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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De voorwaarden vermeld in het leeszaalreglement van het Algemeen 
Rijksarchief en de Rijksarchieven in de provinciën zijn van kracht. Zie ook de 
raadplegingsvoorwaarden in de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16 
september 2011 1- een uitvoeringsbesluit van de archiefwet van 24 juni 1955, 
onder meer aangepast op 6 mei 2009.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven, 
van toepassing in het Rijksarchief, zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 
2 september 2011. 2

Toegangen

TOEGANGEN

Tussen 1880 en 1898 kwam een Franstalige hand schriftelijke inventaris tot 
stand. De getypte inventaris met nummer 38 (priorij Waarschoot) in de leeszaal
van het RAG is hiervan de getrouwe Nederlandse vertaling. Beide versies zijn 
anoniem 3en dragen verkeerdelijk de term "abbaye/ abdij" in hun titel. De 
citeertitel behoort natuurlijk "priorij van Waarschoot" te zijn 4

Een inleiding op de inventarisatie ontbreekt, doch uit enkele nota's van een 
19de eeuwse archivaris -zonder twijfel Félix-Henri d'Hoop - en een 
concordantietabel in de inventaris kan worden afgeleid dat de bewerking van 
dit archief in twee stappen verliep en dat de "Inventaire des titres et papiers..." 
uit de Franse tijd daarbij als uitgangspunt diende 5. In eerste instantie werden 
de stukken die in het Rijksarchief berustten door de d'Hoop bijeengebracht 

1 Belgisch Staatsblad, Koninklijk besluit van 16 september 2011 tot vaststelling van de 
toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief
en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling, raadpleging en 
reproductie van de aldaar bewaarde archiefstukken, 30 september 2011, p. 61447-61449.

2 Zie: http://arch.arch.be/content/view/114/90/lang,nl_BE/.
3 De Franstalige versie (nummer 0 in leeszaalinventaris nr 38) is het werk van Robert 

Schoorman, zoals blijkt uit: RAG, Archief van het Archief, W. 25, Geestelijke instellingen 
Oost-Vlaanderen: "Inventaire Sommaire des archives de l'abbaye (sic) de Waerschoot". 
Voor de datering: waren reeds opgenomen de aanwinsten van 1880 (cf. supra) (terminus a 
quo), maar nog niet die van 1898 (terminus post quem). De nu volgende reconstructie van 
deze bewerking (o.m. de identificatie van de archivarissen) kwam voor een groot deel tot 
stand naar analogie met die van het abdij-archief van Boudelo, zie: VLEESCHAUWERS, o.c., 
band 1, pp. 25 e.v.

4 Een misvatting die tot de Franse tijd teruggaat (cf. supra) en tot op heden is blijven 
doorleven in de inventarissen en in de etiketten op de omslagen en dozen.

