukken dijk van de Dienst der Domeinen.
1875.
1 katern.

424

Akte van aankoop van de voormalige zeesluis, genaamd De Passluis, met
aangrenzende gronden van de Watering Passluis.
1875.
1 stuk.

425

Akte van aankoop van grond nabij de Zuidpoort van M. Reintjes, met
verlening van het recht van uitweg aan Reintjes voornoemd.
1876.
1 stuk.

426

Akte van aankoop van het huis, met erf, aan de Hoogstraat, bestemd tot
onderwijzerswoning.
1877.
2 stukken.

3.2. Verkopen
427

Stukken over de verkoop van de afbraak van de muur der voormalige
vleeshal.
1801.
2 stukken.

428

Akte van verkoop van de afbraak der zgn. schipperskamer aan de Grote
Markt aan J. de Man en P. Cools.
1802.
1 stuk.

429

Akte van verkoop van twintig ellen grond te Sluis, sectie A 595, aan J. le
Roy.
1845.
1 stuk.

430

Akte van verkoop van grond op de hoek Hoogstraat/Kuiperstraat aan
J.L. Stern.
1846.
1 stuk.

24
431

Voorwaarden voor de openbare verkoop van haver te velde en een
klamp hout.
1847.
1 stuk.

432

Stukken over de openbare verkoop van olmen-, populieren- en
wilgenbomen.
1847-1879.
1 pak.

433

Akte van verkoop van bouwland te Sluis, sectie A 589, aan J. le Roy.
1848.
1 stuk.

434

Voorwaarden voor de openbare verkoop van een os en een vaars,
waarvan de eigenaar niet bekend is.
1847.
1 stuk.

435

Voorwaarden voor de openbare verkoop van gras, dat eigendom van de
stad is.
1847,1848.
1 omslag.
Akten van verkoop van grond te Sluis, sectie A 596,599,606 en 625 aan
J.F. van de Velde.
1850.
2 stukken.

436

437

Akten van verkoop van grond te Sluis, sectie A 230 en 242, aan P.F.
Hennequin.
1850.
2 stukken.

438

Akte van verkoop van een gedeelte dreef van het Schuttershof te Sluis
aan het college van Regenten van de Godshuizen.
1850.
1 stuk.

439

Akte van verkoop van grond te Sluis, sectie A 458, aan M.A. Blankert.
1850.
1 stuk.

440

Akte van verkoop van grond te Sluis, sectie A 592 aan J.F. Claerhoudt.
1850.
1 stuk.

441

Akte van verkoop van grond tussen de Zuiddijk en de Nieuwekerkstraat
te Sluis aan J. Lansen.

25
1851.
1 stuk.
442

Akte van verkoop van gedeelten weg aan de stadswallen te Sluis aan J. le
Roy.
1851.
1 stuk.

443

Akte van verkoop van een gedeelte straat, genaamd De Lijnbaan, ten
zuiden van de Grote Markt te Sluis aan P. Reinier.
1852.
1 stuk.

444

Akte van verkoop van gedeelten weg nabij het sluisje >de Eedevaart= te
Sluis aan M.A. Blanken.
1852.
1 stuk.

445

Akte van verkoop van percelen watergang en weiland te Sluis, sectie A
447,450, 548 en 549, aan A.J. Baas, P. Reinier, J. le Roy, J.C.
Keim, B. Calus, de R.K. parochie en P.F. Hennequin..
1858.
2 stukken en 2 katernen

446

Akte van verkoop van gedeelten stoep aan de Hoogstraat, de
Nieuwekerkstraat en de Oudekerkstraat te Sluis aan P.F. Hennequi, A.
den Burck en A. Staalstra van Willes.
1860.
1 stuk.

447

Akte van verkoop van een gedeelte stoep aan de Grote Markt te Sluis aan
J.L. Stern.
1864.
1 stuk.

448

Akte van verkoop van planken, ribben, keien en andere voorwerpen,
liggende nabij de Roode Leeuw te Sluis aan J.C. Stern en anderen.
1867.
1 stuk.

449

Akte van verkoop van de voormalige berging van materiaal voor de
brandweer, aan de Nieuwstraat te Sluis aan F.B. Murijn.
1867.
1 stuk.

450

Akte van verkoop van een strook grond in de Touenhoutstraat te Sluis
aan J.C. Evers.

26
1872.
1 stuk.
451

Akte van verkoop van een strookje grond in de Kneuterstraat te Sluis
aan L.J. Schram.
1873.
1 katern.

452

Akte van verkoop van de helft van de waterput te Sluis, sectie A, nr. 863
aan de Regenten van de Godshuizen.
1873.
2 stukken en 1 katern.

453

Akte van verkoop van grond aan de Kapellestraat te Sluis aan J. de
Cloedt.
1874.
1 stuk.

454

Akte van verkoop van grond ten oosten van de Kaai te Sluis aan P.F.
de Sutter.
1874.
1 stuk.

455

Stukken over de verkoop van weiland te Sluis, sectie A nr. 196 en nr. 400
aan J.C.M. Blankert, J.F. Hennequin, J. Bekaar, J. Baas, S. van der Meulen,
J.C.Stern, A. Zonneville, A. Basting en J.A. de Roger.
1876.
4 stukken en 2 katernen.

456

Akte van verkoop van een strookje grond aan de noordzijde van de
Hoogstraat te Sluis aan P.A. Keim en anderen.
1876.
1 katern.

457

Akte van verkoop van een strookje vestinggrond en een strookje
verlande vest te Sluis aan K.F. Koksma.
1877.
1 stuk.

458

Akte van verkoop van partijen metselsteen, arduinsteen, oud ijzer en
hout.
1878.
1 katern.

3.3. Erfpacht
459

Akten van uitgifte in erfpacht van gronden buiten de Zuidpoort te Sluis
aan J. Boudin, F. Lampaert, J. van de Velde en L. Schaap.

27
1800,1822,1843,1847,1849.
6 stukken.
460

Akte van uitgifte in erfpacht van een deel van de vroegere vismarkt te
Sluis aan J. Moelaert.
1800.
1 stuk.

461

Stukken over het in erfpacht nemen van gronden en vestingwerken te
Sluis van de Dienst der Domeinen.
1806-1872.
1 omslag.

462

Stukken over het in erfpacht uitgeven van gedeelten vestingwerken van
Sluis.
1816-1823.
7 stukken.

463

Akte van uitgifte in erfpacht aan de oostzijde van de haven en aan de
noordzijde van de Hoogstraat te Sluis aan P.K. Jongeneel.
1819.
1 stuk.

464

Akte van uitgifte van grond in erfpacht aan de zuidzijde van de
Hoogstraat te Sluis aan M. Johannissen.
1822.
1 stuk.

465

Akte van uitgifte van grond in erfpacht nabij de Westbatterij te Sluis aan
J. le Roy.
1842.
1 stuk.

466

Akten van uitgifte van grond in erfpacht aan de Nieuwstraat te Sluis aan
J.F. Claerhoudt, B. Marijn, en J.F. van de Velde.
1843.
4 stukken.

467

Akten van uitgifte van grond in erfpacht aan het westelijk havenhoofd te
Sluis aan de Administratie der Directe Belastingen en J.P. du Fossé.
1846.
2 stukken.

468

Akten van uitgifte van grond in erfpacht langs het kanaal naar Brugge
aan wed. M. van Gheluwe en J.F. Wemaer.
1862,1863,1876.
3 stukken.

28
469

Akte van uitgifte van grond in erfpacht op de voormalige botermarkt te
Sluis aan F. Demon.
1872.
1 stuk.

470

Akte van uitgifte van grond in erfpacht in de omgeving van het Pas, langs
de straatweg naar St. Anna ter Muiden, aan A. Bastinck.
1878.
1 stuk.

3.4. Verpachting
471

Stukken over de verpachting van stadsherberg De Roode Leeuw.
1700-1791, met hiaten.
1 omslag.

472

Stukken over de verpachting van aanwassen langs de Steenweg buiten
de Zuidpoort, en gorzingen met strekdam op de plaat in het Paswater.
1749-1793, met hiaten.
1 omslag.

473

Stukken over de verpachting van de grasetting bij de fortificaties.
1794-1859, met hiaten.
1 pak.

474

Stukken over het niet voldoen van te betalen pachtsommen voor
landerijen, weiden en tuinen over het jaar 1794, verband houdend met
de inval van de Fransen.
1795.
1 omslag.

475

Akte van verpachting van de gewezen stenen Zuidpoort te Sluis aan C.
Giliodts.
1820.
1 katern.

476

Voorwaarden voor de verpachting van de voormalige Zuidpoort, de
Domaniale vestingwerken, de gouverneurstuin te Sluis en het visrecht in
de stadsvesten.
1843,1850,1855,1860.
5 katernen.

477

Voorwaarden voor de verpachting van het perceel grond genaamd “De
Magdalena” te Sluis.
1845,1848.
2 stukken.

29
478

Stukken over de verpachting van de glacis van het Mariapoldertje, een
deel van de zeedijk en een deel van de gouverneurstuin te Sluis.
1846,1847.
3 stukken.

479

Afschrift van de notariële akte van openbare verpachting van percelen
hoveniersgrond te Sluis aan diverse personen.
1847.
1 band.

480

Akte van verpachting van grond te Sluis nabij het westelijk kaaihoofd
aan J.P. du Fossé.
1847.
1 stuk.

481

Voorwaarden voor de openbare verpachting van een gedeelte kelder
van het stadhuis, de zolder van de stal van De Roode Leeuw en de zolder
van de hoofdwacht.
1852.
1 stuk.

482

Akten van overdracht van pachtcelen door pachters van gronden van de
gemeente aan derden.
1854-1862, met hiaten.
7 stukken.

483

Voorwaarden voor de verpachting van het zuidelijk beneden-lokaal van
de hoofdwacht aan de Grote Markt te Sluis.
1855,1857,1867.
4 stukken.

484

Afschrift van de notariële akte van verpachting van zaailand, weiland,
percelen zeedijk en tuingrond te Sluis.
1855.
1 katern.

485

Akte van verpachting van tuingrond in het Geweldigerstraatje te Sluis
door J. Baas aan de gemeente.
1858.
1 stuk.

486

Stukken over de verpachting van gedeelten verlande hoofdvest,
tuingrond nabij de Zuidpoort, de gouverneurstuin en buiten de
vestingwerken te Sluis.
1861-1879, met hiaten.
1 omslag.

30
487

Akte van dading, aangegaan met jhr. H. graaf de Bethune houdende
beëindiging van de geschillen over verpachting van gronden aan de
Kruisschans te Heille.
1870.
1 stuk.

.5. Overige zakelijke rechten
488

Reglementen op de verhuur van de stadswijnkelder.
1761,1771.
3 stukken.

489

Stukken over het in gebruik geven van de voorzaal van het stadhuis aan
de Staat der Nederlanden ten behoeve van de huisvesting van
het kantongerecht.
1866.
2 stukken.

490

Akte van huur van de woning van J.B. Bekaar in de Kapellestraat te Sluis
ten behoeve van de brigade der marechaussee.
1869.
1 stuk.

491

Akte van huur van een woning aan de noordzijde van de Hoogstraat te
Sluis ten behoeve van de hoofdonderwijzer.
1872.
1 stuk.

4. Financiën

4.1. Begrotingen van inkomsten en uitgaven
492

Stukken over de vaststelling en uitvoering van de begroting, dienstjaar
1806.
1807,1807.
1 omslag.

493

Stukken over de vaststelling en uitvoering van de begroting, dienstjaar
1807.
1807-1810.
1 omslag.

494

Stukken over de vaststelling en uitvoering van de begroting, dienstjaar
1808.
1807-1810.
1 omslag.

31
495

Stukken over de vaststelling en uitvoering van de begroting, dienstjaar
1809.
1809.
1 omslag.

496

Stukken over de vaststelling en uitvoering van de begroting, dienstjaar
1810.
1810.
1 omslag.

497

Stukken over de vaststelling van de begrotingen, dienstjaren 1811-1813.
1811-1813.
1 omslag.

498-563

Begrotingen van inkomsten en uitgaven, deels met bijlagen.
1815-1880.
66 katernen, deeltjes en omslagen.
498. 1815
499. 1816
500. 1817
501. 1818
502. 1819
503. 1820
504. 1821
505. 1822
506. 1823
507. 1824
508. 1825
509. 1826
510. 1827
511. 1828
512. 1829
513. 1830
514. 1831
515. 1832
516. 1833
517. 1834
518. 1835
519. 1836
520. 1837
521. 1838
522. 1839
523. 1840
524. 1841
525. 1842
526. 1843
527. 1844

32
528. 1845
529. 1846
530. 1847
531. 1848
532. 1849
533. 1850
534. 1851
535. 1852
536. 1853
537. 1854
538. 1855
539. 1856
540. 1857
541. 1858
542. 1859
543. 1860
544. 1861
545. 1862
546. 1863
547. 1864
548. 1865
549. 1866
550. 1867
551. 1868
552. 1869
553. 1870
554. 1871
555. 1872
556. 1873
557. 1874
558. 1875
559. 1876
560. 1877
561. 1878
562. 1879
563. 1880

4.2 Boekhouding
564-583

Registers van afgegeven bevelschriften tot het doen van betalingen.
1777-1794,1806-1819,1832-1847,1856-1879.
20 delen en deeltjes.
564. 1777-1794
NB. Aan de keerzijde aantekeningen van J.H. van Dale over de
geschiedenis van Sluis, geput uit de stadsrekeningen, 1277-1840.
Het deel heeft schade door vochtinwerking.
565. 1806-1815

33
NB. Vochtschade
566. 1814
567. 1815
568. 1816
569. 1817
570. 1818
571. 1819
572. 1832
573. 1833
574. 1834
575. 1835
576. 1836
577. 1837
578. 1838
579. 1839
580. 1840-1847
581. 1856-1865
582. 1866-1876
583. 1877-1879(1880-1885)
584-596

Journalen van inkomsten en uitgaven.
1817-1829.
13 katernen, in zeer slechte staat.
584. 1817
585. 1818
586. 1819
587. 1820
588. 1821
589. 1822
590. 1823
591. 1824
592. 1825
593. 1826
594. 1827
595. 1828
596. 1829

597-652

Grootboeken van inkomsten en uitgaven.
1819-1879, met hiaten.
56 delen.
597. 1819
598. 1820
599. 1821
600. 1822
601. 1823
602. 1824

34
603. 1825
604. 1827
605. 1828
606. 1829
NB. de inv .nrs. 597-606 bevinden zich in zeer slechte staat
607. 1830
608. 1831
NB. de inv. nrs. 607 en 608 bevatten schimmel
609. 1832
610. 1833
611. 1834
612. 1835
613. 1836
614. 1837
615. 1838
616. 1839
617. 1840
618. 1841
619. 1842
620. 1843
621. 1845
622. 1847
623. 1848
624. 1849
625. 1850
626. 1851
627. 1852
628. 1854
629. 1855
630. 1856
631. 1857
632. 1858
633. 1859
634. 1860
635. 1861
636. 1862
637. 1863
638. 1864
639. 1865
640. 1866
641. 1867
642. 1868
643. 1869
644. 1870
645. 1871
646. 1872
647. 1874
648. 1875

35
649. 1876
650. 1877
651. 1878
652. 1879
NB. de inv. nrs. 642-647 en 650 zijn beschimmeld

4.3. Rekeningen van inkomsten en uitgaven
653-702

Rekeningen van inkomsten en uitgaven, deels met stukken over de
vaststelling.
1786,1787,1798-1852
50 pakken, delen en stukken.
653. 1786,1787 (fragment)
654. 1798-1800
655. 1801-1807
656. 1806
657. 1807
658. 1808
659. 1809
660. 1810
661. 1811
662. 1812
663. 1813
664. 1814
665. 1815
666. 1816
667. 1817
668. 1818
669. 1819
670. 1820
671. 1821
672. 1822
673. 1823
674. 1824
675. 1825
676. 1826
677. 1827
678. 1828
679. 1829
680. 1830
681. 1831
682. 1832
683. 1833
684. 1834
685. 1835
686. 1836
687. 1837

36
688. 1838
689. 1839
690. 1840
691. 1841
692. 1842
693. 1843
694. 1844
695. 1845
696. 1846
697. 1847
698. 1848
699. 1849
700. 1850
701. 1851
702. 1852
703

Rekeningen van de ontvangsten van renten, cijnzen en garsingen.
1801-1805.
1 omslag.

