Op het stadsarchief bevinden zich naast het eigenlijke archief van de stedelijke
administratie tientallen kleinere en grotere fondsen die er wel degelijk thuishoren omdat
zij rechtstreeks met Mechelse instellingen of mensen te maken hebben. Deze fondsen
behoren in hoofdzaak tot 2 grote kategorieën, namelijk kerkelijke en ambachtelijke. Van
het merendeel dezer fondsen werd een klein gedeelte geïnventariseerd door Hermans in
zijn 8° deel van de inventaris, namelijk de registers. De losse stukken echter zoals
schepenbrieven en andere eigendomstitels, procesbundels en dergelijke, die veel talrijker
en meestal veel ouder zijn en dikwijls ook veel dichterbij het echte leven van ambacht of
klooster staan werden door hem nog nauwelijks of zelfs voor het overgrote deel geheel
niet geordend, laat staan beschreven.
Ongeïnventariseerd archief is noodzakelijk ontoegankelijk. Het is dus noodzakelijk, wil
men deze ongehoord rijke schat aan informatie voor bevolking en vorsers toegankelijk
maken ten spoedigste aan dit onontbeerlijke ordenen en inventariseren te beginnen.
Als eerste kerkelijke fonds kozen wij dat van de Augustijnen. Dit klooster gesticht rond
1242 en verdwenen in 1796 bevond zich in de naar hen genoemde Augustijnenstraat.
Van dit hele fonds dat toch ± 110 nummers telt waren er tot nog toe in de inventaris
deel VIII van Hermans slechts 2 registers bekend. De rest bestaat uit losse stukken,
overwegend charters op perkament. Deze losse stukken kunnen formaliter in 2 groepen
opgesplitst worden: diegene die naar blijkt uit de inhoud rechtstreeks gemaakt werden
voor de Augustijnen van Mechelen (in de inventaris genummerd van 1A tot 67A) en
diegene die duidelijk tot dit fonds behoren, naar blijkt uit notities in dorso of uit de
inhoud die rechtstreeks in verband staat met de toestanden in de eerste reeks akten
behandeld, zonder er evenwel de naam der Augustijnen expliciet in te vermelden (in de
inventaris vermeld als nummers 1B tot en met 41B). Deze laatste dokumenten zijn allen
schepenbrieven van diverse plaatsen betrekking hebbend op goederen die later door de
Augustijnen werden verworven en die bij de verwerving op die manier in hun fonds
terecht kwamen. Inhoudelijk hebben de hier besproken dokumenten in hoofdzaak op 2
onderwerpen betrekking: 1° Eigendomsvernieuwing, 2° Religieuze aangelegenheden.
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