5 De "Inventaire" uit de Franse tijd werd in de Franstalige hand schriftelijke inventaris 
ingebonden. Aan de eigenlijke inventaris van Schoorman gaan enkele nota's van d'Hoop 
betreffende het verzamelen van de stukken en de aanwinst van 1880 vooraf, evenals een 
tiental beschrijvingen van charters.
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(1879). Het archief van de priorij was tot dan toe verspreid over de "1ste en 
2de varia-reeksen", bewaard in de zalen 9 en 4 van het RAG 6. De bescheiden 
in zaal 9 (1ste varia), "côté de l'eau", waren kennelijk nog steeds gerangschikt 
zoals in de Franse tijd. Uit zijn overzicht van de verzamelde archivalia blijkt dat 
d'Hoop o.a. een lias met nummer 43 "vieux papiers de nulle valeur" heeft 
aangetroffen, een beschrijving die inderdaad op de "Inventaire" van de 
Domeinadministratie teruggaat 7. Na de uitbreiding door aankoop in 1880 
volgde een eerste beschrijving en ordening van het archief, dat werd herleid tot
59 nummers (charters niet inbegrepen) 8.
In een tweede fase, nog voor 1898, legde Robert Schoorman zich toe op een 
herschikking van de 59 nummers, die aan de basis lag van de hand schriftelijke
inventaris. Het werk van Schoorman was in die zin een stap vooruit op de 
rangschikking van d'Hoop, dat de archiefbestanddelen met eenzelfde inhoud of
redactionele vorm nu in de inventaris waren gegroepeerd, waardoor het geheel
overzichtelijker werd 9.
Naast de 59 nummers werden 152 charters in een serie verzameld, maar niet 
genummerd en ook niet -op een tiental in de Franstalige versie na- afzonderlijk 
beschreven 10. Zonder de stukken zelf te hebben gezien kreeg men de indruk 
dat voornamelijk mooie series ("briefwisseling 1642-1797" -nr. 9-12; "uitgaven 
1683-1768" - nr. 21-24; "kwijtingen van betalingen, 1658-18de eeuw" - nr. 25-
34; "pachtcontracten 1459-1795"- nr. 43) en dossiers (processen, nr. 48-53) 
waren gevormd, doorspekt met losse stukken, gaande van registers van 
inkomsten en uitgaven tot akten (omwille van recente verwerving niet in de 
aangestipte serie opgenomen) 11.
Het raadplegen van de stukken zelf bracht echter al gauw de beperkingen van 
deze beschrijvingen en ordeningen aan het licht. Een veel voorkomende 
opmerking was dat de nummers meer bevatten dan de beschrijvingen lieten 
vermoeden. Toegegeven, het betreft een "Inventaire sommaire", maar die is 
geen synoniem voor een dergelijke halfslachtige bewerking. De bescheiden in 
de soms onhandelbaar dikke pakken en omslagen waren alles behalve formeel 
gelijksoortig en zaten niet chronologisch geordend 12. De hand van de Franse 

6 Franstalige hand schriftelijke inventaris: nota van F.H. d'HOOP, d.d. 31 maart en 21 mei 
1879.

7 D'Hoop vermeldt ook 3 renteboeken, 3 registers van uitgaven en 1 klein "cahier". De 
stukken die hij uit "2de varia"( zaal 4) lichtte, werden niet gespecifieerd: "Pieces 
concernant le couvent de Waerschoot, dependance de l'abbaye de Baudeloo (sic)".

8 De ordening van d'Hoop is enkel bekend door de concordanslijst in de inventaris van 
Schoorman: de cijfers in zwarte inkt slaan op de rangschikking van d'Hoop; de cijfers in 
rode inkt zijn de herschikking door Schoorman.

9 De pakken kwitanties waren door d'Hoop genummerd 33, 37, 35, 49, 36, 1, 2, 3, 4, 55, 44 
en kregen nu een doorlopende nummering 25 tot 35. Schoorman groepeerde tevens alle 
nummers van procesdossiers en registers van inkomsten en uitgaven.

10 De charters werden door d'Hoop uit 33 grote bruine "cartons" in zaal 8 gelicht. Tien werden
beschreven op 8 juli 1878, zie: Franstalige hand schriftelijke inventaris. Op de stukken zelf, 
in dorso, brachten twee verschillende handen in potlood jaartal en volledige datum aan. De
eerste hand kende de Paasstijl niet, zodat de tweede vaak een verbetering was. De datum 
van het charter werd op de omslag herhaald. Deze notities zijn met de grootste 
omzichtigheid te hanteren.

11 Deze akten werden in 1880 aangekocht van C. Roelant, zie: Franstalige hand schriftelijke 
inventaris, nota van F.-H. d'Hoop, d.d. 3 juni 1880.