4.4. Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven
704-795

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven.
1681-1685,1711-1817.
92 omslagen, liassen en pakken.
704. 1681,1682
705. 1682,1683
706. 1683,1684
707. 1684,1685
708. 1711,1712
709. 1712,1713
710. 1713,1714
711. 1714
712. 1716,1717
713. 1717
714. 1717,1718
715. 1718
716. 1718,1719
717. 1719
718. 1719,1720
719. 1720
720. 1720,1721
721. 1721
722. 1721,1722
723. 1722
724. 1722,1723
725. 1723

37
726. 1723,1724
727. 1723,1724,1755,1756
728. 1724,1725
729. 1724
730. 1725,1726
731. 1725
732. 1726,1727
733. 1726
734. 1727,1728
735. 1727
736. 1728,1729
737. 1728
738. 1729,1730
739. 1729
740. 1730
741. 1730,1731
742. 1731,1732
743. 1732,1733
744. 1733,1734
745. 1734,1735
746. 1735,1736
747. 1736,1737
748. 1737,1738
749. 1738,1739
750. 1739,1740
751. 1740,1741
752. 1741,1742
753. 1742,1743
754. 1743,1744
755. 1744,1745
756. 1745,1746
757. 1746,1747
758. 1747,1748
759. 1748,1749
760. 1749,1750
761. 1750,1751
762. 1750-1758
NB. deze bijlagen hebben betrekking op de oorlogvoering van 1747
763. 1751,1752
764. 1753,1754
765. 1756,1757
766. 1757,1758
767. 1758,1759
768. 1759,1760
769. 1760,1761
770. 1761,1762
771. 1762,1763
772. 1764,1766,1767

38
773. 1767,1768
774. 1768,1769
775. 1769,1770
776. 1770,1771
777. 1771,1772
778. 1772,1773
779. 1773,1774
780. 1774,1775
781. 1775,1776
782. 1776-1781
783. 1781,1782
784. 1782,1783
785. 1783,1784
786. 1784-1786
787. 1788,1789
788. 1793,1794
789. 1802-1806
790. 1807
791. 1808
792. 1809,1810
793. 1811-1813
794. 1814,1815
795. 1816,1817

4.5. Overige financiële aangelegenheden
796

Kwitantie van Anceloet Bercof, priester te Sluis, voor betalingen door de
stad aan hem gedaan.
1467, februari 20.
1 charter. (zegel is verloren gegaan)

797-799

Stukken over de pogingen tot verbetering van de benarde financiële
situatie, waarin de stad verkeert.
1585-1820, met hiaten.
3 pakken.
797. 1585-1688
798. 1695-1760
799. 1794-1820

800

Akte, waarbij de Staten-Generaal toestemming verlenen om de
geldlening van 1790 pond Vlaams af te lossen met halve rente, waartoe
de opbrengsten van de oude domeinen van Sluis gebruikt mogen
worden, evenals de belasting op wijn.
1613.
1 charter,
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801

Akte waarbij de Staten-Generaal toestemming verlenen tot het aangaan
van een geldlening ten bedrage van 5000 pond Vlaams, als aanvulling op
het in 1644 verleende privilege tot het heffen van belasting op bier,
voor bestrijding van de hogere kosten van aanleg van de weg vanaf de
Zuidpoort tot aan de Kruisdijk.
1646.
1 charter.

802

Akten, waarbij de Staten-Generaal toestemming verlenen om de
inkomsten van de oude grafelijke domeinen te gebruiken voor de
aflossing van schulden, voor de tijd van vier jaar en de verplichting om
hierover verantwoording af te leggen.
1649,1652,1669,1680,1687.
6 charters.

803

Rekest van de erfgenamen van Philips van Maldegem, houdende verzoek
tot uitbetaling van een jaarrente door de stad.
1650.
1 katern.

804

Akte, waarbij de Staten-Generaal aan de stad toestemming verlenen tot
het houden van een loterij ter delging van de stadsschulden en tot
verrichten van noodzakelijkheid onderhoud aan het havenhoofd.
1695.
1 charter.

805

Rekest van Johan A. van Merode, houdende verzoek tot uitbetaling van
een bedrag van 120 guldens, dat hij van de stad tegoed heeft.
1700.
1 stuk.

806

Lijst van jaarlijks te innen gelden, verbonden aan de door de stad uit te
geven ambten.
1731.
1 stuk.

807

Ingekomen stukken en concepten, minuten en afschriften van uitgegane
stukken over uiteenlopende financiële aangelegenheden.
1800-1803.
1 pak.

808

Rapporten van gehouden kascontroles.
1813.
1 omslag.

5. Archief

40
809

Inventaris van archiefbescheiden van de Kamer van Associatie, verband
houdend met de oorlog tegen de Fransen in 1747.
1750.
1 pak.

810

Inventaris van de archiefbescheiden van de stad en van het
Vredegerecht, opgemaakt bij het aantreden van J.J. Hennequin, benoemd
maire van Sluis.
1811.
1 katern.

811

Rapport over de staat waarin het archief zich bevindt.
1827.
1 stuk.

812

Inventaris van het archief.
c. 1850.
1 deel.

6. Bestuur en functionarissen
813

Stukken over de benoeming van magistraten (het zgn. verzetten van de
wet).
1605,1626,1632-1795.
1 pak.

814,815

Lijsten van functionarissen, benoemd door de magistraat, in dienst van
de stad.
1631-1792.
2 pakken.
NB. bevat ook namen van gildenfunctionarissen
814. 1631-1719
815. 1720-1792

816

Akte, houdende besluit van de Staten-Generaal op verzoek van het
stadsbestuur tot vaststelling van de termijnen waarbinnen poorters van
de stad benoemd kunnen worden tot burgemeester en tot schepen.
1669.
1 charter.

817

Akte houdende benoeming van M. van den Bussche tot schepen in plaats
van de tot burgemeester verkozen F. de Bacquere.
1676.
1 charter.

818

Afschrift van de ambtseed voor burgemeesters en schepenen.
c. 1700.

41
1 stuk.
819

Stukken over de beslechting van het geschil tussen het stadsbestuur en
de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente over de
belediging van de magistraat door diaken M. de Koninck.
1704-1706.
1 pak.

820

Afschrift van het besluit van de Staten-Generaal, houdende de bepaling,
dat men drie jaar poorter moet zijn om gekozen te kunnen worden tot
burgemeester of schepen.
1708.
2 stukken.

821

Akten houdende verklaring van trouw aan de Franse republiek en haar
Grondwet, afgelegd door burgers van Sluis.
1798.
6 stukken.

822

Stukken over de verkiezing van leden van het plaatselijk bestuur.
1801.
1 omslag.

823

Lijsten van stemgerechtigde burgers voor de verkiezing van leden van
het plaatselijk bestuur.
1816-1848, met hiaten.
1 pak.

824

Stukken over de verkiezing en benoeming van leden van de
gemeenteraad.
1816-1848, met hiaten.
1 omslag.

825,826

Stukken over de verkiezing van leden van Provinciale Staten van
Zeeland.
1817-1850, met hiaten.
2 pakken.
825. 1817-1822
826. 1823-1850

827

Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad.
1852.
1 stuk.

7. Stedelijk personeel
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828

Instructie voor J. van der Helst, schepen, en H. van de Coutere, griffier,
voor het bijwonen van een vergadering van de Staten-Generaal.
1584.
1 stuk.

829

Reglement voor het salaris van de stadhouder.
1697.
1 stuk.

830

Reglementen voor de stadsboden.
c. 1700.
1 katern en 1 stuk.

831

Reglement op het salaris van de dammeesters op de Sint Donaesdam.
1711.
1 katern.

832

Stukken over het vaststellen van het salaris van lijkdienaars.
1743.
1 omslag.

833

Aantekeningen over het reglement voor de beheerder van de
stadsherberg De Roode Leeuw.
c. 1760.
1 stuk.

834

Stukken over het aanstellen van J. van den Nest als tweede stadsbode.
1770.
1 omslag.

835

Stukken over de benoeming van A. Blankert tot ontvanger en secretaris
van de stad en later tot burgemeester, met aantekeningen over de
geschiedenis van zijn familie.
1787-1847, met hiaten.
1 omslag.

836

Processen-verbaal van eedsaflegging ten overstaan van de
burgemeester door ontvangers van plaatselijke belastingen.
1814,1815.
5 stukken.

837

Processen-verbaal van eedsaflegging door beambten belast met de
inning van konvooi- en licentgelden.
1816-1818.
1 deeltje.

II. Belastingen en heffingen
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1. Algemeen
838-840

Stukken over de heffing en invordering van de stedelijke belastingen.
1799-1818.
2 pakken en 1 omslag.
838. 1799-1805
839. 1806-1813
840. 1814-1818 (1 omslag)

841

Repertoria van voor het stadsbestuur verleden akten.
1805-1879.
1 pak.

2. Verpachting van de belastingen
842-852

Bestekken en processen-verbaal van de verpachting van de stedelijke
belastingen.
1590-1794, met hiaten.
11 pakken.
NB. alle stedelijke belastingen werden verpacht. Hieronder vielen
onder meer: de wijnaccijns, bieraccijns, meelaccijns, braspenning,
vleesgeld, bankgeld, myttegeld, kasseigeld, meet-elle, korenmaat,
stokgeld, mollagegeld en quadeplacke, tolgeld, waag- en havengeld.
842. 1590-1643
843. 1643-1664
844. 1664-1684
845. 1698-1720, sept
846. 1720 okt - 1739
847. 1740-1749
848. 1750-1759
849. 1760-1769
850. 1770-1778
851. 1779-1789
852. 1790-1794

853

Lijsten van opbrengsten van de verpachting van belastingen op dranken,
etenswaren en brandstof.
1800-1812.
1 pak.

854

Bestekken voor de verpachting van het straatgeld.
1816-1818.
3 katernen.

3. Directe belastingen
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3.1. Belasting op personeel, ramen en deuren
855

Stukken over de beslechting van het geschil tussen het stadsbestuur en
Het Vrije van Sluis over de heffing van personele belasting.
1673-1725, met hiaten.
1 omslag.

856

Kohieren van personen aangeslagen in de personele belasting.
1758,1759.
1 pak.

857

Stukken over de inning van de belasting op personeel en ramen en
deuren.
1797-1799.
1 omslag.

858

Kohieren van personen aangeslagen in de belasting op personeel,
meubilair en weeldegoederen.
1797-1813.
1 pak.

859

Kohieren van personen aangeslagen in de belasting op ramen en deuren.
1798-1813, met hiaten.
1 pak.

860

Alfabetische lijst van personen, die aangeslagen zijn in de belasting op
personeel, meubilair, deuren, ramen en vensters en in de
grondbelasting.
ca. 1813.
1 katern.

3.2. Hoofdelijke omslag
861-877

Kohieren van personen, aangeslagen in de hoofdelijke omslag.
1817-1825,1827,1835,1836,1842,1848,1849,1877.
17 katernen en stukken.
861. 1817
862. 1818
863. 1819
864. 1820
865. 1821
866. 1822
867. 1823
868. 1824
869. 1825
870. 1827
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878-892

871. 1834
872. 1835
873. 1836
874. 1842
875. 1848
876. 1849
877. 1877
Journalen van ontvangsten van de hoofdelijke omslag.
1833-1843,1845,1856-1862
15 delen.
878. 1833
879. 1834
880. 1835
881. 1836
882. 1837
883. 1838
884. 1839
885. 1840
886. 1841
887. 1842
888. 1843
889. 1845
890. 1856-1859
891. 1857
892. 1860-1862

3.3. Grondbelasting
893

Kohieren van personen, die de verschuldigde grondbelasting hebben
voldaan.
1796-1814.
1 pak.

894

Stukken over de heffing en invordering van de grondbelasting.
1805.
1 pak.

895

Staten van gebouwde en ongebouwde eigendommen, opgemaakt voor
de vaststelling van de grondbelasting.
1811-1831.
1 pak.

4. Indirecte, verbruiksbelastingen

4.1. Alcoholische dranken

46
896

Akte, waarbij de graaf van Leicester aan de stad toestemming verleent
om een belasting te heffen op wijn en op bier dat getapt wordt, ter
bestrijding van de zware lasten van oorlogvoering, inkwartiering en
verbetering van de stadsverdediging.
1586.
1 charter.

---

Akte waarbij de Staten-Generaal toestemming verlenen om het in 1644
verleende privilege tot het heffen van belasting op bier voor de aanleg
van de steenweg vanaf de Zuidpoort tot de Kruisdijk aan te vullen met
een privilege tot het aangaan van een geldlening ter bestrijding van de
hogere kosten van de aanleg van wegen.
1646.
NB. zie inv.nr. 800

---

Akte, waarbij de Staten-Generaal toestemming verlenen om gedurende
tien jaar een belasting op wijn, tabak en graan te heffen ter dekking van
de kosten van het vernieuwen van de sluis aan de haven.
1698.
NB. zie inv.nr. 1065

897

Akten waarbij de Staten-Generaal het octrooi verleend aan de stad op de
heffing van belasting op wijn, tabak en graan met tien jaar verlengen.
1709,1719,1730.
3 charters.

898

Rekest aan het Hof van Vlaanderen tot intrekking van het verbod tot
verpachting van de brandewijnaccijns.
1713.
1 katern.

899

Uittreksels uit het register van besluiten van de Staten-Generaal tot
toekenning van het recht om gedurende tien jaar extra belasting te
mogen heffen op wijn, tabak en tarwe.
1740,1760.
1 stuk en 1 katern

900,901

Registers van pegeling van vaten brandewijn, wijn, meel en tabak.
1740-1796.
2 delen.
900. 1740-1766
901. 1767-1796
NB. onder pegeling verstaat men het aanbrengen van merktekens.
Inv.nr. 900 bevat schimmels.

902

Register van ontvangsten verband houdend met de heffing op likeuren
en sterke dranken.
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1801,1802.
1 deeltje.

903

Concepten van verordeningen op de heffing van belasting op wijnen,
brood en vee.
1817,1818.
3 katernen.

904

Stukken over de heffing van belasting op binnen- en buitenlands
gedistilleerd.
1822,1824,1827,1828,1832.
6 katernen.

905

Stukken over de heffing van belasting op wijn.
1823,1828,1832.
2 katernen en 1 stuk.

906

Stukken over de heffing van belasting op bier.
1824,1827,1828.
2 katernen en 1 stuk.

4.2. Brandhout
907

Stukken over de heffing van rechten over brandhout.
1709,1716,1722,1756,1768.
6 stukken.

908

Verordening op de heffing van belasting op brandhout.
1823.
1 katern.

4.3. Etenswaren
909

Afschrift van het besluit van de Staten-Generaal waarbij aan het
weeshuis vrijdom van de belasting op etenswaren wordt verleend.
1733.
1 stuk.

910

Stukken over de vaststelling van de verordeningen op de heffing van
belasting op etenswaren, brandstof en dranken.
1811,1812.
1 pak.

911

Stukken over het heffen van belasting op boter.
1823,1827,1828.
6 stukken.
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912

Stukken over het betalen van belasting over de invoer van boter en
vlees in de stad.
1843-1851.
1 omslag.

4.4. Gemaal
913

Rekesten van het bestuur van St. Anna ter Muiden om de pachters van
het gemaal niet te hinderen in de uitoefening van hun taak.
1686.
2 stukken.

914

Stukken over de vaststelling en goedkeuring van de verordeningen op
de heffing van
belasting op het gemaal.
1817,1820,1823,1824.
1 omslag.

915-928

Kohieren van personen, aangeslagen in de accijns op het gemaal.
1825-1853, met hiaten.
14 deeltjes en katernen
915. 1825
916. 1826
917. 1827
918. 1827
919. 1828
920. 1829
921. 1834
922. 1835
923. 1836
924. 1838
925. 1841
926. 1842
927. 1852
928. 1853

929-948

Journalen van ontvangsten van de accijns op het gemaal.
1825-1853, met hiaten.
19 deeltjes
929. 1825
930. 1826
NB. in zeer slechte staat
931. 1827
932. 1828
933. 1829
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934. 1833
935. 1834
936. 1835
937. 1835
938. 1837
939. 1838
940. 1839
941. 1840
942. 1841
943. 1842
944. 1843
945. 1845
946. 1847
947. 1848,1849
948. 1852,1853

4.5. Turf
949

Reglementen voor de meter van de stadsturfton.
1690,1728,z.j.
3 stukken.

950

Afschrift van het besluit van de Raad van State tot afwijzing van het
verzoek om de kerk vrijdom van de belasting op turf te verlenen.
1773.
1 stuk.

951

Stukken over het heffen van belasting op turf en steenkool.
1823,1824,1828,1834,1835.
5 katernen.

4.6. Vee en vleeswaren
952

Stukken over de heffing van rechten op de invoer van rundvee in de
stad, bestemd voor de slacht.
1729,1731,1767,1770,1771.
1 omslag.

953

Kohier van personen, aangeslagen in het veefonds.
1814.
1 katern.

