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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Abdij van Nieuwenbos te Gent. Charters. Selectie

ABDIJ VAN NIEUWENBOS TE GENT. CHARTERS. SELECTIE
16 Otto, bisschop van Utrecht, bevestigt de abdij "beate Marie in 

Bosco" in het bezit van een tiende te Assenede en te Moerkerke, 
gewezen eigendom van de klerk Daniel f. Bernard de Robais, 
monnik te Vauxcelles, eertijds ridder. December 1223.

20 Johanna, gravin van Vlaanderen en van Henegouwen, bevestigt de 
abdij in het bezit van een tiende te Moerkerke, die vrij is van elke 
feodale verplichting. Bernardus de Rosbais, Maria, zijn echtgenote 
en Aelidis, hun dochter, die deze tiende in leen hielden van de 
abdis, hebben afgezien van elk recht op voornoemde tiende. Mei 
1226.

--- Gilbert de Sotteghem, ridder, keurt de schenking van de tiende op 
zijn allodium Ressegem aan de zusters van de portus beatae Maria 
te Gent (= Bijloke) goed. Deze schenking was gebeurd door zijn 
broed Willem, kanunnik te Rijsel. Hij had die tiende aan zijn broer 
geschonken en hem het volle gebruik ervan verleend in 
aanwezigheid van Godefridus, bisschop van Kamerijk, opdat zijn 
broer er over zou kunnen beschikken ten gunste van een kerk naar 
zijn keuze. Februari 1230.

31 Christina Utenhoeve, abdis, deelt mee dat Zeger f. Steppo de 
Ponteranen, met de toestemming van zijn vrouw, een jaarlijkse 
rente van 40 s. bezet op Soikinus de Diedigroden te Lokeren, aan 
de abdij schenkt. 1230.

32 Christina van Utenhove, abdis, verplicht er zich toe in ruil voor 
enkele giften aan de abdij door ridder Steppo de Ponteranen en 
Olivia, zijn echtgenote ieder jaar 50 s. ter pitantie in het klooster 
uit te delen en dit op hun respectievelijke verjaardagen en in ruil 
voor andere aalmoezen jaarlijks 10 lb. Vlaams te besteden aan de 
aankoop van wijn op vastgestelde data. De noodzakelijke 
inkomsten zullen afhouden worden van de tienden van Melsele en 
Lokeren. 1230.

40 Robert van Artesie, voogd van Béthune, heer van Dendermonde, 
bevrijdt de zusters de bosco et de Biloks van elk passagerecht op 
zijn landerijen en zijn waterwegen. Juli 1231.

--- Oorkonde van Johanna, gravin van Vlaanderen en van 
Henegouwen. 1234.

81 Margareta, vrouw van Dampierre, laat weten dat van de 400 pond 
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waarvan wijlen Isabella, vrouw van Beveren, burggravin van 
Diksmuide, haar belast had met de verdeling, de abdijen van 
Nieuwenbos en van de Bijloke ieder jaar 110 pond zullen krijgen, 
die zullen afgehouden worden van de inkomsten van de tienden die
Diederik, zoon van Isabella, in Wasia bezit, tot volledige betaling 
van de som. Oktober 1240.

88 Margareta van Dampierre, testamentuitvoerster van Isabella, 
echtgenote van Th. de Beverne, burggraaf van Diksmuide, verdeelt
400 pond tussen de abdijen van Nieuwenbos en Bijloke. De 
opbrengst zal besteed worden aan de stichting van een kapelanij in
elke abdij. En dit op de voorwaarde dat de zusters elk jaar aan 
broeder Petrus, prior va de Dominikanen te Rijsel, 30 pond geven 
tot de som van 400 pond volledig betaald is. Augustus 1242.

89 Zusters A., abdis van "loco beate Marie in Bosco" en zuster E., 
abdis van "portu beate Marie" keuren de vorige oorkonde goed, die
gedeeltelijk opnieuw weergeven wordt en verplichten er zich toe de
clausules betreffende deze schenking te respecteren. Augustus 
1242.

90 De abdissen herinneren aan de voorgaande oorkonde en 
verplichten er zich toe ieder jaar 10 pond Vlaams afkomstig van 
deze schenking, te geven aan Johannes, kapelaan van Bosco. 
Augustus 1242.

110 Willem graaf van Vlaanderen, bekrachtigt de voordelen verleend 
door zin moeder Margareta aan beide kloosters. 1247.

--- Broeder Willem de Bodelo was door gravin Margareta belast met 
het graven van een kanaal naar het moeras van Boudelo en met de
verheffing van het nodige geld op de voorbijgaande schepen. 
Aangezien de zusters van ten Bosse reeds hun deel van het kanaal 
gegraven hebben worden ze vrijgesteld van elke taks op de boten, 
die turf van hun moerassen vervoeren. 1250.