12 Men hoeft slechts de concordans (zie bijlage1) te bekijken om zich een idee te vormen van 
het werk van de 19de eeuwse inventarisators. B.v. het oude nummer 34 beschreven als 
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Triagecommisie, die alle "nutteloze oude papieren" bij elkaar gooide, is hier 
duidelijk nog in te herkennen. De jaartallen in de inventaris stemden bovendien
niet overeen met de inhoud van de pakken 13.
Ook bij het inventariseren van de processtukken zijn de archivarissen heel 
slordig te werk gegaan. De zaken waren dooreengegooid; uit één pak (nr. 53) 
konden maar liefst 24 verschillende dossiers worden gevormd 14.
Kortom, niet alleen door het gemis aan structuur en iedere vorm van 
toelichting bij de inventarisatie, maar vooral ook omwille van het feit dat 
diverse stukken gewoonweg niet beschreven -en dus zo goed als onbestaande- 
waren, vormde deze inventaris een onvolledige en weinig betrouwbare toegang
op het archief.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Alle stukken kunnen worden geraadpleegd.
Enkele akten werden gepubliceerd. Dit wordt in een N.B. bij de beschrijvingen 
vermeld.
Voor alle duidelijkheid: wanneer in de beschrijvingen van deze inventaris 
sprake is van "de priorij" zonder verdere specificatie, dan wordt hiermee enkel 
en alleen de priorij van Waarschoot bedoeld. Hetzelfde geldt voor "de prior". 
Ook wanneer een bepaalde handeling in een stuk niet wordt gespecifieerd, dan
slaat die op de archiefvormer. B.v. nr. 330-332 "Akten van verpachting van 
grond in Kaprijke, 1604-1621. 3 katernen", betekent uiteraard: "verpachting 
door de priorij".
Het is interessant om voorafgaandelijk ook de bijdrage over Onze-Lieve-Vrouw 
Ten Hove door Achiel De Vos in het Monasticon Belge eens door te nemen. Daar
vindt men immers alle informatie betreffende literatuur over het klooster, de 

"kwijtingen van betalingen, 18de eeuw": omvatte ingekomen stukken (brieven); staten van
ontvangen pachten, 1672-1674; akten; een verzoekschrift, 1693; een begroting, 1702; 
hulpdagboeken van de keuken en kwitanties uit de 17de en 18de eeuw (voor de nieuwe 
nummering wordt verwezen naar de concordans). Het oude nummer 43 hield ook meer in 
dan "pachtcontracten, 1459-1795: akten van verkoop en schenking; stukken i.v.m. de 
verkoop van bomen en hout door de priorij; kwitanties; een verzoekschrift van de priorij; 
staten van uitgaven, enz. Het oude nummer 24 naar verluid "uitgaven van 1768": 
bekendmakingen van overlijdens, 1661,1770; stukken betreffende het archiefbeheer; een 
akte van verkoop, 1468, afschrift 16de eeuw; een staat van ontvangen cijnzen; kwitanties 
uit alle mogelijke jaren... en zo zou men nog een tijdje kunnen doorgaan.

13 Zie noot 28. Andere voorbeelden: (oud) nummer 26 "kwijtingen van betalingen, 1693-
1754": kwitanties van 1749-1751, 1758, 1759, 1793, 1795; voorts rekeningen van 1749-
1752 en 1755. Oud nummer 25 "kwijtingen van betalingen 1658-1699": kwitanties van 
1622-1624, 1626-1628, 1645-1646, 1753-1757, 1761, 1773, maar niet 1658-1699. De 
omvang van deze pakken heeft ongetwijfeld de verwarring van de jaartallen nog vergroot; 
een herhaalde raadpleging gooit de stukken onvermijdelijk dooreen. Een afzonderlijke 
nummering van de jaartallen is hier m.a.w. verkieslijk (zie inventaris, nrs. 517-673). Deze 
opmerkingen gelden ook voor de ingekomen stukken (nrs. 3-97).