954

Stukken over de bekrachtiging van de heffing van opcenten op de
Rijksaccijns op de invoer van vlees, spek en reuzel.
1819.
2 stukken.

50

5. Heffen van rechten op bijzondere handelingen

5.1. Havengeld
955

Stukken over de heffing van haven- en tonnengeld.
1633-1727, met hiaten.
1 omslag.

5.2. Tolheffingen
956-960

Rekeningen van inkomsten van de tol van Sluis.
1552,1553,1578,1579.
5 deeltjes.
956. 1552,1553
957. 1578,1579
958. 1579, april - juni
959. 1579, juli - september
960. 1579, juli – december

960A

Akte houdende toestemming tot het heffen van poortgeld bij de Paspoort,
verleend door de Staten-Generaal.
1619.
1 charter.

961

Afschriften van de verordening op het tegengaan van fraude bij de
Zeeuwse tol, uit 1519 en 1547.
c. 1547, 1600.
2 katernen.

962

Bestek voor de verpachting van de tol van de voormalige gewesten
Holland en Zeeland.
1801.
1 stuk.

963

Bestekken voor de verpachting van de tol bij de Paspoort en de
Zuidpoort
1801-1865, met hiaten.
1 pak.

5.3. Stokgeld
964

Stukken over de beslechting van de geschillen over de uitoefening van
het stokrecht bij verkopingen tussen de auditeur-militair te Sluis en het
stadsbestuur.
1694,1707,1712.
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1 omslag.

5.4. Recht van exue
965

Overeenkomsten met stadsbesturen in Zeeland over het verlenen van
ontheffing voor de betaling van het recht van exue.
1719-1788.
1 omslag.

III. Openbare orde

1. Openbare orde
966

Reglementen op het alarmeren van de burgerij in geval van bijzondere
omstandigheden.
1696.
2 stukken.

967

Aantekeningen van inwoners en ambachtsgilden over de van soldaten
ondervonden overlast.
1700,1701.
1 omslag.

968

Reglement op de burgerwacht, met stukken over de wijzigingen.
1712,1780,1781,z.j.
1 omslag.

969

Reglement van politie, met publicatie van de ordonnantie.
1713,1714.
1 katern en 1 stuk.

970

Besluit van de Staten-Generaal houdende verbod om messen met
scherpe punten te dragen.
1725.
2 stukken.

971

Stukken over de beslechting van het geschil tussen ds Exters te
Retranchement en P. de Hee, inwoner van Sluis, ontstaan door
scheldpartijen van de dominee.
1746,1747,1749,1755.
1 omslag.

972

Rekest van A. Crippeau, huisvrouw van G. Kappaart, houdende verzoek
om haar man zonder proces te willen opsluiten wegens zijn slechte
levenswandel.
1764.
1 katern.
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973

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het fonds voor de
klapperwacht.
1795-1801.
1 omslag.

974

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het fonds
voor de klapperwacht.
1795-1800.
1 omslag.

975

Verordening op de klapperwacht.
1795.
1 katern.

976

Lijsten van personen, die financieel hebben bijgedragen in de kosten van
de klapperwacht.
1796-1799.
1 omslag.

977

Proces-verbaal van aanbesteding van het luiden van de klokken in de
stadhuistoren en in de kerktoren.
1796.
1 stuk.

978

Ingekomen stukken en concepten, minuten en afschriften van uitgegane
stukken over aangelegenheden van politie en openbare orde.
1798-1813.
1 pak. (in slechte staat)

2. Strandvonderij
979

Stukken over de handhaving van het recht over strandgoederen door de
baljuw van Sluis.
1715.
1 omslag.

980

Stukken over de stranding van het beurtschip tussen Londen en
Rotterdam in het Zwin, met de afhandeling van de daarmee
samenhangende strandvinding.
1715,1716.
1 omslag.

981

Inventaris van de goederen die geborgen zijn uit Engelse schip, genaamd
Schermens John, gestrand in het Zwin ten zuiden van de Paardemarkt.
1737.
1 katern.
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982

Stukken over het binnenbrengen van de Engelse pakketboot Prince van
Oranje door de Duinkerker kaper Jean Morel en het afhandelen van de
verwikkelingen rond een kist met goudstukken en robijnen, die te Sluis
aan land is gebracht.
1760.
1 omslag.

IV, Bevolking en burgerlijke stand
983

Stukken over de beslechting van het geschil, gerezen tussen dominee
Coolman (Jacobus Koelman) en de kerkenraad van de Nederduits
Gereformeerde Kerk van Sluis over het niet naleven van de
voorschriften door de predikant bij het sluiten van huwelijken, het
dopen van kinderen en het houden van het Heilig Avondmaal.
1673,1674.
1 omslag.

984

Stukken over de beslechting van het geschil met Het Vrije van Sluis over
het sluiten van het huwelijk tussen C. St. Obijn met S. Simons.
1698.
1 omslag.

985

Afschrift van het besluit van de commanderend officier van het te Sluis
gelegen infanterieregiment tot inning van poortgeld, bestemd voor de
armen.
1709.
1 stuk.

986

Stukken over de vrijstelling van betaling van poortgeld, verleend aan
Rooms Katholieken uit de polders rond Sluis, die op zondagen en
heiligendagen de kerk te Sluis bezoeken.
1724,1744.
4 stukken.

987

Stukken over het beslechten van geschillen met Het Vrije van Sluis over
de rechten en verplichtingen van tot het Vrije behorende ingezetenen,
de zgn. vrilaten.
1738-1744.
1 omslag.

988

Stukken over het sluiten van huwelijken tussen Rooms-Katholieke en
protestantse ingezetenen.
1740,1767,1768.
4 stukken.

989

Formulier van de eed, af te leggen door personen, die inwoner van de
stad worden.
ca. 1750.
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1 stuk.
990

Stukken over het voltrekken van het huwelijk tussen B. Dyserinck,
mennoniet, en J. van Nee.
1751.
2 stukken.

991

Stukken over het voltrekken van het huwelijk tussen J.C. Haan en J.
Frank.
1752.
5 stukken.

992

Stukken over het verlenen van asiel aan J.B. de Meezemaker. voorheen
priester te Ieper.
1763,1766.
1 omslag.
NB. De Meezemaker had uit afkeer van de R.K.-religie zijn
priesterschap beëindigd, waarna hij drie jaar gevangen had
gezeten in het Cellebroedersklooster te Brugge. Van daaruit was hij
gevlucht naar Sluis.

993

Stukken over het voltrekken van het huwelijk tussen J. Vuursteen,
garnizoenssoldaat en M.A. Thivent, afkomstig uit Zwitserland.
1768.
2 stukken.

994

Uittreksels uit de doop-, trouw- en begraafboeken, ondertekend door de
pastoors van Varssenare en Snelleghem, met verklaring van
burgemeesters en schepenen van Het Vrije van Sluis dat de uittreksels
rechtsgeldig zijn.
1769.
5 stukken.

995

Stukken over het beslechten van geschillen met Het Vrije van Sluis over
het waarnemen van burgerplichten door de inwoners.
1785,1786.
1 omslag.

996-1005.

Bevolkingsregisters.
1795-1811.
11 deeltjes en omslagen
996. 1795
997. 1798
998. 1799
999. c. 1800
1000. 1801
1001. 1802
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1002. 1805
1003. 1808
1004. c. 1810
1005. 1811, 1813
1006.

Stukken over de vestiging en het vertrek van burgers, het verlenen van
paspoorten en het huisvesten van militairen op doorreis.
1794-1810, met hiaten.
1 omslag.

1007

Stukken over aan burgers en militairen verleende paspoorten.
1797,1798,1807-1810.
1 pak.

1008

Stukken over het door de inwoners uitoefenen van hun burgerlijke
rechten.
1798,1812.
1 omslag.

1009

Stukken over de loop der bevolking, het aantal geboorten, huwelijken en
overlijden.
1799-1813.
1 omslag.
NB. de stukken bevinden zich in zeer slechte staat.

1010

Stukken over aangelegenheden van de burgerlijke stand en de
bevolkingsadministratie.
1799-1814.
1 pak.

1011

Akten van afgifte van bewijzen van goede gedrag.
1800-1813.
1 omslag.

1012

Staten van de vijftien belangrijkste en tien oudste bewoners in de stad.
1807.
2 stukken, in zeer slechte staat.

1013

Lijst van de mannelijke inwoners in de leeftijd van 20 tot 40 jaar.
1813.
1 katern.

1014

Staat van in de maand oktober 1813 overleden inwoners.
1814.
1 stuk.

1015

Lijst van ingekomen en vertrokken vreemdelingen.
1815.
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1 stuk.
1016

Akten van voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gesloten
huwelijken.
1824-1879.
1 omslag.

1017

Register van volkstelling.
1849,1850.
1 deel.

V. Openbare zedelijkheid
1018

Stukken over de beslechting van het geschil met Het Vrije van Sluis over
de verkoop van sterke drank en etenswaren in herbergen in de
onmiddellijke omgeving van de stad.
1613,1614.
1 omslag.

VI. Openbare gezondheid

1. Volksgezondheid
1019

Stukken over de verhoging van het salaris van vroedvrouwen, die
vrouwen van in garnizoen liggende militairen helpen bij bevallingen.
1735,1749,1750.
7 stukken.

1020

Stukken over het vaccineren van de bevolking in de stad.
1800-1803,1812.
8 stukken.

1021

Stukken over de behandeling van epidemische ziekten.
1800-1805.
1 omslag.

1022

Bestek voor de bouw van het gebouw voor lijders aan besmettelijke
ziekten op de algemene begraafplaats.
1871.
1 katern.

2. Lijkbezorging
1023

Stukken over de schouw van lijken.
1676-1789, met hiaten.
1 omslag.
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1024

Stukken over de beslechting van het geschil met Het Vrije van Sluis over
het schouwen van het lijk van P. Kousse.
1759.
1 omslag.

1025

Verklaring, afgelegd ten overstaan van notaris M. de Jonge, door A. van
Nimwegen, veerman te Sluis, over het ophalen van een door hem op de
Platte Kil in het Zwin aangetroffen lijk.
1761.
1 stuk.

1026

Bestek voor het aanleggen van de nieuwe begraafplaats aan de
noordzijde van de stad nabij het verwoeste kasteel.
1829.
1 katern.

1027

Register van op de algemene begraafplaats begraven personen.
1829-1879 (1880-1904)
1 deel.

1028

Register van gehuurde en eigen graven op de algemene begraafplaats.
1837-1879 (1880-1902)
1 deel.

1029

Akten voor de uitgifte van grafruimten op de Algemene Begraafplaats.
1836,1844,1850,1871-1873,1875,1879.
1 omslag.

1030

Verklaringen van overlijden.
1876.
1 omslag.

3. Milieuhygiëne
1031

Voorwaarden en bestekken voor de verpachting van het ophalen van
haard-as en vuilnis en het schoonmaken van straten, goten en riolen.
1706-1879, met hiaten.
1 pak.

1032

Stukken over het metselen van de stenen heul en het leggen van het
riool door de straat en onder het huis, waarin de weduwe Ulrich woont.
1763.
2 katernen.

1033

Bestek voor het wegvoeren van enig vuilnis en puinhopen uit de stad.
1801.
1 stuk.
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1034

Verslagen van bijeenkomsten op grond van artikel 4 van het KB van 31
januari 1824 tot goedkeuring van de stichting van bakkerijen,
smederijen, een leerlooierij, een azijnmakerij en een brouwerij te Sluis.
1842,1844,1845-1847.
7 stukken.
NB. bedoeld Koninklijk Besluit is een voorloper van de Hinderwet.

1035

Bestek voor het leggen van het riool langs de watergang bij de sluis “de
duiventoren.”
1846.
1 stuk.

1036

Bestek voor het verleggen van enkele straatgoten, het metselen van
leidingmuurtjes en het dichten van een riool in enkele straten van Sluis.
1858.
1 katern.

VII. Openbare veiligheid
1037

Stukken over de aanschaf van brandspuiten bij Van der Heijden te
Amsterdam.
1710.
1 omslag.

1038

Lijst van brandemmers, die de inwoners van Sluis in huis dienen te
hebben.
1736.
1 stuk.

1039

Afschrift van het besluit van het stadsbestuur tot aanwijzing van
gildenbroeders, die in geval van brand behulpzaam moeten zijn bij het
blussen.
1764.
2 stukken.

1040

Overeenkomst met A. Filleman, smid en J. Collie, koper- en blikslager,
voor het herstel van de brandspuit en de perspomp.
1856.
1 stuk.

VIII. Waterstaat
1041

Stukken over het delven van de gracht vanaf de Groote Redoute op de
Kruisdijk tot aan de kreek van Elderschans.
1647,1648.
1 omslag.
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1042

Stukken over het doorsteken van de dam bij fort St. Donaas, het
aanleggen van de sluis in deze dam en het verrichten van onderhoud aan
de dam.
1650-1652,1699,1850.
1 omslag.

1043

Uittreksel uit het besluit van het stadsbestuur houdende verbod van de
afdamming van de Soute, een zijtak van het Zwin, tussen Damme en
Sluis.
1714.
1 stuk.

1044

Stukken over het inpolderen van het schor in het Zwin en de beslechting
van het geschil tussen de erfgenamen van generaal Van Damme, die bij
de inpoldering betrokken was, met de andere indijkers.
1805,1806,1846.
3 stukken en 1 katern.

1045

Stukken over het herstellen van dijkdoorbraken in het Mariapoldertje.
1846.
2 stukken.

1046

Bestek voor het leggen van duikers nabij de vestingwerken.
1868.
1 katern.

1047

Bestek voor de aanbesteding van de bouw van de stenen duiker nabij de
Oostpoort en de bouw van de ingang tot de gouverneurstuin.
1876.
1 katern.

IX. Verkeer en vervoer

1. Verkeer en vervoer te land
1048

Bestekken voor het uitvoeren van werken aan wegen in en om Sluis.
1644-1646,z.j.
1 omslag.

1049

Reglement voor de lantaarnopsteker.
ca. 1650.
2 stukken.

1050

Stukken over de verbetering van de weg tussen Sluis en Brugge.
1655,1666,1667.
5 stukken.

1051

Stukken over het planten van bomen op wallen en langs wegen.
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1682-1778, met hiaten.
1 pak.
1052

Uittreksel uit het resolutieboek van het stadsbestuur, waarin drie
inwoners van Brugge verklaren namens brigadier Lauder dertig koeien
op te moeten halen uit Nieuwkerke.
1703.
1 stuk.

1053

Reglement op het verhuren van paarden en koetsen.
1706.
1 stuk.

1054

Stukken over de beslechting van het geschil met het stadsbestuur van
Brugge over de belemmering van de weg langs de Brugse Vaart door het
plaatsen van een hek.
1754-1756.
1 omslag.

1055

Stukken over de verbetering van de weg nabij het fort St. Donaas.
1759,1760.
4 stukken en 1 katern.

1056

Stukken over de aanbesteding van de openbare verlichting.
1762-1879, met hiaten.
1 pak.

1057

Stukken over de aanleg en het onderhoud van het jaagpad langs de
Brugse Vaart.
1764-1779.
1 omslag.

1058

Stukken over de verbetering van wegen en straten in en in de omgeving
van de stad.
1765-1770.
1 omslag.

1059

Stukken over de aanleg en het onderhoud van het trekpad langs het
Paswater.
1773,1783-1792.
1 omslag.

1060

Akte houdende toestemming aan P. Robaert om het Cadzandstraatje, dat
uitkomt in de St. Jansstraat te mogen afsluiten om het hof achter zijn
huis aan de noordzijde van de Hoogstraat te vergroten.
1775.
1 charter.
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1061

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Fonds tot onderhoud
van het trekpad langs het Paswater.
1780-1793, met hiaten.
1 omslag.

1062

Afschrift van de notariële akte, waarin J. Moelaert, schepen te Sluis,
verklaart goederen per abuis naar Brugge te hebben vervoerd.
1790.
1 stuk.

1063

Stukken over de aanleg van de weg Maldegem - Aardenburg - Sluis Breskens.
1808-1810.
1 pak.

1064

Bestek voor het aanleggen van het voetpad op de Noordwal te Sluis en
het doortrekken van dat pad naar het Galgebolwerk.
1839.
2 katernen.

1065

Bestekken voor het afbreken van bruggen en het dempen van coupures
bij de Zuid- en Westpoort en het dichten van doorsnijdingen.
1840,1841.
2 katernen.

1066

Bestek voor het onderhouden van voetpaden en van de weg van de
algemene begraafplaats naar de stad.
1842.
1 katern.