136 De abdis en het klooster van Eeklo verklaren dat Hugo, zoon van 
heer Hendrik, ridder van de Barnisse, vrij is van elke 
leenplichtigheid en cijns uit hoofde van zijn tiende tussen "Laredam
en Slustal". Mei 1253.

161 Paus Alexander IV bevestigt de abdij in het bezit van de tienden te 
Boekhoute geschonken door Sigerus Castellanus Gandensis. 21 mei
1259.

163 Paus Alexander IV geeft de abdij de toelating nieuwe tienden te 
heffen in de parochies waar hun oude tienden waren toegekend en 
dit in verhouding tot die vroegere tienden. 4 juni 1259.
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164 Paus Alexander bevestigt de abdij in het bezit van de tiende, die 
geschonken was door ridder Bernardus de Weneberchies. 8 juni 
1259.

165 Paus Alexander IV bevestigt de abdij in het bezit van de tienden te 
Assenede en Moerkerke door Johanna, gravin van Vlaanderen en 
van Henegouwen, geschonken. 8 juni 1259.

166 Paus Alexander IV bevestigt de abdij in het bezit van de tiende in 
St.-Niklaas-Waas geschonken door Walterus, bisschop van Doornik. 
8 juni 1259.

167 Paus Alexander IV bevestigt de abdij in het bezit van de tiende te 
Boekhoute, geschonken door Hugo filius Henrici militis. 8 juni 1259.

168 Paus Alexander IV bevestigt de abdij in het bezit van de tienden in 
St.-Niklaas-Waas geschonken door de leek Radulphus de 
Daclineham. 8 juni 1259.

207 Paus Gregorius X bevestigt de abdij in het bezit van de tiende te 
Boekhoute geschonken door Hugo flius Henrici militis. 13 december
1272.

208 Paus Gregrius X bevestigt de abdij in het bezit van de tiende te 
Assenede, geschonken door ridder Bernard de Weneberchies. 13 
december 1272.

213 De aartsbisschop van Kassel videmeert een bul van paus Gregorius
X gegeven te Lyon, in 20 augustus 1274 (XIII kal. septembris 
ponificatus nostri anno tercio). Door deze bul worden de kloosters 
van Cisterciënzeorde gedurend zes jaar vrijgesteld van de 
verplichting 1/10 van al hun inkomsten als subsidie voor het Heilig 
Land af te staan en dit in tegenstelling tot de recente beslissingen 
van het conillie van Lyon. 1274.

225 Joannes, elekt van Utrecht, bevestigt de privilegies verleend door 
zijn voorgangers, de bisschoppen Otto en Wilbrandus en de elekt 
Otto inzake tienden in de Vier Ambachten. Oktober 1278.

233 Paus Martinus IV bevestigt alle privileges en immuniteiten door zijn 
voorgangers aan de abdij verleend. 9 januari 1282.

234 Paus Martinus IV bevestigt de abdij in het bezit van de inkomsten 
geschonken door Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. 
9 januari 1282.

276 Broeder Arnulphus, abt van der Doest, getuigt voor schepenen en 
burgemeester van de stad Damme dat de zusters van het klooster 
van ten Bosse bij Gent tot de familie van Clairvaux behoren, opdat 



8 Abdij van Nieuwenbos. Gent. Charters

ze zouden kunnen genieten van het privilege vrij te circuleren 
doorheen Vlaanderen, privilege dat verleend is aan deze orde door 
de graven van Vlaanderen. 1298.

--- Kopie. Wilbrandus, bisschop van Utrecht, keurt de verkoop of de 
schenking goed door Bernard de Wenebrechies, van de tiende te 
Assenede, die hij in leen hield van de burggraaf van Gent. April 
1233.

--- Kopie. Otto, elekt van Utrecht, geeft de toelating aan de twee 
abdijen, vrij te genieten van tienden, die ze verworven hebben in 
de Vier Ambachten. 1238.

--- Twee kopieën van 13de-eeuwse oorkonden. Wat deze kopies 
betreft, zie vorige nummers op 4 juni 1259-8 juni 1259. S.d.

--- Oorkonde van abdis A. betreffende de tienden te Wetteren, 
Heusden, Laarne en Kalken. 13de eeuw.

--- - --- Charters van de abdij van Nieuwenbos te Gent. Doos 2. Selectie. 14de-17de eeuw.

--- - --- CHARTERS VAN DE ABDIJ VAN NIEUWENBOS TE GENT. DOOS
2. SELECTIE. 14DE-17DE EEUW.

--- 17 perkamenten. 14de eeuw.
1 charterdoos

--- 9 perkamenten. 15de eeuw.
1 charterdoos

--- 7 perkamenten. 16de eeuw.
1 charterdoos

--- 13 perkamenten. 17de eeuw.
1 charterdoos
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