14 Nr. 48 betreft een zaak van 1536-1538 en niet van 1519 (zie nr 317). In nr.52 zaten 6 zaken
dooreen (zie nrs. 304, 354, 389, 395, 397, 405); in nr. 53 waren er 24 verschillende zaken 
verward (zie nrs 353, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 410, 411). Stukken i.v.m. gerechtszaken zijn in se 
al moeilijk toegankelijk en wanneer de dossiers daarenboven nog door elkaar liggen, wordt 
het voor de onderzoeker geheel onmogelijk om er wat mee aan te vangen.
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handschriften bewaard in bibliotheken, de iconografie, de priors en de andere 
archieven die aanvullende gegevens bevatten (b.v. over de zaak Richart) 
keurig bij elkaar.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Priorij Onze Lieve Vrouw Ten Hove te Waarschoot.
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Simon Utenhove, hoveling van Filips de Goede, stichtte in 1444 te Waarschoot 
een cisterciënzer priorij. Zeven monniken uit de priorij van Warmond in de 
huidige Nederlandse provincie Zuid-Holland namen als eersten hun intrek in 
het nieuwe klooster. 15De priorij werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, meestal
met de toevoeging "(ten) Hove" naar de naam van de stichter. De eerste 
gebouwen waren klaar in 1448; de kerk werd in 1460 gewijd. Voor 1499 werd 
het klooster door Franse troepen platgebrand. De heropbouw werd in 1513 
beëindigd met de wijding van de nieuwe kerk. In 1539 telde de priorij 7 
geestelijken; in 1579 nog 3 monniken en 2 lekenbroeders. In 1578 en 1580 
verwoestten de calvinisten de priorij, verdreven uiteindelijk de monniken en 
verkochten daarna de goederen. Na de aftocht van de protestanten werd 
Waarschoot onder het beheer van de Abdij van Boudelo geplaatst. Slechts in 
1595 werd een nieuwe prior aangesteld. In het begin van de 17de eeuw dacht 
men zelfs aan een inlijving van Waarschoot bij de Abdij van Boudelo. De prior 
kon slechts vanaf 1633 opnieuw te Waarschoot in de herstelde priorij zijn intrek
nemen. 16De nieuwe kapel werd in 1634 ingewijd. In de daaropvolgende jaren 
werd de streek van Waarschoot regelmatig onveilig gemaakt door invallen van 
Hollandse troepen. Telkens moesten de monniken de wijk nemen naar hun 
refugiehuis te Gent. In 1650 vestigden ze zich definitief te Gent in de 
Stoppelstraat. Deze nieuwe vestiging werd in 1663 goedgekeurd na 
overeenkomsten met de vertegenwoordigers van de stichters en de 
parochianen van Waarschoot. In de volgende decennia werd het refugiehuis te 
Gent tot een echt klooster uitgebouwd. De bouw van de kloosterkerk werd in 
1700 beëindigd. In 1672 telde de priorij nog 4 monniken. Tijdens de 18de eeuw
schommelde het aantal monniken tussen 6 en 12. Meerdere priors waren in de 
18de eeuw gedeputeerden van de clerus van het Bisdom Gent in de Staten van
Vlaanderen. De priorij bezat voornamelijk goederen te Gent, Eeklo, Lembeke, 
Bassevelde, Kaprijke, Maldegem, Oosteeklo, Waarschoot, Watervliet en 
Zomergem. Bij de verovering van Hulst door troepen van de Verenigde 
Provinciën in 1645 ging het belangrijke domein van de priorij in het Ambacht 
Hulst verloren. De priorij werd door het Franse bewind in 1796 opgeheven en 
de monniken uitgedreven. De gebouwen in de Stoppelstraat werden in 1797 bij

15 DE VOS A., Prieuré de Notre-Dame ten Hove à Waarschoot, plus tard à Gand, in Monasticon
belge, deel 7, Luik, 1980, p. 271.

16 CASSIMAN A., O.L.V. ten Hove of de Priorij van Waarschoot, in Appeltjes van het 
Meetjesland, 1949, 1, p. 11-15; DELAEY B. & SCHEIR O., De priorij van Waarschoot. Een 
verhaal van verleden, heden en toekomst, Gent, 2006.
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de openbare verkoop door enige gewezen monniken ingekocht. Ze slaagden er 
echter niet in hun kloostergemeenschap te doen herleven. Het kloostercomplex
kwam in handen van de Burgerlijke Godshuizen van Gent (1833), de familie de 
Crom (1835) en Hye-de Crom (1865) en verdween in 1948.
Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

De funderingen van de cisterciënzerpriorij Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove werden 
in de jaren 1140 gelegd 17. Meer bepaald in 1944 stonden Simon Utenhove, 
ambtsdrager aan het Bourgondische hof 18, en zijn vrouw Margriete de Busere 
hun bezittingen in Waarschoot af voor de oprichting van een kleinschalige 
religieuze gemeenschap 19. De Bisschop van Doornik verleende zijn fiat aan het
initiatief op 20 maart 1445, welke datum als de officiële stichtingsdatum kan 
gelden 20. Na de incorporatie in de cisterciënzerorde ( 1147) namen monniken 
uit de priorij van Warmond, in het graafschap Holland, hun intrek in het nieuwe 
klooster. De overste van Warmond verkreeg in september 1449 ook het recht 
op toezicht en visitatie 21.
De priorij van Waarschoot telde doorgaans een zevental monniken, maar in 
minder gunstige periodes daalde dit aantal soms tot 4 of minder 22. Indien niet 