1067

Vergunning verleend aan J.F. Robert te Sluis om met bespannen en onbespannen voertuigen gebruik te mogen maken van de Heer
Boudewijnsstraat, alias het Pastijstraatje.
1855.
1 stuk.
Vergunning verleend door de Minister van Oorlog om op het perceel
kadastraal
bekend sectie A nr. 615 een weg aan te leggen.
1859.
1 stuk.

1068

2. Haven en kanaal
1069

Stukken over het graven van een vaart, verband houdend met het leggen
van een dam in de Zoute en het verlanden van het Nieuwerhavense Gat.
1644,1659,1691.
1 omslag.
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1070

Bestekken voor de aanleg van een houten spui en een dubbele sluis in de
haven.
c. 1646.
2 katernen.

1071

Stukken over de beslechting van het geschil met de Stad Brugge over het
leggen van een dam in de Zoute bij het Beckhoff, waardoor Sluis aldaar
het waterrecht verliest.
1651,1661.
1 omslag.

1072

Afschrift van het besluit van de Raad van State om de watermolen van S.
Maertens wederom in bedrijf te stellen, waardoor er in de haven
gespuid kan worden.
1686.
1 stuk.

1073

Stukken over het repareren van de sluis en de kaaimuur.
1698-1700.
1 omslag.
NB. Herin tevens charter met akte van de Staten-Generaal
houdende toestemming tot het heffen van belastingen ter
bestrijding van de kosten, 1698.

1074

Bestek voor het rechtzetten van het remmingswerk in de haven.
1700.
1 katern

1075

Stukken over het leggen van een houten brug over het Paswater vanaf
de Kaaipoort tot aan de poort bij het Grote Pas.
1709-1726, met hiaten.
1 omslag.

1076

Akte houdende toestemming van de Staten-Generaal tot het heffen van
passagegeld voor personen die uit Sluis vertrekken, voor het herstel van
de vervallen stenen kade te Sluis.
1728.
1 charter.

1077

Stukken over het verrichten van herstelwerkzaamheden aan haven en
kaai.
1729.
1 omslag.

1078

Stukken over het bouwen van de nieuwe stenen kade aan de westzijde
van de stad.
1737-1740,1746.
1 pak.
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1079

Stukken over het opruimen van de dam, die de kade afsluit en het
herstellen van het rijswerk ter plaatse.
1739.
1 katern en 1 stuk.

1080

Stukken over de bouw van de sluis aan de westzijde van de haven.
1740,1741.
1 omslag.

1081

Afschrift van het besluit van de Raad van State tot het uitbaggeren van
het kanaal tussen Sluis en St. Donaas.
1758.
1 stuk.

1082

Bestek voor het bouwen van het nieuwe havenhoofd buiten de
waterpoort. aan de ingang van de haven.
1764.
1 katern.

1083

Bestek voor het maken van twee houten beschoeiingen tussen de
Brakmolen en ´s Lands Barakken.
1765.
1 katern.

1084

Bestek voor de reparatie van de zeesluis.
1767.
1 katern.

1085

Stukken over het bouwen van de nieuwe kaaibeschoeiing en de nieuwe,
platte scheepsrijszate.
1767-1774.
1 omslag.

1086

Stukken over het verrichten van veranderingen en reparaties aan de
muurwerken rondom de kaai.
1769.
2 katernen.

1087

Bestek voor het verrichten van herstellingen aan de kademuren.
1818.
1 katern.

1088

Bestek voor het verrichten van herstellingen aan de twee stenen
hoofden aan het noordeinde van de haven.
1820.
1 katern.
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1089

Bestek voor het verrichten van herstellingen aan het veerhoofd van het
overzetveer naar Vlaanderen.
1823.
1 katern.

1090

Bestek voor het uitbaggeren van de haven.
1843.
1 stuk.

1091

Stukken over het doortrekken van het kanaal van Sluis naar Brugge.
1855-1859.
1 pak.

3. Verkeer en vervoer te water
1092

Stukken over de beslechting van het geschil tussen schippers uit Sluis en
het stadsbestuur van St. Anna ter Muiden over het laden en lossen van
schepen aan het Paardenhoofd.
1614.
1 omslag en 1 charter.

1093

Akte, waarbij het stadsbestuur verklaart een beurtvaart op Middelburg
te hebben ingesteld op de wijze zoals het stadsbestuur van Middelburg
een beurtvaart op Sluis heeft ingesteld, met de aanwijzing van C.
Mangelaer en A. Adriaenssen als beurtschippers.
1634.
1 charter.

1094

Overeenkomst met het schippersgilde van Middelburg over de belading
van schepen met koopmansgoederen.
1664.
2 stukken en 1 katern.

1095

Stukken over de uitoefening van de beurtvaart van Sluis op Middelburg.
1696-1782, met hiaten.
1 omslag.

1096

Reglementen tot verpachting van het veer vanaf het Kasteel van Sluis op
het land van Cadzand.
1699,1705,1726.
3 katernen.

1097

Stukken over de beslechting van het geschil met de Stad Brugge over het
bevaren van het kanaal van Brugge naar St. Donaas.
1704-1716, met hiaten.
1 omslag.
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1098

Lijst van de vrachtlonen voor goederen die met kleine schuiten van Sluis
naar St. Donaas worden gebracht om van daar verder vervoerd te
worden.
1709,1714.
1 katern.

1099

Stukken over de afhandeling van de klachten, ingebracht tegen de
veerman N. Janse van Brunswijk.
1709.
1 omslag.

1100

Stukken over de regeling van de beurtvaart tussen Brugge en Sluis.
1710.
1 omslag.

1101

Ordonnantie op de beurtvaart naar Vlissingen.
1712.
3 katernen.

1102

Voorwaarden voor de verpachting van het passagegeld.
1731,1733.
2 stukken.

1103,1104

Registers van door de beurtschippers op Middelburg vervoerde
goederen.
1748-1767,1795-1797.
2 delen.
1103. 1748-1767
1104. 1795-1797

1105-1111

Registers van door de beurtschippers op Rotterdam vervoerde
goederen.
1748-1777, 1795-1797.
7 delen.
1105. 1748-1761
1106. 1748-1758
1107. 1758-1768
1108. 1761-1766
1109. 1766-1768
1110. 1768-1777
1111. 1795-1797

1112

Stukken over de uitvoering van de wijze waarop de beurtvaart is
geregeld.
1758.
1 katern en 1 stuk.
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1113

Stukken over de aanstelling van beurtschippers.
1765,1766,1775,1833.
1 omslag.

1114

Stukken over het verbieden van het lossen van schepen, met
bederfelijke waar aan boord, afkomstig van barbarische kusten.
1767.
7 stukken.

1115

Ordonnantie op de beurtvaart naar Rotterdam.
1792.
1 omslag.

1116

Lijst van personen, die in Sluis scheep zijn gegaan en naar elders zijn
vertrokken.
1806-1808.
1 katern.

1117

Lijst van personen, die in de haven van Sluis zijn aangekomen, met
vermelding van de dag van aankomst en de definitieve bestemming.
1807,1808.
1 katern.

1118

Lijst van uit de haven van Sluis vertrokken schepen, met vermelding van
gegevens
over hun vertrek en de lading die ze vervoeren.
1814.
2 katernen.

1119

Reglement op de trekschuit naar Brugge, met stukken over de
exploitatie van de schuit.
5 stukken en 1 katern.

4. Post en telegraaf
1120

Stukken over de regeling van de posterijen en de afhandeling van
klachten daarover.
1814-1817.
5 stukken.

1121

Stukken over de vestiging van het postagentschap te Sluis.
1830.
1 omslag.

1122

Bestek voor de bouw van het telegraafkantoor in De Roode Leeuw.
1860.
1 katern.
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X. Economische aangelegenheden

1. Handel en nering
1123

Stukken over de toewijzing van het windrecht aan de eigenaren van
molens in Sluis.
1620,1628,1678.
6 stukken.

1124

Bekendmaking van het stadsbestuur van Aardenburg tot het instellen
van een vrijgeleide, dat van kracht zal zijn gedurende de Aardenburger
jaarmarkt.
1625, mei 16.
1 charter.
NB. zegels zijn verloren gegaan.

1125

Stukken over de vaststelling van het molenaarsloon en het malen van
tarwe en rogge.
1630-1790, met hiaten.
1 omslag.

1126

Stukken over de vaststelling van het bakkersloon, de verkoop van brood
en de vernieuwing van de broodpas
1638-1786, met hiaten.
1 omslag.

1127

Stukken over de handhaving van het verbod tot het doen van nering,
opgelegd aan in garnizoen verblijvende militairen.
1634-1789, met hiaten.
1 pak.

1128

Besluit tot bouw van de waterkorenmolen ter waarborging van de
maalderij in Sluis en St. Anna ter Muiden.
1635.
1 katern.

1129

Akte, waarbij de Staten-Generaal de stad toestaan om het in Sluis
gangbare gewicht van veertien onsen te veranderen in zestien onsen in
het pond, zoals dat in naburige steden en op het platteland gebruikelijk
is, zulks ter verbetering van de lokale handel en nering.
1650.
1 charter.

1129A

Akte houdende toestemming, verleend door de Staten-Generaal tot het
houden van jaarmarkten.
1654
1 charter.
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1130

Stukken over de exploitatie van zoutketen.
1661-1664.
1 pak.

1131

Stukken over de handhaving van het recht op handel en scheepvaart van
overzee via het Zwin.
1676,z.j.
1 omslag.

1132

Ordonnantie op het aannemen van dienstboden en dienstknechten.
1693.
1 stuk.

1133

Verzoeken van slijters van brandewijn en ander gedestilleerd om hun
waren in de stad te mogen verkopen.
1696-1792, met hiaten.
1 deel.
NB. Aan de keerzijde lijsten van stukken, gelicht ter griffie, 16961797.

1134

Stukken over de oprichting van een glasblazerij.
1722.
1 omslag.

1135

Stukken over de handhaving en uitoefening van tiendrechten.
1723,1793-1821.
1 omslag.

1136

Afschriften van akten van borgstelling voor diverse personen.
1749-1793.
1 omslag.
NB. de stukken zijn vermoedelijk afkomstig uit een band.

1137

Stukken over het toestaan van het verzoek van J. van Etten en G.
Liefmans, uit Gouda, om kruidenierswaren in Sluis te mogen verkopen.
1750,1751.
1 omslag.

1138

Verzoek aan de Staten-Generaal tot aanpassing van de koers van de
Zeeuwse rijksdaalder.
1767.
1 katern.

1139

Stukken over het voorkomen van frauduleuze handelingen met brood en
meel, gepleegd door militairen.
1772,1773.
1 omslag.
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1140

Stukken over het reguleren van de handel in granen.
1800-1813.
1 omslag.

1141

Stukken over de medewerking aan de handhaving van het Continentaal
Stelsel.
1805-1812.
1 omslag.

1142

Stukken over de vaststelling van marktprijzen.
1816,1817.
1 omslag.

2. Ambachtsgilden
2.1. Arbeidersgilde
1143

Akte verleden voor schepenen van Sluis waarbij het gilde een
boomgaard binnen de stad aan de westzijde van de Kloosterstraat in
beslag neemt van J. de Maaker.
1542, juli 17.
1 charter.
NB. de zegels zijn verloren gegaan.

1144

Reglementen voor het arbeidersgilde.
1621-1802, met hiaten.
1 omslag.

1145

Keuren voor het arbeidersgilde.
1747.
1 deel.

2.2. Bakkersgilde
1146

Reglementen op het bakkersgilde, deels met stukken over vaststelling en
wijziging.
1628-1758.
4 stukken en 1 katern.

1147

Ordonnantie, in duplo, voor het bakkersgilde houdende bepalingen over
de wijze waarop de bakkers brood moeten bakken.
1628.
2 banden.

1148-1152

Rekeningen van inkomsten en uitgaven en borderellen van de
rekeningen van het bakkersgilde.
1635-1690,1724-1793.
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6 stukken en 3 delen.
1148. 1635-1690
NB. zwaar beschadigd
1149. 1724-1753
1150. 1753-1785
1151. 1785-1793
1152. 1786-1789,1791,1739 (borderellen, 6 stukken)
1153

Stukken over het aanzuiveren van het tekort op de rekening van
inkomsten en uitgaven door de gildenbroeders.
1710.
2 stukken.

1154

Notulen van de gewone en buitengewone vergaderingen van het
bakkersgilde.
1747-1791.
1 deel (in slechte staat).

1155

Stukken over de beslechting van het geschil tussen broodwegers en
bakkers van het gilde over de prijs van oude en nieuwe tarwe.
1772.
3 stukken en 2 katernen.

1156

Inventarissen van het archief van het gilde.
1774-1795,1829.
2 katernen.

1157

Uittreksel uit het register van besluiten van het stadsbestuur over de
door leden van het bakkersgilde af te leggen eden.
1786.
1 stuk.

1158

Uittreksel uit het register van besluiten van het stadsbestuur over de
verdeling van de functies in het bestuur van het gilde.
1794.
1 stuk.

2.3. Herbergiersgilde
1159

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het herbergiersgilde.
1749-1793.
1 deel.

2.4. Kleermakersgilde
1160

Afschrift van de keur voor het kleermakersgilde, 1441-1445, te Brugge.
1602.
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1 katern.
1161

Afschrift van de overeenkomst uit 1421 tussen de besturen van de
kleermakersgilden te Brugge en Sluis over het afleggen van de eed.
c. 1602.
1 katern.

1162-1164

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het kleermakersgilde.
1613-1627,1711-1793.
3 delen.
1162. 1613-1627
NB. met verbalen van eedsaflegging en ontvangsten voor het
lidmaatschap
1163. 1711-1777
NB. vgl. nr. 1152
1164. 1777-1793

1165

Stukken over de vrije verkoop van kleermakerswaren door de
gildenbroeders.
1698.
2 stukken.

1166

Stukken over het protest van het gilde tegen het opheffen van de keuren
door het stadsbestuur.
1742.
5 stukken.

2.4. Kuipersgilde
1167

Keuren voor het kuipersgilde.
1619.
1 stuk.

1168

Verzoek van het kuipersgilde om de schippers te verbieden om
kuiperswerk in de stad aan te voeren, zodat alleen plaatselijk
kuiperswerk in Sluis wordt gebruikt.
z.j. (18e eeuw)
1 stuk.

2.5 Lakenverkopers en kousenmakersgilde
1169

Reglement voor het gilde.
1651,1659.
1 katern.

1170

Inventaris van het archief.
1774.
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1 katern.

2.6 Metselaarsgilde
1171

Stukken over de handhaving van de bepaling, dat slechts burgers van
Sluis kunnen toetreden tot het gilde en dat ambachtslui van buiten de
stad geen metselwerk mogen verrichten.
1749,1750,1756,1760,1761.
1 omslag.

1172

Afschrift van het besluit van het stadsbestuur houdende opdracht aan
het
metselaarsgilde om voortaan de pannelatten op de daken te leggen en
vast te spijkeren.
1764.
4 stukken.

1173

Stukken over het doen van onderzoek naar de foutief afgelegde
meesterproef door A. Houterloot.
1767.
3 stukken.

1174

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het metselaarsgilde.
1768,1783-1787,1789,1791,1793.
1 omslag.

1175

Inventaris van alle documenten en effecten van het gilde.
1774.
1 katern

1176

Afschriften van besluiten van het stadsbestuur tot benoeming van
overdekens, dekens en vinders in het gilde.
1787,1789-1791.
4 stukken.

2.7. Schippersgilde
1177

Rekest van het gilde om een eind te maken aan het vervoer van
goederen en personen door niet-leden van het gilde. waaronder de
veerman achter het kasteel van Sluis.
1683,1741.
1 katern en 2 stukken.

1178

Afschrift van het besluit van het stadsbestuur, waarbij de schippers
wordt opgedragen om de aankomst van kalkschepen te melden aan de
leden van het metselaarsgilde.
1753.
1 stuk.
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2.8. Smedengilde
1179

Keuren voor het smedengilde.
1710.
1 katern

2.9. Tabakverkopersgilde
1180

Ordonnantie op het tabakverkopersgilde.
1698.
1 bandje.

1181

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het gilde.
1768-1793.
1 deel, in slechte staat.

2.10. Zilversmedengilde
1182

Afschriften van de keuren, ordonnanties en reglementen voor het
zilversmedengilde.
1671,1696.
1 deel.

2.11. Overige aangelegenheden over de gilden
1183

Akte houdende de bepalingen, uitgevaardigd door het makelaarsgilde te
Brugge, waaraan de leden van het makelaarsgilde te Sluis, zich te
houden hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
1431.
1 charter.
NB. het charter is beschadigd. In enkele delen is de tekst
weggevallen.