17 Van essentieel belang voor de kennis van de geschiedenis zijn de twee historiografische 
werken begonnen door prior Judocus van der Cruycen (nrs. 677,678). Moderne studies over
Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove zijn eerder schaars. Het meest recente overzicht vindt men bij 
A. DE VOS, Prieuré de Notre-Dame Ten Hove à Waarschoot, plus tard à Gand, in Monasticon
Belge, VII, Province de la Flandre Orientale, vol. 3, Liège 1980, pp. 271-286 (zie ook 
bibliografie).

18 Een lid van het Gentse geslacht Utenhove; baljuw van Eeklo (1429-1438) (J. VAN ROMPAEY,
het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode, Brussel, 1967, 
p. 625), wordt in de hofordonantie van hertog Filips de Goede d.d. 1 maart 1433 vermeld 
als "escuier de cuisine": W. PARAVICINI, die Hofordnungen Herzog Philips des Guten von 
Burgund. Edition IV, in Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 15, 1987, 
Sigmaringen, 1988, p. 203, nr. 177; vgl VAN ROMPAEY, o.c., nr. XVIII, pp. 556-558. De Akte 
van amortisatie van de hertog (nr. 114) vermeldt hem als "joncheer van der keukene". 
Simon Utenhove overleed in de priorij van Waarschoot in 1462.

19 Zie bestanddeelnummers 257 en 119. Zie ook voor de bezittingen van Utenhove in 
Kaprijke en Bassevelde.

20 Zie bestanddeelnummer 112.
21 Zie bestanddeelnummer 1, folio 21: uitgegeven door P. DE POTTER-J. BROECKAERT, 

Geschiedenis van de Gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen 1ste reeks, arrondisement 
Gent, 7de deel, Gent, 1865, p. 81. De priorij van Warmond of Mariënhaven (bij Leiden, in de
huidige provincie Zuid-Holland, Nederland), was zelf een dochterklooster van de abdij van 
Kempen of Altencamp/Camp (bij Krefeld, Noordrijn-Westfalen, D.B.R.). Via Warmond 
behoorde Onze-Lieve- vrouw Ten Hove tot de Congregatie van Sibulco en tot de linie van 
Morimond, de vierde dochterstichting van Cîteaux, zie: M. SCHOENGEN, Répertoire topo-
bibliographique des abbayes et prieurés, II, Mâcon, 1937, kol. 3424; L.J. LEKAI, De Orde van
Cîteaux, s.l., 1980, pp. 135-139.