1184

Uittreksel uit het besluit van het stadsbestuur houdende opdracht aan
de gilden tot het jaarlijks opstellen van de rekening van inkomsten en
uitgaven.
1656.
1 stuk.

1185

Stukken over het zonder het doen van examen uitoefenen van het
beroep van barbier.
1729.
6 stukken en 1 katern.

1186

Uittreksel uit het besluit van het stadsbestuur over deelneming in de
gilden door inwoners die niet in Sluis geboren zijn.
1750.
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1 stuk.
1187

Stukken over het stellen van eisen waarin apothekers moeten voldoen
om lid te kunnen worden van het apothekersgilde.
1754.
5 stukken.

1188

Afschrift van het besluit van het stadsbestuur tot het inventariseren van
alle documenten en effecten, die in het bezit van de gilden zijn.
1774.
1 stuk.

1189

Afschrift van het besluit van het stadsbestuur tot het verlenen van
vrijdom aan weduwen van leden van het tappersgilde om het bedrijf van
hun overleden echtgenoot voort te zetten, zolang zij weduwe zijn.
1777.
1 stuk.

3. Uitgifte van patenten
1190-1192

Stukken over de uitgifte van patenten en de heffing van rechten
daarvoor.
1799-1811,1814-1817,1836-1859.
2 omslagen en 1 pak.
1190. 1799-1811(1 pak)
1191. 1814-1817
1192. 1836-1859

1193-1196

Afschriften van uitgegeven patenten.
1802-1807,z.j.
4 omslagen.
1193. 1802,1803
1194. 1803,1804
1195. 1804,1805
1196. 1805-1807,z.j.

1197

Registers van uitgegeven patenten.
1812,1813.
2 katernen.

1198

Stukken over de ontvangst van patentgelden door het college van
zetters.
1819.
1 omslag.

4. Landbouw en veeteelt
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1199

Akte, waarbij de Staten-Generaal toestemming verlenen om de beestenen paardenmarkt te verzetten naar de laatste drie dinsdagen in april
(magere beestenmarkt) en de laatste drie dinsdagen in oktober (vette
beestenmarkt), tijdens welke markten alle failliete personen in Sluis hun
goederen mogen regelen.
1656.
1 charter.

1200

Publicatie over het houden van de beestenmarkt.
1718.
1 stuk.

1201

Stukken over het treffen van een regeling over de invoer van
landbouwproducten uit de Oostenrijkse Nederlanden.
1780,1789,z.j.
1 omslag.

1202

Staten van het in de stad aanwezige bestiaal en voorraden
landbouwproducten.
1797-1812.
1 pak.

1203

Verslagen van de voortbrengselen van de landbouw.
1851-1879.
1 pak.

5. Jacht- en visrecht
1204

Voorwaarden en reglement voor de verpachting van de vismijn in de
stad.
1737-1792.
1 omslag.

1205

Stukken over de verpachting van de vis- en mosselbanken op
grondgebied van de stad, de visserij in de stadsvesten en het St. Donaase
Gat.
1739-1866, met hiaten.
1 pak.

1206

Stukken over de jacht op wolven en andere schadelijke dieren in WestZeeuwsVlaanderen.
1758,1759.
7 stukken.

1207

Voorwaarden voor de verpachting van het jachtrecht op de domaniale
vestingwerken, de water- en rietvelden binnen Sluis.
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1853,1862,1863.
3 stukken.
1208

Rekest van A. Boone en P. Jacobsen om de mijnmeesters opdracht te
geven geen heffingen te doen op vis, die naar Brugge wordt vervoerd.
z.j. (ca. 1750)
1 stuk.

XI. Maatschappelijke zorg

1. Zorg voor armen, misdeelden en wezen
1209

Fragment van de rekening van inkomsten en uitgaven van de Heilige
Geestmeesters.
c. 1650.
1 stuk.

1210

Stukken over het houden van de collecte voor de onderdrukte Franse
protestanten, op verzoek van de Staten-Generaal.
1655.
1 omslag.

1211

Besluit van de Staten-Generaal houdende de goedkeuring van
benoeming van enkele regenten voor het weeshuis.
1669.
1 katern.

1212

Reglement voor de buitenregenten van het weeshuis.
1686.
1 katern.

1213

Reglement voor de regenten van het gasthuis.
c. 1700.
1 katern.

1214

Afschriften van het uit 1614 stammende reglement op de administratie
van de goederen van het weeshuis.
c. 1700.
2 katernen.

1215

Stukken over de uitoefening van de armenzorg door de RoomsKatholieke parochie
en de Nederduits Gereformeerde Kerk.
1707-1776, met hiaten.
1 omslag.

1216

Akte, waarbij de Staten-Generaal aan elke willekeurige deurwaarder
opdracht geven om ouders en voogden, die het beheer van de goederen
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van weeskinderen, verwaarlozen, met hulp van het stadsbestuur
aansprakelijk te stellen.
1709.
1 charter.
1217

Stukken over het opsporen van weeskinderen die het weeshuis stiekem
verlaten hebben.
1725-1774, met hiaten.
1 omslag.

1218

Brief van het stadsbestuur van Middelburg tot toekenning van een gift
van 34 pond Vlaams voor de wederopbouw van het gedeeltelijk door
brand verwoeste weeshuis.
1731.
1 stuk.

1219

Stukken over het treffen van maatregelen wegens wanbeheer tegen de
vader en moeder van het weeshuis.
1734.
1 omslag.

1220

Stukken over het vaststellen van de instructie voor de vader en moeder
van het weeshuis.
1735.
5 stukken.

1221

Uittreksels uit opgemaakte huwelijkscontracten, waarbij de weeskamer
wordt uitgesloten van de zorg voor wezen.
1737-1777.
1 lias.

1222

Rekest van de Kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente
over de ondersteuning van J. de Hondt.
1740.
1 stuk.

1223

Stukken over het doen van rekening in de boedel van de weduwe van J.
Lutterman.
1743,1744.
1 omslag.

1224

Stukken over het verlenen van ontslag aan de vader en moeder van het
weeshuis wegens gebleken ongeschiktheid.
1743,1744.
1 omslag.

1225

Rekest van J. Simpelaar houdende verzoek aangesteld te mogen worden
tot vader in het weeshuis en zijn echtgenote als moeder.
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c. 1745.
1 stuk.
1226

Overeenkomsten met de Kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde
Kerk over het bestuur van het weeshuis en het onderhoud van wezen
door de diaconie.
1745,1786.
1 katern en 1 stuk..

1227

Lijst van waardepapieren van de sociëteit der weduwen- en
wezenbeurs.
1752.
1 katern.

1228

Uittreksels uit de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het
weeshuis en van de diaconie van de Nederduits Gereformeerde Kerk
over de in hun bezit zijnde landerijen.
1754.
1 katern.

1229

Stukken over de beslechting van het geschil tussen de kerkenraden van
Sluis en Aardenburg over de bijstandsverlening aan A.C. Tholen.
1767,1768.
1 omslag.
NB. de stukken bevinden zich in zeer slechte staat.

1230

Akte waarbij de Staten-Generaal aan het stadsbestuur de opdracht
geven om steun te verlenen aan H. Dubbelman, beurtschipper van Sluis
op Rotterdam.
1776.
1 charter.

1231

Uittreksels uit het actaboek van de kerkenraad der Nederduits
Gereformeerde Kerk over de stichting en instandhouding van het
weeshuis.
1782.
1 omslag.

1232

Overzicht van de onkosten die in de hospitalen te Sluis zijn gemaakt.
1799,z.j.
1 omslag.

1233

Stukken over de exploitatie van het gasthuis.
1799-1813.
1 pak.

1234

Stukken over de behandeling van vreemdelingen op charitatief gebied.
1799-1805.
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1 omslag.
1235

Stukken over het instellen en in werking brengen en houden van het
Bureau de Bienfaisance.
1800-1813.
1 omslag.

1236

Staten van gronden en renten ingebracht bij het Bureau de bienfaisance.
1812.
1 deel.

1237

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van de
Subcommissie voor weldadigheid.
1818-1842.
1 pak.

1238

Stukken over het overbrengen van kinderen naar Kolonies van de
Maatschappij voor Weldadigheid.
1827-1836.
1 omslag.

2. Rooms-Katholieke Armen
1239-1305

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Roomse
armbestuur.
1719-1843, met hiaten.
bandjes.
1239. 1719/20
1240. 1726/27
1241. 1727/28
1242. 1728/29
1243. 1729/30
1244. 1731/32
1245. 1732/33
1246. 1733/34
1247. 1734/35
1248. 1735/36
1249. 1739/40
1250. 1745/46
1251. 1747/48
1252. 1748/49
1253. 1749/50
1254. 1752/53
1255. 1755/56
1256. 1756/57
1257. 1757/58
1258. 1758
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1259. 1759
1260. 1760
1261. 1761
1262. 1762
1263. 1765
1264. 1766
1265. 1767
1266. 1768
1267. 1769
1268. 1770
1269. 1772
1270. 1774
1271. 1775
1272. 1776
1273. 1777
1274. 1778
1275. 1779
1276. 1780
1277. 1781
1278. 1782
1279. 1783
1280. 1784
1281. 1785
1282. 1786
1283. 1787
1284. 1788
1285. 1789
1286. 1790
1287. 1792
1288. 1793
1289. 1794
1290. 1797
1291. 1827
1292. 1828
1293. 1830
1294. 1831
1295. 1832
1296. 1833
1297. 1834
1298. 1835
1299. 1836
1300. 1837
1301. 1838
1302. 1839
1303. 1840
1304. 1841
1305. 1842
1306. 1843
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1307

Stukken over de verlening van bijstand aan Roomse ingezetenen.
1728-1800.
1 omslag.

1308

Lijsten van Roomse ingezetenen, wier inkomsten voldoende zijn om
mede de armen van de Rooms-Katholieke parochie te helpen verzorgen.
1733,1770,1774.
4 stukken.

1309

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven van het RoomsKatholieke Armbestuur.
1827,1828,1836.
1 omslag.

3. Bank van Lening
1310

Overeenkomst met H. van Schorrenberch over de oprichting van de
bank van lening.
1660.
1 stuk.

1311

Formulier voor het octrooi voor de bank van lening.
z.j. (ca. 1660).
1 stuk.

1312

Reglement op het beheer van de in pand gegeven goederen.
z.j. (ca. 1660).
1 stuk.

1313

Akte houdende toestemming verleend door de Staten-Generaal tot het
houden van een loterij om de bank van lening te reorganiseren, omdat
de lombard een dermate hoge rente hanteert, dat arme mensen hun in
pand gegeven goederen niet meer terug kunnen kopen.
1676.
1 charter.

1314

Bestekken voor de verpachting van de bank van lening.
1709-1854, met hiaten.
1 pak.

1315

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de bank van lening.
1709-1768, met hiaten.
1 pak.

1316

Inventarissen van de roerende goederen, aanwezig bij de bank van
lening, opgemaakt bij de overdracht van de administratie door
bankhouders.
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1716-1749.
1 pak.
1317

Processen-verbaal van gehouden verkopingen van bij de bank van
lening berustende, niet ingewisselde goederen.
1826-1858.
1 pak.

XII. Onderwijs en religie

1. Onderwijs
1318

Reglementen voor de rector van de Latijnse school.
1667,z.j.(ca. 1670)
2 stukken.

1319

Reglement op de aanstelling van voorlezers, kosters en schoolmeesters
op het platteland in de Generaliteitslanden.
1709.
1 stuk.

1320

Stukken over de regeling van het onderwijs.
1801-1812.
1 omslag.

1321

Stukken over de oprichting van het weduwefonds voor weduwen van
schoolonderwijzers in de provincie Zeeland.
1823.
2 stukken en 1 katern.

1322

Stukken over de bouw van het nieuwe schoollokaal.
1849.
2 stukken en 1 katern.

1323

Stukken over de oprichting van de zondagsschool en bijzondere lagere
school door de Rooms Katholieke Parochie.
1852.
5 stukken.

1324

Bestek voor de bouw van een muur achter het schoolgebouw.
1853.
1 stuk.

1325

Verslagen over de toestand van het lager onderwijs in de gemeente.
1858-1877.
1 pak.

83
1326

Overeenkomst met de gemeente Heille over het volgen van enkele
leervakken door
kinderen uit Heille op de openbare lagere school te Sluis.
1865.
2 stukken.

1327

Bestek voor de levering van schoolbanken.
1877.
1 katern.

2. Kerkelijke zaken
1328

Kopie van het plakkaat, uitgevaardigd door Matthias van Oostenrijk,
over het uitoefenen van de gereformeerde religie.
1578.
5 stukken.

1329

Stukken over het beroepen van predikanten bij de Nederduits
Gereformeerde Kerk.
1615-1776, met hiaten.
1 pak.

1330

Stukken over de benoeming van kosters, voorzangers en voorlezers in
de Waalse kerk.
1652-1779, met hiaten.
1 pak.

1331

Stukken over de bouw van de kerk van de Waalse gemeente.
1665.
2 stukken.

1332

Stukken over de beslechting van geschillen verband houden met de
deplorabele staat waarin de financiën van de kerk zich bevinden.
1685-1688.
2 stukken en 1 katern.

1333

Stukken over de bezoldiging van H. Pistorius, organist van de Grote
Kerk, mede in verband met het onderhoud van zijn vrouw na scheiding
van tafel en bed.
1690,1699-1703.
5 stukken.

1334

Akte tot benoeming van P. Tessier tot voorlezer en voorzanger in de
Waalse kerk te Sluis.
1692.
1 charter.
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1335

Stukken over het treffen van maatregelen ter beperking van de invloed
van de rooms-katholieken in Sluis en omgeving.
1701-1747, met hiaten.
1 omslag.

1336

Stukken over de beslechting van de geschillen tussen de predikanten
Hattinga en Van Leeuwen enerzijds en tussen Hattinga en het
stadsbestuur anderzijds over de rechtzinnigheid in de leer.
1704-1707.
1 pak.

1337

Reglement op het gereed zetten en schoonmaken van de stoelen in de
Grote Kerk door de koster.
1707.
1 katern.

1338

Stukken over de organisatie en het functioneren van de RoomsKatholieke parochie.
1720-1793, met hiaten.
1 pak.

1339

Stukken over de subsidiëring van de restauratie van de Grote of St.
Janskerk.
1722,1723.
2 stukken en 1 katern.

1340

Stukken over de beslechting van de geschillen tussen ds. Batelaar en de
kerkenraad.
1739,1740,1754,1755.
1 omslag.

1341

Stukken over de financiering van het orgel in de Grote Kerk, met de
aanstelling van een organist, door het bakkers- en het metselaarsgilde.
1751,1754,1760,1761.
4 katernen en 2 stukken.

1342,1343

Rekeningen van inkomsten en uitgaven voor het orgel in de Grote Kerk.
1753-1795, met hiaten.
2 pakken.
1342. 1753-1769
1343. 1770-1795

1344

Stukken over de bestrijding van de financiële tekorten van de kerk.
1754.
2 stukken.
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1345

Bestek voor het herstel van de kerktoren, met gewassen pentekening
van de torenspits.
1767.
2 stukken.

1346

Publicatie van de Staten-Generaal over het gebruik van de nieuwe
psalmberijming.
1774.
1 stuk.

1347

Inventarissen van goederen te Sluis, die eigendom zijn van roomskatholieke instellingen elders.
1793.
4 stukken.

1348

Ingekomen stukken van de Franse overheid over kerkelijke
aangelegenheden.
1802-1813.
1 pak.
NB. stukken bevinden zich in slechte staat.

XIII. Militaire Zaken

1. Militaire aangelegenheden
1349

Afschrift van overeenkomst tot capitulatie van Sluis voor prins Maurits
en de overgang van de stad naar de Noordelijke Nederlanden.
1604.
1 katern.
NB. hier tevens een achttiende eeuws afschrift.

1350

Stukken over de beslechting van geschillen met Het Vrije van Sluis over
het wachtlopen door ingezetenen van de stad en van Het Vrije.
1620-1738, met hiaten.
1 omslag.

1351

Stukken over de inkwartiering van troepen te Sluis, hun verzorging en
hun misdragingen.
1622-1779, met hiaten.
1 pak.

1352

Stukken over de voorgenomen slechting van het fort Isabella.
1647,1658,1659.
1 omslag.
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1353

Reglementen regelende de inkwartiering van soldaten en de vergoeding
daarvoor aan de burgerij.
1703,z.j.
5 stukken.

1354

Stukken over de levering van koeien, varkens en schapen aan het in
Sluis gelegerde garnizoen.
1745.
1 omslag.

1355

Stukken over de verrekening van de oorlogslasten tussen de steden
Aardenburg, Oostburg, Sluis en het platteland van West-ZeeuwsVlaanderen.
1747-1750.
1 omslag.