22 Zie bestanddeelnummer 119. In 1539 was er een prior, een onder-prior, een 
"kelderwaerder" en 4 andere monniken (nr. 272). In een akte van 1553 (nr. 442) is er 
sprake van een prior, een sub-prior, een "kelderwaerder", een "wijnwaerder" en 3 
monniken. Ten tijde van het Calvinistische bewind in Gent (1577-1584) telde de priorij 3 
monniken en 2 lekenbroeders (SAG, reeks 94 bis, nr. 12). In 1671 waren er slechts 4 
geestelijken in het klooster (DE VOS, o.c., p. 282) en op het moment van de opheffing in 
1796 werden er 7 monniken, 2 novicen en 4 knechten geteld (RAG, Scheldendepartement, 
2180/10, d.d. 22 sept. 1796.
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de gehele gemeenschap naar buiten optrad, was het de prior die in naam van 
het convent rechtshandelingen afsloot, soms hierin vervangen door de 
"kelderwaarder" van het klooster 23.
De prior was verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven in de 
boekhouding. In de tweede helft van de 17de eeuw hield de prior persoonlijk 
registers bij, waarin hij vrij gedetailleerd inkomsten en uitgaven, gegroepeerd 
per maand, in chronologische orde noteerde (zie bestanddeelnummers 490-
493, 496-502). De verrichtingen telde hij onderaan ieder folio samen en 
maandelijks berekende hij het totaal. Het saldo werd niet bepaald. Voor 
verschillende zaken werd een apart journaal begonnen. Bewaard zijn die voor 
de keuken (nr. 496), voor het onderhoud van gebouwen en meubilair (nr.498), 
voor kleding, huisraad, gezondheid, reizen, proceskosten, zielzorg (nr. 499) en 
voor karwijen (nr. 501). Uit de nota's op de kwitanties en in de registers zelf 
blijkt dat er daarenboven nog een "liber sylvarium", een "liber bassecuria" 
(voor huisgelden), een "liber studiosorum" hebben bestaan (cf. supra).
De meeste posten in deze journalen van de priors hebben betrekking op 
verrichtingen van ondergeschikte leden van de gemeenschap, welke als de 
eigenlijke administrateurs optraden. In het journaal van inkomsten en uitgaven 
voor karweien bijgehouden door prior Watervliet komt geregeld de post terug : 
"Tnavolghende is verleijdt bij damp Gabriel Page van A tot B, tzijdert den 10den
junij tot ende met den 3den july daernaer...", waarop diens uitgaven volgen 
(nr.501). In de andere journalen van deze prior kan men hetzelfde vaststellen.
Uit een afzonderlijk journaal van de prior (nr. 502) verneemt men dat hij 
wekelijks een vast bedrag ter beschikking stelde aan één of meer leden van de 
priorij waarmee zij de dagelijkse aankopen en onkosten vergoedden. Indien we 
kunnen afgaan op het hulpdagboek van inkomsten en uitgaven van de keuken 
dat uit deze periode bleef (nr. 444), dan hielden deze administrateurs zelf 
nauwgezet nota van hun financiële transacties. In dit hulpdagboek bestaan de 
inkomsten uitsluitend uit de wekelijkse voorzieningen door de prior, terwijl de 
uitgaven werden gegroepeerd per rubriek (vlees, vis, wijn, brood, groenten, 
etc.) en vervolgens chronologisch aangevuld. De totaaluitgaven werden door 
de prior in zijn journaal van uitgaven voor de keuken overgeboekt (nr.496). Een
tussenschakel vormde wellicht de rekening van de administrateur. Er is een 
rekening van Gabriel Page wegens het beheer van de keuken in 1668 bewaard, 
doch van datzelfde jaar is geen hulpdagboek voorhanden.
De notities in de journalen van prior Watervliet lijken te wijzen op een verdeling
van de uitgaven naar soort, maar beheerd door één en dezelfde 
administrateur, die waarschijnlijk voor iedere categorie (zoals de prior) 
afzonderlijke hulpdagboeken bijhield en rekeningen voorlegde. Gelet op het 
kleine aantal leden in de priorij is dit eerder logisch.
Men zou hierbij kunnen gewagen van twee kassen: de centrale kas onder 
toezicht van de prior en de kas van de administrateur voor de dagelijkse 
uitgaven, deels gespijsd uit de centrale kas, deels uit eigen hand. Tussen april 
en augustus 1668 ontving de administrateur voor de keuken Page ruim 59 
pond vanwege de prior, doch aangezien zijn onkosten in die periode 84 pond 
beliepen diende het nadelig saldo achteraf door de prior vereffend (nr. 486). 

23 B.v. bestanddeelnummers 208, 209, 276 (kelderwaarder); nrs. 210, 221, 241, 261, 270 
(prior).
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Een strikte scheiding tussen de prior, die in eerste instantie superviseerde en 
de administrateur die uitvoerde, was er echter niet. Uit de journalen van 
Watervliet kan immers worden afgeleid dat de prior zelf ook uitgaf voor de 
keuken of voor andere zaken.
Watervliet, die nota bene de 1ste oktober 1671 op de eerbiedwaardige 
ouderdom van 72 jaar overleed, hield zelf nog zijn "journalen" bij tot in 
september van dat jaar, volgens het vaste patroon dat hierboven werd 
beschreven. Wanneer echter zijn opvolger Jan Richart overneemt veranderde 
de wijze van registratie in deze boeken. In het algemeen valt op dat Richart 
minder gedetailleerd, zij het overzichtelijker werkte dan zijn voorganger en 
tevens de sommen van elke maand voor het jaartotaal samentelde. Helemaal 
verschillend wordt het register van de keuken (nr. 496), waar niet langer dag 
aan dag werd geboekt, maar maandtotalen onder hoofde van rekening werden 
geplaatst. Kortom, dit register evolueert na 1671 van een journaal in een 
mengvorm tussen journaal en manuaal.
Deze wat hybride registratiewijze is karakteristiek voor de boekhouding van 
prior Richart. Hij plaatste zijn posten steeds onder hoofde van rekening, maar 
nu eens waren dit maandtotalen en kennelijk reeds een volgende stap in de 
hoofdboekhouding, dan weer dagelijkse aanvullingen die blijkbaar rechtstreeks 
in deze registers werden geboekt (nrs. 490-493). De onvolledige bewaring van 
het archief maakt het er de vorser in dergelijke gevallen uiteraard niet 
gemakkelijker op.
Bij het beschrijven van de stukken werd, om alle verwarring te vermijden, 
gekozen voor één redactionele vorm, namelijk die welke het stuk intentioneel 
kreeg.

Het is pas voor het midden van de 18de eeuw dat opnieuw enig inzicht kan 
worden verkregen in de boekhouding van de priorij. Uit Cambier's prioraat 
(1749-1768) zijn enkele rekeningen bewaard gebleven, opgemaakt door de 
"procurator" van het klooster Charles Beydens (nrs. 505-513) en de series 
hulpdagboeken van keuken en bakkerij (nrs. 446-477).
De rekeningen volgen elkaar op van bij de aanvang van het prioraat van Leo 
Cambier (26 oktober 1749) tot 31 december 1759, met uitzondering van de 
periode 1 november 1752 tot en met 31 oktober 1753. Deze stukken hebben 
geen vaste registratiewijze, net alsof men experimenteerde en zocht naar de 
meest geschikte vorm. Inkomsten en uitgaven staan in alle gevallen duidelijk 
gescheiden, doch telde Beydens in de eerste rekening (nr. 505) slechts grote 
posten (b.v. openbare verkopen, cijnzen, huisgelden etc.) samen, dan schreef 
hij vanaf de tweede (nr. 506) alle verrichtingen afzonderlijk in chronologische 
orde op (als het ware in een journaal), zodanig dat met behulp van de 
dateringen elke kwitantie van het overeenkomstige rekeningjaar kan worden 
teruggevonden (zie nrs. 648, 649). De registratiewijze veranderde echter 
opnieuw in 1753-54 (nr.508), vanaf welk ogenblik enkel nog maandtotalen 
werden opgetekend. Ook het boekjaar evolueerde binnen dit korte tijdsbestek. 
Tussen 1749 en 1754 liep dit van 1 november tot en met 31 oktober, terwijl 
vanaf 1755 voor het kalenderjaar werd gekozen.
Deze rekeningen dragen steeds notities en datum van afhoring door de prior en
op sommige exemplaren heeft Cambier een verwijzing naar lokaris 20 
aangebracht (nrs. 505-507).



16 Priorij van Waarschoot

De hulpdagboeken van -opnieuw- de keuken en de bakkerij bleven eveneens 
vanaf 1749 bewaard en lopen tot 1765. Inkomsten en uitgaven werden er 
nauwgezet genoteerd om maandelijks het saldo te berekenen. Deze stukken 
-bijgehouden door steeds dezelfde twee onbekende personen- laten door hun 
gedetailleerde registraties niet alleen toe om de eetgewoonten in een 
cisterciënzerklooster in de 18de eeuw op de voet te volgen, maar geven ook 
enkele aanwijzingen betreffende het beheer van de priorij.
Er bestond dus nog steeds een vorm van werkverdeling, zoals ten tijde van 
Watervliet werd vastgesteld, in die zin dat de keuken en bakkerij apart werden 
beheerd. De persoon belast met de keuken ontving, zo blijkt uit zijn 
hulpdagboeken, wekelijks een bedrag voor zijn onkosten. Deze sommen 
werden door de "procurator" in rekening gebracht. De rol van de prior bij dit 
alles is niet duidelijk. Van hem zijn immers geen registers bewaard. Wel is er 
van een latere periode het lijvige journaal van uitgaven van prior Wauters, 
opvolger van Cambier, dat loopt van 1768 -het jaar van zijn installatie- tot het 
jaar waarin de boeken definitief door de Franse revolutionairen werden 
gesloten (1796) (nr. 495). De transacties staan weliswaar onder hoofde van 
rekening, doch werden dag aan dag bijgehouden en jaarlijks samengeteld.