1356

Stukken over de bezetting van de stad door de Fransen en de
afwikkeling van de daarmee verband houdende kosten.
1747-1752.
1 pak.

1357,1358

Rekeningen van inkomsten en uitgaven verband houdende met
verschillende oorlogslasten.
1748,1750.
2 deeltjes.
1357. 1748
1358. 1750

1359-1368

Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de werkelijke
oorlogslasten, verband houdend met de inval van de Fransen in 1747.
1750-1759.
10 deeltjes.
1359. 1750
1360. 1751
1361. 1752
1362. 1753
1363. 1754
1364. 1755
1365. 1756
1366. 1757
1367. 1758
1368. 1759

1369-1378

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de personele
oorlogslasten, verband houdend met de inval van de Fransen in 1747.
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1750-1759.
10 deeltjes.
1369. 1750
1370. 1751
1371. 1752
1372. 1753
1373. 1754
1374. 1755
1375. 1756
1376. 1757
1377. 1758
1378. 1759
1379

Lijsten van burgers die aangewezen worden om te dienen in de
verdedigingscompagnieën Het Witte Vaandel, Het Blauwe Vaandel en
het Oranje Vaandel.
1786,1788-1792.
9 stukken.

1380

Stukken over de verwoesting van Sluis door het bombardement van de
Fransen.
1794,1795.
1 omslag.

1381

Stukken over de afwijzing van het verzoek van de burger Van Reenen
om teruggave van zijn wapens.
1795.
1 lias.

1382

Rapport over het oprichten van de Kamer voor de gezamenlijke
verdediging van Staats-Vlaanderen.
1795.
1 omslag.

1383

Stukken over de levering van goederen, diensten, levensmiddelen en
bestiaal ten behoeve van de Franse bezetter.
1795.
1 omslag.

1384-1390

Ingekomen stukken over militaire aangelegenheden.
1799-1813.
7 pakken.
1384. 1799-1801
1385. 1802
1386. 1803
1387. 1804-1806
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1388. 1807,1808
1389. 1809,1810
1390. 1811-1813
1391

Stukken over het doen van leveranties aan de Franse militairen.
1801-1813.
1 pak.

1392

Lijst van militairen die op doorreis logies hebben ontvangen in Sluis.
1801,1802.
1 katern.

1393-1395

Stukken over de inlijving van kanonniers bij de Garde Côté en de
financiering daarvan.
1802-1813.
3 omslagen.
1393. 1802-1806
1394. 1807,1808
1395. 1809-1813

1396

Stukken over de inschrijving van jonge mannen voor de dienstplicht.
1806.
1 omslag.

1397

Stukken over het in het leven roepen van een fonds waaruit
remplaçanten voor dienstplichtigen kunnen worden bekostigd.
1807.
1 omslag.

1398

Stukken over de inlijving van inwoners tussen de twintigjarige en
zestigjarige leeftijd die dienst kunnen doen in de Garde National.
1808-1813.
1 omslag.

1399

Registers van personen, die hebben bijgedragen aan het in standhouden
van de
Garde Côté.
1809,1810,z.j.
1 omslag.

1400

Stukken over het verlenen van medewerking aan het verplaatsen van
Franse troepen.
1809.
1 omslag.

1401

Stukken over de opslag en bewaring van levensmiddelen voor de Franse
troepen in het gebouw van het weeshuis.
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1809,1810.
1 pak.
1402

Stukken over het herstel van de fortificaties.
1809,1810.
1 omslag.

1403

Stukken over de door burgers van de stad verstrekte leeftocht aan
militairen tijdens het beleg van de Engelse krijgsmacht voor de kust.
1809.
1 omslag.

1404

Stukken over de inkwartiering van militairen en het voldoen van de
kosten daarvan.
1809-1813.
1 omslag.

1405

Stukken over de verpleging van zieke en gewonde militairen.
1809,1810.
1 omslag.

1406

Stukken over het beheer van het kruitmagazijn.
1811.
1 omslag.

1407

Register van kustwachten in Franse dienst.
1811.
1 deel.

1408

Stukken over de proviandering van de forten te Antwerpen, Sluis,
Cadzand en Breskens en op het eiland Walcheren.
1814.
1 omslag.

1409-1411

Stukken over de inschrijving, keuring, loting, inlijving en het verlof
van en aan personen die dienst moeten doen in de Nationale Militie.
1818-1824.
3 pakken.
1409. 1818,1819
1410. 1820,1821
1411. 1822-1824

1412

Stukken over de levering van materialen voor de stedelijke verdediging
tijdens de Belgische Opstand.
1831.
1 pak.
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1413

Stukken over het voldoen van de kosten van verpleging van zieke
militairen in het Gasthuis.
1831,1832.
1 omslag.

1414

Verslag van de slag bij Aardenburg op 26 en 27 juni 1672, met
toelichting.
z.j. (c. 1672 en c. 1820).
2 stukken.

2. Schutterijen
1415,1416

Processen-verbaal van eedsaflegging door officieren en manschappen
van de plaatselijke schutterij.
1814,1816-1827,1845-1856.
1 omslag en 1 deeltje.
1415. 1814,1845-1856
NB. bevat ook processen-verbaal van eedsaflegging door
dijkgraven
1416.1816-1827 (1 deeltje)

3. Burgerlijke Krijgsraad
1417-1420

Besluiten genomen in de vergaderingen van de Burgerlijke
Krijgsraad.
1616-1793, met hiaten.
4 delen.
1417. 1616-1672
1418. 1673-1726,1739-1789
1419. 1729-1755
1420. 1765-1793

1421-1424

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de raad.
1774-1776,1783,1784,1787,1788.
4 deeltjes.
1421. 1774/75
1422. 1775/76
1423. 1783/84
1424. 1787/88

4. Burgerwacht
1425

Reglementen op de burgerwacht.
c. 1720,1780.
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2 katernen en 1 bandje.
XIV. Justitie
1426

Stukken over de tenuitvoerlegging van de straf, opgelegd door de
bisschop van Brugge aan P. de Valencia en M. Vermeersch.
1618.
1 omslag.
NB. beide personen waren uit Brugge verbannen en hadden zich
in Sluis gevestigd.

1427

Stukken over de beslechting van het conflict met Het Vrije van Sluis over
het oprichten van een schavot binnen de jurisdictie van de stad.
1620.
1 katern.

1428

Reglement op de rechtsprocedures voor de vierschaar van Sluis.
1710,z.j.
3 stukken.

1429

Concept van de brief aan het Franse bestuur te Algiers om P. Donker uit
Sluis uit slavernij te verlossen.
1716.
1 stuk.

1430

Overeenkomsten met A. Onderbank en F. Boguin, scherprechters te
Brugge, over het voltrekken van vonnissen te Sluis, met lijst van
materialen die bij het schavot horen.
1731,1764,1765,1769.
4 stukken.

1431

Stukken over de opsporing en aanhouding van personen, verdacht van
strafbare feiten.
1741-1787.
1 omslag.

1432

Besluit van de Raad van Vlaanderen om P. van Savoijen te ontslaan uit
zijn detentie in het Gravensteen.
1745.
4 stukken en 1 katern.

1433

Lijst van goederen in beslag genomen op het lijf van de gedetineerde J.
Haten, overgebracht van Sluis naar Brugge.
1753.
1 stuk.

1434

Rekest aan de Staten-Generaal om A.M. Poirmans gratie te verlenen van
haar verbanning uit Sluis.
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1758.
1 katern.
1435

Stukken over de opsporing van Joodse misdadigers, die zich in Sluis
gevestigd zouden hebben.
1760.
1 stuk en 1 band.

1436

Staten van uitgaven gedaan ten behoeve van diverse gedetineerden.
1774,1778.
1 omslag.

1437

Stukken over het te Sluis gevangen nemen en mishandelen van zes
Oostenrijkse douaniers in het Schor, het Hazegras, door soldaten van de
Republiek.
1775-1777.
1 omslag.

1438

Concepten van verklaringen, afgelegd voor het stadsbestuur, door C.
Dankaert c.s., over een vechtpartij met enkele Franse soldaten bij de
herberg Het Ronduit in de Bewestereedepolder.
1794.
1 katern.

1439

Processen-verbaal van diefstal van planken uit een gesloopte woning.
1795.
1 omslag.

1440

Stukken over de bepaling van de eigendom van de roerende en
onroerende goederen van weduwe Brulleman dan wel van J. Maris, in
het ongerede geraakt door het bombardement van 1794.
1795.
1 omslag.

1441

Stukken over de berechting van R. de Roo, T. Sinke en L. Ventio, wegens
gepleegde diefstal.
1795.
1 lias.

1442

Stukken over het afwijzen van het verzoek van de burger Van Reede om
vrijlating van zijn vrouw en huisknecht, die vastzitten wegens diefstal
van aardappelen, wortelen en brandhout.
1795.
1 lias.

1443

Afschriften van processen-verbaal over door ingezetenen begane
overtredingen en misdrijven.
1797.
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1 omslag.
1444

Stukken over de verkiezing van vrederechters.
1801.
1 pak.

1445

Stukken over het beheer en de exploitatie van het Huis van Bewaring.
1801-1811.
1 pak.

1446

Stukken over de signalering van verdachte en gedeserteerde personen.
1815-1817.
1 omslag.

1447

Overeenkomst met het provinciebestuur van Zeeland over de voeding
en verpleging van gevangenen in het Huis van Bewaring.
1844.
1 stuk.

1448

Voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van gevangenen
in het Huis van Bewaring.
1848,1850-1852.
3 katernen.

Gedeponeerde archieven
1. Archief van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Sluis, 1615-1794
1449

Akte houdende bepaling, dat de St. Andebertskapel in de Sint Janskerk
voortaan gebruikt zal worden voor het begraven van leden van het
bakkersgilde.
1428.
1 charter.
NB. zegels zijn verloren gegaan. Bevat tevens een
negentiende eeuwse transcriptie.

1450

Reglement en concept-reglement voor de ontvanger van de diaconie.
1615,1715.
2 katernen en 1 stuk.

1451

Instructie ter behandeling op de classisvergadering over de bouw van de
kerk te Zuidzande.
1659.
1 katern.

1452

Inventarissen van het archief van de kerk.
1699,1712,1732.
1 omslag.
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1453-1499

Bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de Grote
of St. Janskerk.
1712-1794,met hiaten.
47 liassen en omslagen.
1453. 1712-1714
1454. 1713-1717
1455. 1714-1718
1456. 1718-1720
1457. 1719-1722
1458. 1722-1724
1459. 1724-1727
1460. 1726-1728
1461. 1726-1730
1462. 1731,1732
1463. 1733,1734
1464. 1735,1736
1465. 1737,1738
1466. 1739,1740
1467. 1740-1742
1468. 1742-1745
1469. 1744-1746
1470. 1745-1748
1471. 1748-1750
1472. 1750-1752
1473. 1752,1753
1474. 1753-1756
1475. 1754,1755
1476. 1756-1758
1477. 1756-1759
1478. 1758-1760
1479. 1759-1761
1480. 1760,1761
1481. 1762-1764
1482. 1762-1766
1483. 1763,1764
1484. 1765,1766
1485. 1767,1768
1486. 1769,1770
1487. 1770,1771
1488. 1771,1772
1489. 1773,1774
1490. 1774-1776
1491. 1775,1776
1492. 1777,1778
1493. 1778-1780
1494. 1779-1782
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1495. 1782-1784
1496. 1783-1785
1497. 1786-1788
1498. 1788,1789
1499. 1793,1794
1500

Lijsten van ontvangsten van de diaconie.
1739,1740.
2 katernen en 1 stuk.
NB. beschimmeld.

1501

Uittreksel uit het testament van J. de Graaf, weduwe van C. van Affelen,
waarin zij 3000 guldens aan de kerk legateert voor de bouw van de
ambtswoning voor de predikant.
1740.
1 katern.

1502

Register van de door de diaconie uitbesteedde weeskinderen.
1744-1792.
1 deel.

1503

Stukken over de verkoop en verpachting van onroerende goederen,
eigendom van de kerk.
1775,1796.
4 stukken.

1504

Instructie voor de koster.
z.j.(eind 17e eeuw).
1 stuk.

Archiefstukken van de weeskamer, 1704-1795
1505

Stukken over rol van de krijgsraad in de afwikkeling van de boedel van
G. van Poelgeest en het voorgenomen huwelijk van kapitein Burckleij en
D. Granatier.
1704,1714.
2 stukken.

1506

Boedelinventarissen.
1724,1761,1768,1771.
2 stukken en 2 katernen.

1507

Stukken over de afwikkeling van de boedel van D. Erckelens.
1729-1731.
1 omslag.
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1508

1509

Stukken over de afwikkeling van de boedel van V. Schelleman, gehuwd
geweest met J. Verhegge en daarna met A. Cauwe, die eerder gehuwd
was met burgemeester J. de Bruijne.
1744,1763.
1 omslag.
Rekeningen van inkomsten en uitgaven van geabandonneerde boedels.
1745-1752.
1 pak.

1510

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van boedels van overleden
ingezetenen.
1751,1752.
1 band.

1511

Rekening van inkomsten en uitgaven over de door M.C. Spijcket
nagelaten boedel, gebracht voor de weesmeesters van Brugge.
1758.
1 deel.

1512

Stukken over de afwikkeling van de boedel van I. Bouvin, commissaris
van de beurtschippers te Sluis.
1774.
3 stukken en 2 katernen.

1513

Besluiten van het bestuur van de weeskamer regelende de afhandeling
van
nalatenschappen van overleden ingezetenen.
1787-1795.
1 omslag.

Archiefstukken van leden van de familie Hennequin, 1795-1869
NB. Het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen heeft in zijn
verzamelingen ook een deel van de persoonlijke bescheiden van leden
van de familie Hennequin.
1514

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van J.
Hennequin, districtscommissaris, en burgemeester van Sluis.
1795-1869, met hiaten.
1 omslag.

1515

Ingekomen stukken bij P.Hennequin, ontvanger der directe belastingen
en lid van de Provinciale Staten van Zeeland.
1814,1833,1839.
3 stukken en 1 katern.

Archiefstukken van de garnizoenscommandant, 1815.
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1516

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken.
1815.
1 omslag.

Archiefstukken van de commandant van het 5 e Bataljon der Rustende Schutterij, 18161833
1517

Ingekomen stukken.
1816-1833, met hiaten.
1 pak.

1518

Minuten en afschriften van uitgegane stukken.
1816-1818.
1 deel.

Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst, 1816-1843
1519

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken.
1816-1843.
1 pak.

Archiefstukken van de Maatschappij tot nut van >t Algemeen, afdeling Sluis, 1822-1869
1520,1521

Catalogi van de boekenverzameling.
1822-1850.
2 delen.
1520. 1822-1850
NB. Voorin reglement voor de bibliotheek
1521. 1822-1844

1522

Spaarbankboekjes.
1829-1869.
1 omslag.

1523

Ingekomen stukken bij de schoolcommissie van het Nut.
1849-1852.
1 omslag.

Archiefstukken van de commandant van de Burgerwacht, 1830-1836
1524

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken.
1830-1836.
1 omslag.
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Archiefstukken van de Subcommissie van Weldadigheid, 1843-1857
1525

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken.
1843-1857.
1 omslag.

Archiefstukken van het bestuur der Registratie en Domeinen, 1852-1877
1526-1530

Uittreksels uit de registers van voorlopige aangifte van openbare
verkoping van roerende goederen.
1852-1877.
5 pakken.
1526. 1852-1857
1527. 1858-1860
1528. 1861,1862
1529. 1863-1868
1530. 1869-1877

Archiefstukken van Leesgezelschap Nut en Genot, 1861-1892
1531,1532

Notulen van de vergaderingen van het gezelschap.
1861-1892.
2 delen.
1531. 1861-1878
NB. voorin reglement voor het gezelschap
1532. 1879-1892

Aanhangsel
1533

Akte, waarbij schepenen van Brugge verklaren dat D. van
Ghommaringen voor hen verklaard heeft, dat hij dertig schellingen
ontvangen heeft van Woutre filius Willems Punt, die borg was van
Lisebetten Jan Woelbonder dochter, welk bedrag Van Ghommaringen
eerder aan Lisebetten geleend had.
1403.
1 charter.

1534

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, waarbij J. Fenole en vrouw een
erfrente op hun twee huizen aan de Hoogstraat in Sluis, groot 12 pond
Tournoois, schenken
aan het Onze Lieve Vrouwegilde.
1499, augustus 17.
1 charter.
NB. zegels zijn verloren gegaan.
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1535

Akte waarbij Phelips, heer van Origines, baljuw van Brugge van het
Vrije, maner van koning Philips II als leenheer van het leenhof de Burch
te Brugge, de eigendom van het leen bevestigt van Ch. van Booneem
namens zijn zoon Jan, groot 77 gemet, 1 lijne en 75 roden in het ambacht
Coeckelaere, Ichtegem, Eerneghem en Benne,, bestaande uit een groot
aantal percelen, welk leen was gekocht van Ph. de Fijne, weduwe van
mr. Jan de Blang.
1560.
1 charter.

1536

Akte, waarbij D, Haeuwe, baljuw en maner van de leenmannen van P.
Belchiere, ressorterend onder het leenhof De Burch te Brugge, verklaart
dat P. Belchiere en J. de Pape een leen genaamd Ogierlande in de polder
van Zuidzande is toegevallen bij het overlijden van J.F. Daene, met akte,
waarbij D. Haeuwe verklaart dat S. Loonis een leen heeft genomen van P.
Belchiere en J. de Pape.
1569.
2 charters.
NB. getransfigeerd, met 2 bijlagen, met 6 uithangende zegels,
waarvan er 5 grotendeels verloren zijn gegaan.

1537

Akte, waarbij M. de Corte, baljuw en maner van de leenmannen van P.
Bellechieren, verklaart ontvangen te hebben van G. Buuc drie lenen, die
hij gehouden heeft van Bellechieren, gelegen in het land van Cadzand
ten zuidwesten van de kerk in de polder van Zuidzande in de Drie
Noormans.
1581.
1 charter.
NB. met beschadigd, uithangend zegel.

1538

Akte, waarbij Maximiliaen de Corte, baljuw en maner van de
leenmannen van jonker Marius van den Berghe, heer van Ghits,
Hamersvelde, Ongierlande, Hagenbrouc enz., verklaart drie lenen te
houden van zijn leenheer en diens zonen, binnen Cadzand, genaamd >t
Hof van Burggravensteen, dat toebehoort aan het prinselijk leenhog van
de Burch van Brugge.
1608.
1 charter.
NB. als katern gevouwen, met verloren gegaan uithangend zegel.

1539

Akte, waarbij schepenen van Sluis verklaren dat C. Raes en echtgenote, J.
Janszoon en echtgenote en M. Janszoon gezamenlijk de helft bezitten van
het huis in de Hoogstraat, genaamd De Swarte Katte, door hen gekocht
uit de boedel van A. Cornelis, vrouw van E.R. Smidt.
1609.
1 charter.
Nb. de zegels zijn verloren gegaan.
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1540

Akte, waarbij schepenen van Sluis verklaren dat L. Joorisz. een bedrag
van vierhonderd guldens heeft geleend van F. Cloet voor de koop van
een huis in de Hoogstraat.
1610.
1 charter.

1541

Akte waarbij schepenen van Sluis verklaren, dat hun medeschepen F.
Cloet het huis in de Hoogstraat, genaamd De Zwarte Catte heeft
geschonken aan J.L. Joorisz.
1610.
1 charter

1542

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, waarbij E. Reyniers en zijn
vrouw T. Pieter Gillisdr. verklaren de halve eigendom van het huis De
Zwerte Catte in de Hoogstraat geschonken te hebben aan F. Cloet, die al
eigenaar van de andere helft was.
1610.
1 charter.

1543

Akte, waarbij Ph. de Corte, baljuw en maner van het leenhof van M. van
den Berghe, gelegen op het eiland Cadzand, genaamd het Hof van
Burchgravesteen, verklaart dat zijn voorganger, M. de Corte, een
leenakte heeft gepasseerd, waarin M. van den Berghe een leen heeft
verkocht in de polder van vierhonderd gemeten, beoosten de hofstede in
het Tweede Beginsel, genaamd De Appelaere bezuiden Schellebanck,
aan L. Dobbelaere.
1613.
1 charter.

1544

Akte, waarbij Ph. de Corte, baljuw en maner van de leenmannen van het
leenhof Het Hof van Cadzand, de eigendom registreert van percelen in
het leenhof De Hasewal op naam van D.L. Houtsager en zijn vrouw T.
Bouwens, beiden woonachtig te Colijnsplaat op Noord-Beveland.
1616.
1 charter.
NB. gevouwen als katern, met vijf uithangende zegels in papier.

1545

Stukken over de beslechting van het geschil tussen de Raad van State en
het stadsbestuur van Brugge over renten, die Brugge aan de ontvanger
van de Domeinen schuldig is.
1618-1620.
1 lias.

1546

Afschrift van het rekest van D. van Orliens over het betalen van renten
op de hypotheek van zijn huis.
1619.
1 stuk.
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1547

Akte, waarbij L. Boullongier, maner van het leenhof van M. van den
Berghe, bevestigt dat L. Dobbelaer vijf percelen grond van het
Burggravensteen op het eiland Cadzand in leen heeft.
1620.
1 charter.

1548

Fragment van het dagboek van secretaris Huijgens van de stad, die voor
overleg naar ‘s-Gravenhage is geweest.
1622.
1 katern.

1549

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, waarbij C. Beertolfs en zijn
vrouw verklaren schuldig te zijn aan het gilde van Onze Lieve Vrouwe
Snee (retoricagilde) een bedrag van acht pond Vlaams, waarvoor een
weiland aan de zuidzijde van de Zuitdijckstraat en aan de oostzijde van
de Heindrickstraat als onderpand wordt gegeven.
1626, juli 20.
1 charter, met twee uithangende zegels.

1550

Akte, waarbij Johan de Grijse, heer van Corbais, hoogbaljuw van Het
Vrije van Sluis, maner van de leenmannen van de Staten-Generaal voor
hun prinselijk leenhof de Burch te Brugge, voorzover gelegen onder hun
souvereiniteit in IJzendijke, Oostburg en Aardenburg, verklaart
ontvangen te hebben van Denijs, zoon van Nicolaes Denijssen de
Brabander een leengoed, genaamd den Hasenwal, gelegen in de
Crubekepolder in het land van Cadzand, welk leen vanwege de oorlog is
geconfisceerd.
1632.
1 charter.

1551

Akte, waarbij M. Martens verklaart dat hij het leengoed liggend op het
eiland Cadzand in het nieuwe Vosland heeft gekocht van jonkvrouw
Barbara de Meulenaere, welk leengoed toebehoorde aan jonkvrouw
Catharina van ?(woord weggevallen), gelegen op het eiland Cadzand,
genaamd het Hof van Onlee, dat ressorteert onder de Burch van Brugge.
1634.
1 charter.

1552

Akte waarbij Jan van Dorth, baljuw en maner van de leenmannen van
Eliegouret, heer van La Primaye en Elisabeth van Duvenvoorde en van
hun leenhof binnen Cadzand, genaamd >t Hof van Remmerswaal, dat
behoort tot het prinselijk hof van de Burch te Brugge en van de
leenmannen Johant de Hont, Dirrick Kanselaer, Bernaerd Aertssen en
Geleyn Hauweel, verklaren dat Gillis Daniels te Cadzand met zijn vader
drie percelen in leen houdt, die hij verkocht heeft aan Adriaen
Bavenssen Verdou, landman te Cadzand.
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1637.
1 charter.
NB. als katern gevouwen, met verloren gegane uithangende zegels.
1553

Akte, waarbij schepenen van Sluis verklaren, dat C. Jooris, timmerman,
en zijn vrouw M. Verplancke de som van 100 pond Vlaams hebben
geleend van het Armen Weeshuis te Sluis, waarbij zij hun huis in de
Hoogstraat, genaamd De Zwarte Catte en het huis Cleen Spaenjen van
het Vrije van Sluis, tot onderpand stellen.
1643.
1 charter.

1554

Akte waarbij Leenmannen van het Hof binnen Bassevelde de verkoop
van een stuk
land aldaar op de weide genaamd Ter Hasselt bekrachtigen.
1644, maart 28.
1 charter.
NB. zegels zijn verloren gegaan.

1555

Memoriaal, over de periode 1622-1645, van een koopman te Middelburg
in Vlaanderen.
1645.
1 katern.
N.B. Waarschijnlijk Middelburg in Zeeland

1556

Afschriften van notariële akten verleden voor diverse notarissen in
Dordrecht en Rotterdam over de periode 1625-1680.
1647-1680.
1 deel.
NB. het deel is aangelegd door A. Backerus, notaris te Axel en
Aardenburg. Het is vermoedelijk gebruikt als handleiding bij de
uitvoering van zijn notarisambt. Het deel bevat ook enkele
afschriften van notariële akten, die voor hem verleden zijn te
Axel en Aardenburg.

1557

Akte, waarbij C. Musch, griffier van de Staten Generaal, maner van de
leenmannen van het prinselijk leenhof de Burch van Brugge, voorzover
gelegen in de souvereiniteit van de Staten-Generaal, gelegen in
IJzendijke, Oostburg en Aardenburg, namens het leenhof van
Burghgravensteijn in Cadzand, verklaart een leen van H. Danckaert,
gelegen op het eiland Cadzand onder Zuidzande, genaamd de Pieter
Arents Roostpolder, wegens de oorlog te hebben geconfisceerd.
1647.
1 charter.
NB. gevouwen als katern, met uithangend zegel in papier.

1558

Akte waarbij C. van den Boetselaer d'Asperen, hoogbaljuw van Het Vrije
van Sluis, maner van de leenmannen van de Staten-Generaal voor hun
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prinselijk hof De Burch te Brugge, de eigendom bevestigt van het
leengoed van mr. G. Taijspel, voogd van de minderjarige wezen van
burgemeester J. Hauweel en zijn vrouw C. Taijspel, welk leen is gelegen
in het land van Cadzand en dat bij hun meerderjarigheid aan de
kinderen zal toevallen.
1647.
1 charter.
NB. gevouwen als katern, met verloren gegaan uithangend zegel.
1559

Akte houdende verkoop voor schepenen van Sluis van het huis aan de
zuidzijde van de Hoogstraat, genaamd de Zwarte Katte, door C. Jooris
aan M. Maertens.
1648.
1 charter.

1560

Akte, waarbij C. Musch, hoogbaljuw van Het Vrije van Sluis met
leenmannen van het prinselijk hof de Burch te Brugge, verklaart dat
jonker J.A. Preston lenen in Cadzand waarvan M. Warrem, vrouw van
Preston vanaf ziet, heeft uitgegeven aan
A. Andriessen, A. de Muynck en A, Govaerts.
1649.
1 charter.
NB. als katern gevouwen, met 6 uithangende zegels.

1561

Kwitantie van de betaling van vijf schellingen jaarlijkse >s gravenrente
voor het huis genaamd De Kadt in de Hoogstraat door M. Maertensz.
1654.
1 stuk.

1562

Akte waarbij Charles van den Boetselaar d=Asperen, hoogbaljuw van
Het Vrije van Sluis, maner van de leenmannen van de Staten-Generaal
voor hun prinselijk hof de Burch van Brugge, verklaart ontvangen te
hebben van Adriaan Vereecke een leen op het eiland Cadzand, te
Zuidzande in de Noortpolder.
1655.
1 charter.
NB. als katern gevouwen, met verloren gegaan, uithangend zegel.

1563

Akte waarbij C. van den Boetselaer, grootbaljuw van Het Vrije van Sluis,
maner van de Staten-Generaal als leenmannen van het prinselijk leenhof
De Burch te Brugge, verklaart dat H.A. Huyge een leen van dit leenhof
bezit, gelegen in het land van Cadzand in de Groote Loodijckpolder.
1656.
1 charter.
NB. als katern gevouwen. zegel is verloren gegaan.
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1564

Rekest van de kerken op het eiland Cadzand aan het bestuur van de St.
Baafs in Gent om steun voor de kerken op het eiland, wegens het
ontbreken van financiële middelen.
1674.
1 stuk.

1565

Akte, waarbij C. van den Boedzelaer, grootbaljuw van Het Vrije van Sluis,
maner van de Staten-Generaal als leenmannen van het prinselijk hof De
Burch te Brugge verklaart dat mr. G. Taijspil voor de wezen van wijlen J.
Hauweel en C. Taijspil, een leen bezit in het land van Cadzand in de St.
Janspolder.
1677.
1 charter.

1566,1567

Kasboeken van inkomsten en uitgaven van Zeger van de Walle te
Brugge.
1679-1683.
2 delen.
1566. 1679,1680
1567. 1681-1683
NB. beide delen bevinden zich in slechte staat.

1568

Brief van schoolmeester D. Leijssen te Cadzand, waarin deze verzoekt
om J. Nijcase verlof te geven terug te keren naar zijn woning, na een
brand die groot deel van het dorp Cadzand in de as heeft gelegd.
1769.
1 stuk.

1569

“Geometria omme”; manuscript van een boek over wiskundige
aangelegenheden door J. van Cruijningen.
1683,1684.
1 pak.

1570

Akte verleden voor leenmannen van het Hof Nieuwvliet, waarin S.
Verdouw, landman te Cadzand en zijn vrouw goederen in onderpand
geven aan S. Parent wegens een schuld van honderd pond Vlaams.
1684, juni 2.
1 charter.
NB. zegels zijn verloren gegaan.

1571

Akte, waarbij G. Nemegheers, baljuw en maner van de leenmannen van
het leenhof Onlede in Cadzand, verklaart dat jonkvrouw M. Weijts,
echtgenote van Cornelis Eversdijck, van dit leenhof een leen bezit in het
land van Cadzand in de Vierhonderd beoosten de hofstede, met bijlage.
1689.
1 charter en 1 stuk.
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1572

Akte, waarbij C. van den Boetzelaer, maner van de Staten-Generaal als
leenmannen van het prinselijk hof de Burch te Brugge, verklaart dat I.
Laroe als gemachtigde van F. de Vlieger, afstand doet van drie lenen van
het leenhof Ydewalle in Cadzand, die gekocht zijn door M. van der
Woude.
1695.
1 charter.
NB. als katern gevouwen, oorspronkelijk met 6 uithangende
zegels, waarvan er 3 verloren zijn gegaan.

1573

Akte, waarbij baljuw en schepenen van Watervliet verklaren dat B. de
Hamer namens J. van Citters, weduwe J. van der Swalm te Vlissingen
grond heeft verkocht aan A. Kost, ten behoeve van de wezen Van der
Swalm te IJzendijke.
1695.
1 charter.

1574

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis in de
Dinsdagstraat uit de boedel van J. Vermeere aan J. van Hougem.
1714.
1 katern.

1575

Akte, waarbij de Staten-Generaal aan een willekeurig deurwaarder
opdracht geven tot het vereffenen van de schulden van wijlen mr. N.
Swancke, ontvanger der Domeinen te Sluis, voor welke betaling zijn
weduwe en verdere erfgenamen
verantwoordelijk worden gesteld.
1715.
1 charter.

1576

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis aan
de westzijde van de Steenstraat door P. de Graaff aan A. le Roy.
1722.
1 charter.

1577

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis, met
erf, hof en stalling, aan de zuidzijde van de Hoogstraat door C. Oortman
aan F.C. de Lange.
1724.
1 charter.

1578

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis, hof
en erf in de Dinsdagstraat door J. van Hougen aan P. Blondeele.
1725.
1 charter.
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1579

Onderhandse akte, waarin J. Dont verklaart een bedrag van driehonderd
Carolusguldens te hebben geleend van P.P. Hennequin, met stukken
over de afwikkeling van de boedel van J. Dont.
1726,1728,1729.
1 omslag.

1580

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van de
boekweitmolen, met huis en erf door P. de Wolff aan C. Schansman.
1729.
1 charter.

1581

Stukken over de beslechting van het geschil tussen de krijgsraad te
Grave en de erfgenamen van G. Sichterman over de afwikkeling van
diens nalatenschap.
1730.
1 omslag.

1582

Afschriften van eigendomsbewijzen van gronden in het Leenhof Onlede
te Cadzand, eigendom van A.S. Eversdijk.
1731.
2 charters en 1 stuk.

1583

Afschrift van het testament van A. Deijnoot.
1735.
1 stuk.

1584

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het woonhuis,
koetshuis en stal aan de westzijde van de Commiesstraat door weduwe
A. le Roy aan J. van Weengen.
1738.
1 charter.

1585

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis in de
Commiesstraat door J. van Weengen aan P. den Engelse.
1749.
1 charter.

1586

Ontslagbewijzen, uitgeschreven aan in garnizoen te Sluis gelegerde
militairen.
1752,1755,1765.
3 stukken.

1587

Akte, verleden voor schepenen te Sluis, van verkoop van de smederij aan
de oostzijde van de Capellestraat door weduwe Kardon aan P. van de
Abeele.
1755.
1 charter.
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1588

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis aan
de zuidzijde van de Hoogstraat door V.F. Boogaard aan J.W. Ermerins.
1756.
1 charter.

1589

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van de smederij
aan de oostzijde van de Capellestraat door P. van de Abeele aan H.
Baden.
1760.
1 charter.

1590

Akte van eigendom van vier gemeten, 124 roeden land in Bewester Eede
in bezit van P. Hennequin en V.F. Boogaard.
1761,1768.
1 katern.

1591

Stamboom van P. Oortse, laatst gehuwd met J. Loke, overleden te Groede
1762, met afschrift van de resolutie van het bestuur van de
Breskenspolders over de aflossing van een kapitaal en over het geschil
tussen de heer van Breskens en de ingelanden van de polder, waarbij
Loke betrokken was.
c. 1762.
2 stukken.

1592

Inventaris van de goederen van wijlen M. Haijkens, met handschrift over
de geschiedenis van Sluis en van Het Vrije van Sluis.
1762,z.j.
1 pak en 1 deel.

1593

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van het huis in de
Geweldigerstraat door weduwe Duijk aan G. Kestenaar.
1770.
1 charter.

1594

Akte, waarbij de Staten-Generaal aan C.J. Zuiddijk te Sluis toestaan om
vrij over haar goederen te kunnen beschikken met eerbiediging van haar
rechten door andere
instanties.
1776.
1 charter.

1595

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van de verkoop van het huis
aan de zuidzijde van de Hoogstraat door J. de Ruijter aan J. Jansen.
1780.
1 charter.
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1596

Akte, verleden voor schepenen van Sluis, van verkoop van het huis aan
de oostzijde van de Kapellestraat door erven Dubbeldam aan Z.
Laureijns.
1787.
1 charter.

1597

Afschrift van de notariële akte houdende verkoop van een poonschuit
met staand en lopend want door B. Prins te Bergen op Zoom aan J. de
Hoog te Sluis.
1788.
1 stuk.

1598

Akte, waarbij de Staten-Generaal aan J. Sauer te Sluis toestaan om vrij
over zijn goederen te kunnen beschikken met eerbiediging van zijn
rechten door andere instanties.
1788.
1 charter.

1599

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken van Generaal
Van Damme.
1792-1820, met hiaten.
1 omslag.

1600

Bruiloftsgedicht van J. van Namen voor zijn zuster en zijn zwager.
1798.
1 bandje.

1601

Afschrift van de notariële akte tot verkoop van het huis, met tuin, in de
Kapellestraat en de schuur in de Oude Kerkstraat door P.J. Dasschot aan
F. de Vos.
1805.
1 stuk.

1602

Afschrift van de notariële akte tot verkoop van de paardenstal in de
Kerkstraat door A. Emmery aan F. de Vos.
1807.
1 stuk.

1603

Akte, waarin J.M. van Leuffel en J.A. van Leuffel, te Westerloo, aan L. van
Leuffel opdracht geven om de nalatenschap van hun in Sluis wonende
zoon te regelen.
1808.
1 stuk.

1604

Afschrift van de notariële akte houdende verkoop van de boerderij te
Schoondijke in het tweede gedeelte van de Willempolder door M.
Geelhoed aan J. Vermere.
1816.
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1 katern.
1605

Akte van verkoop, door tussenkomst van de burgemeester van Sluis, van
het huis >De Kroon= aan de Kuiperstraat en een huis en bakkeet
staande op de domaniale Hofstede onder Heille door de dienst der
Domeinen aan H. Zegers c.s..
1817.
1 katern.

1606

Brieven over familiezaken van G. Stieltjes aan zijn tante F.J. Janse te
Sluis.
1820-1829.
6 stukken.

1607

Bestek voor de verpachting van een boerenhofsteedje onder Cadzand
door de dienst der Domeinen door tussenkomst van de burgemeester.
1823.
1 katern.

1608

Stukken over de verbouw van de hofstede in de Bewester Eedepolder in
eigendom van J. Hennequin.
1829.
1 omslag.

1609

Onderhandse akte tot overdracht van hun aandeel in twee huisjes in de
Dinsdagstraat te Sluis door P.J. de Grijze , H.J. van Kuik en M. van Kuik
aan B. Verstraete.
1842.
1 stuk.

1610

Onderhandse akte tot verdeling van de eigendom van een gedeelte dijk
te Heille tussen E. van Outrijve, de diaconie van de Hervormde
Gemeente te Sluis, het Gasthuis te Sluis en F.W.E. Hennequin.
1849.
1 stuk.

1611

Afschriften van de akten, waarbij M. Blankert en de erfgenamen van J.
Lansen aan de Staat der Nederlanden het recht van overpad verlenen
over hun gronden in de Zwinpolder onder voorwaarde van ongestoord
gebruik van de door de Staat aan te leggen weg in deze polder.
1865.
2 katernen.

1612

Afschriften van de stukken tot schatting van de waarde van twee
zesdendelen in het woonhuis, schuur en erf in de Hoogstraat ten
behoeve van de weeskinderen van J.H. van Dale.
1878.
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1 katern en 1 stuk.

Documentatie
1.

G. ten Haaf, stadschirurgijn te Rotterdam, "Kort vertoog nopens den
aart der tegenwoordig woedende ziekte en sterfte der runderbeesten",
Rotterdam, 1769, 27 pagina's, gedrukt.
1 katern

2.

"Reglement op de Politycque reformatie in de Meyerye van 's
Hertogenbosch en andere Quartieren van gelijke nature, onder de
Generaliteyt gehoorende" 's Gravenhage, 1660, 23 pagina's, gedrukt.
1 katern

3.

Placaet, uitgevaardigd door de Staten Generaal, houdende verbod tot
verblijf van Jezuiten, priesters, papen, monicken of andere Roomsch
gezinden in de Zeven Verenigde Nederlanden, 's Gravenhage, 1655, 12
pagina's, gedrukt.
1 katern.

4.

Placaet en ordonnantie van de Staten-Generaal over het hanteren van
het zgn. "Kleyn Zegel" te heffen op akten in de generaliteitslanden, 's
Gravenhage, 1695, 19 pagina's, gedrukt.
1 katern

5.

Tractaet van "Commercie, Navigatie en Marine", gesloten door de
Staten-Generaal met de koning van Frankrijk en verkondigingh van de
vreede, 's Gravenhage, 1713, 39 pagina's, gedrukt.
1 katern

6.

Tractaet van "Vreede, Commercie, Navigatie ende Marine", gesloten
door de Staten Generaal met de koning van Spanje ,'s Gravenhage,
1714, 32 pagina's, gedrukt.
1 katern

7.

Reglement van de stad Middelburg op de heffing van belasting op de
slacht van beesten, Middelburg, 1823, 16 pagina's, gedrukt.
1 katern

8.

Verzameling van ordonnanties, placaeten, condities en instructies over
het gemaal en andere belastingzaken, 1663-1738, gedrukt.
1 band (n.b. slechte staat)
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9.

Ordonnantie van de stad Middelburg op de heffing van belasting op
eetwaren, drinkwaren, brandstoffen en bouwmaterialen, Middelburg,
1818, 59 pagina's, gedrukt.
1 katern

10.

Reglement van de stad MIddelburg op de invordering van de
opcenten op de accijns op het gemaal, 1823, Middelburg,
11 pagina's, gedrukt.
1 katern

11.

Aantekeningen van de geografische en heraldische kaart van Brugge,
Pierre Pourbus, 1852, 36 pagina's, gedrukt.
1 katern

12.

Marsch-reglment ten dienste van alle militaire korpsen of
detachementen der Armee van de Vereenigde Nederlanden, 's
Gravenhage, 1832, 36 pagina's, gedrukt.
1 katern

13.

Regels van de voor gestelde politie polders in de departementen van de
Schelde, de Leie, de Twee Neten, Bouches-du Rijn en de Roer, 1811.
2 katernen.

14.

Statistieke tabellen betreffende de algemene gezondheids- en
ziektetoestand in de gemeenten van de provincie Zeeland, gedurende
het jaar 1863.
1 deel.

15.

Reglement beheer en onderhoud van de buurtwegen en voetpaden in
de provincie Zeeland, 1838.
1 katern.

16.

Reglement ter voorziening in de plaatsvervanging bij de nationale
militie in de provincie Zeeland, 1825, 16 pagina's, gedrukt.
1 katern.

17.

Reglement voor het waterschap der sluis aan de Wielingen, 1870, 26
pagina's, gedrukt.
1 katern.

18.

Naamlijsten van personen die zich aan de dienst der Nationale Militie of
Schutterij hebben onttrokken, 1824, 1834.
2 kartenen.

19.

Het regt van de erfgenamen van den generaal van Damme tot het
indijken van al de daartoe vatbare schorren en gronden in het Zwin, E.
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Risseeuw, 1856, 68 pagina's, gedrukt.
1 deel.
20.

Lofrede op Jonkheer Jacob Hendrik Schorer, uitgesproken in een
buitengewone vergadering van directeuren en leden van het zeeuwsch
genootschap der wetenschappen, 1822, 80 pagina's, gedrukt.
1 katern.

21.

Losse aantekeningen op het algemeen vlaamsch idioticon, met het oog
op het zeeuwsch-vlaamsch, overdruk uit de Toekomst, door J.H. van
Dale, z.d., 49 pagina's, gedrukt.
1 katern.

22.

Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland, door H.A. Callenfels, z.d.,
16 pagina's, gedrukt.
1 katern.

23.

Lijsten van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, drogisten en
vroedvrouwen gevestigd in de provincie Zeeland, 1823, 1825, 1875.
3 katernen.

24.

“Costumen ende Statuten der Stad Sluys, Waterrecht ende Nieumuyden.”
Verordeningen van de stad Sluis. Gedrukt te Middelburg, 1629, Bevat
de aantekening: “voor het collegie vanden vrijen.”
1 deel.

25.

Instructie voor de Raad van Vlaanderen. Gedrukt te ’s-Gravenhage,
1661, 111 pagina's, gedrukt.
1 deel.

26.

Besluit van de Hoge Krijgsraad, waarbij Abraham Palm, luitenantkolonel in het Regiment van graaf Van Hornes, en Jacob Bollaers,
kwartiermeester bij hetzelfde regiment, worden vrijgesproken van alle
beschuldigingen aan hen gericht door Jacon Martinet, oud-schepen
Sluis, 1690, 4 blz., gedrukt.
1 stuk.

van

27.

Reglement voor de beurtschippers van Rotterdam en Sluis, vastgesteld
voor beide stadsbesturen. Gedrukt te Rotterdam, 1695. 16 blz., gedrukt.
1 katern

28.

Lijkrede, in duplo, gehouden in de Grote Kerk te Sluis door ds. Abdias
Hattinga, bij het overlijden van Baron F.N. van Fagel. Gedrukt te
Middelburg, 1718., 29 pagina's.
2 katernen

29.

Schoolreglement voor de steden en voor het platteland staande onder de
Generaliteit. Gedrukt te ’s-Gravenhage, 1925. Bevat de geschreven
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aantekening: “gepubliceert den 24: April 1725.”, 20 pagina's, gedrukt.
1 katern.
30.

Preek van ds J. Bagelaar, gehouden op de dank- en gedenkdag te Sluis
op 2 februari 1749 ter gelegenheid van het verdwijnen van de Fransen.
Gedrukt te Dordrecht, 1749,
1 deel.

31.

“Ordonnantie en lijst der bestel, los, en sleeploonen, der goederen van
buyten inkomende.” Met ordonnantie voor de bestelmeesters en ampliatie
op de ordonnantie van het wagenaars en slepergilde, 1755, 35 pagina's,
gedrukt.
1 katern.

32.

Verordening, in duplo, van het bestuur van ’s Lands van den Vrijen,
waarin de rooms-katholieke armbesturen worden aangespoord meer te
doen aan de armenzorg, 1757, 4 pagina's, gerdrukt.
2 katernen.

33.

Aanvulling op het reglement op het onderhoud van arme meerderjarige
personen en kinderen in het gebied onder het bestuur van ’s Lands van
den Vrijen, 1762, 12 pagina's, gedrukt.
1 katern.

34.

“Ordonnantie der vragtloonen voor de beurtschippers vaarende van
Middelburg op Sluys in Vlaanderen en van Sluys op Middelburg.” 1771, 25
pagina's, gedrukt.
1 katern.

35.

Ordonnantie op de burgerwacht, 1780, 19 pagina's, gedrukt.
1 katern.

36.

Ordonnantie van het stadsbestuur van Sluis op de bestrijding van brand,
1792, 21 pagina's, gedrukt en het algemeen reglement op het brandwezen
binnen de stad Sluis, 1823, 20 pagina’s, gedrukt.
2 katernen.

37.

Ordonnantie en lijst van de vrachtlonen voor de beurtschippers van
Rotterdam en Sluis, vastgesteld door de stadsbesturen van Rotterdam en
Sluis, 1792.
3 katernen.

38.

C, Bax, Wetgeving betrekkelijk de Nationale Militie in het Koninkrijk der
Nederlanden, Dordrecht, 1819, 371 pagina's, gedrukt.
1 deel.

39.

Instructiën betrekkelijk de uitvoering van sommige artikelen der Wet
Nationale Militie van 8 Januarij 1817..
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1 deel.
40.

41.

Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie, ’sGravenhage, 1837, 58 pagina's, gedrukt.
1 katern
Wet op de Overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving, ’sGravenhage, 1838, 19 pagina's, gedrukt.
1 katern.

42.

Reglement voor het departement Sluis in Zeeland van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, 1840, 16 pagina's, gedrukt.
1 katern.

43.

Programma van de feestelijkheden te Sluis wegens de opening van de
verlenging van het kanaal van Brugge naar Sluis, 1858.
1 stuk.

44.

Feestlied bij de ingebruikname van de verlenging van het kanaal van Sluis
naar Brugge, 1858.
1 stuk.

45.

H.Q. Janssen, De beide Alba van Johannes Jacobus Callenfels, .z.j.,
(ca 1860).
1 katern.

46.

Feestlied, gezongen door de Sluise schooljeugd bij het bezoek van Koning
Willem III aan Sluis in 1862.
1 stuk.

47.

Lijsten van de geplunderde huizen in Vlissingen en Middelburg, 1787.
2 stukken.

48.

Heilwens en heilgroet van de lantaarnopstekers, 1870,1879.
2 stukken.

49.

Aankondiging van de buitengewone reis van de Sluisse Bargedienst op
zondag 13 mei voor het brengen van een bezoek aan een gerenommeerd
paardenspel, ca 1880.
1 stuk.

50.

Spaarbankboekje van de afdeling Sluis van de maatschappij tot Nut van’t
Algemeen, voor Sara Pieternella Versprille, 1864-1868.
1 deeltje.

51.

Afbeelding, in kleur, van een onbekend (familie)wapen, met daarop een
hondje, een leeuw en een kruis, z.j.
1 stuk
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52.

Aankondiging van de capitulatie van Zeeland, 3 februari 1795.
1 stuk.

53.
over

Proclamatie waarbij de Prins van Oranje wordt uitgeroepen tot koning
de Nederlanden, 1814.
1 stuk.

54.

Publicatie van Willem, koning der Nederlanden tot aanvaarding van het
koningschap en het treffen van maatregelen ter waarborging van het
bestuur, 1813.
1 stuk

55.

Proclamatie van Willem Frederik, prins van Oranje, tot herstel van
onafhankelijkheid en welvaart van en in de Nederlanden, 1813.
1 stuk.

56.

Proclamatie, in duplo, van de Generaal, commandant van het land van
Cadzand, waarbij aan de inwoners een belasting wordt opgelegd voor het
onderhoud van de Franse soldaten, 1814.
1 stuk.

57.

Bekendmaking van de schoolopziener in het district West-ZeeuwsVlaanderen over het lezen van de Bijbel op de scholen, 1820.
1 stuk.

58.

Publicatie van de Staten-Generaal houdende een verbod te spreken over
het bevorderen van de katholieke godsdienst, 1730.
1 stuk

59.

Herdenkingsprent met een tekst over de manier waarop de eerste steen
van het nieuwe kerkgebouw van de hervormde gemeente in de stad Sluis
is geplaatst, 1823, april 14, 1 stuk

60.

Proclamatie van het programma voor het bezoek van koning Willem III aan
Sluis, 1862.
1 stuk.

61.

Aantekeningen, brieven, krantenartikelen, naamkaartjes, huwelijks- en
overlijdensaankondigingen, ingeplakt door de familie Hennequin, 19e en
20e eeuw.
1 band.
NB. Er zijn ook elementen uitgeknipt.

62.

Mislukte aanval op staats-vlaanderen, door P. Meesters, 1833.
1 katern
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63.

Uittreksel proces-verbaal van erfscheiding van Johannes Maassen gelegen aan
de Zuidpoort te Sluis, 1875.