Het religieuze leven stond er uiteraard centraal. Vanaf 1668 werd in de priorij 
tevens een school opgericht en gaf men er cursussen in filosofie. Maar het 
waren voornamelijk de boekhoudkundige taken die voor een toevloed aan 
archieven zorgden.
Organisatie

ORGANISATIE

Tot omstreeks het midden van de 16de eeuw stond de priorij van Waarschoot 
onder het toezicht van de priorij van Waarmond; vanaf dan tot 1628 onder het 
toezicht van de Abdij van Boudelo, daarna van de Abdij van Ten Duinen, hoewel
ook dan Boudelo nog veel invloed had.
Tot de markante feiten uit de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove, die
ook op het archief een weerslag hadden, behoren stellig de brand van het 
klooster op het einde van de 15de eeuw 24en de plunderingen door de Gentse 
Calvinisten in 1578-1580 25. Behalve de charters zijn er dan ook praktisch geen 
archivalia van vóór de 17de eeuw bewaard.
Wist de priorij zich na de eerste ramp nog betrekkelijk goed te herpakken, dan 
stelde het optreden van de "geuzen" in de 16de eeuw de zin van het 
voortbestaan als een zelfstandige gemeenschap in vraag. De priorij werd in 
augustus 1580 met de grond gelijkgemaakt, de prior een tijdlang gevangen 
gehouden en het grondbezit door het Gentse stadsbestuur in beslag genomen 
en openbaar verkocht 26. Na afloop van het Calvinistische intermezzo (1577-

24 Volgens de kroniek van Van Der Cruycen brandde de priorij af op 23 april 1499 (zie nr. 677, 
folio 9). Vermoedelijk gebeurde dit vroeger (in de burgeroorlog van 1482-92?), vermits de 
vorst op die datum de priorij toestemming verleende tot de heropbouw (zie nr. 358). Deze 
duurde minstens tot 1513 (zie nr. 677, folio 9; nr. 116).

25 De priorij werd in februari 1578 en augustus 1580 door de Calvinisten geteisterd (nr. 677, 
folio 11).

26 Prior Filiep De Steercke werd pas na betaling van losgeld vrijgelaten (nr. 677, folio 11). Voor
de openbare verkoop, zie: SAG, reeks 94bis, nr. 17 (24 okt. 1581), geparafraseerd door A. 
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1584) volgde weliswaar de restitutie, doch het was de abdij van Boudelo 
-overigens zelf vernield en naar Gent overgebracht- die met de heropbouw 
werd belast 27. Boudelo had reeds in de loop van de 16de eeuw invloed in Onze-
Lieve-Vrouw Ten Hove verworven (o.m. door de monopolisering van het 
priorschap) 28en zag nu door de omstandigheden de kans schoon om de teugels
nog strakker aan te halen. Een zeer ongunstig oordeel over de relaties met 
deze abdij in de late 16de en vroege 17de eeuw werd althans geveld door de 
prior-historicus Judocus Van der Cruycen (1695-1706), die in het 
onverantwoorde beheer door Boudelo een doelbewust aansturen op een 
inlijving van de zieltogende priorij zag 29. Werd een tijdlang zelfs geen nieuwe 
prior aangesteld (1587-1595), dan zouden priors zoals Willem de Castillo 
(1595-1618), Philips Boonen (1618-1621) en Jacob van der Beke (1622-1628) 
het niet eens nodig geacht hebben om in Waarschoot te verblijven en 
systematisch de inkomsten van de priorij met die van Boudelo verward hebben.
Misschien kan de vermenging van archiefstukken van beide kloosters uit deze 
periode nog het best deze beweringen van Van der Cruycen hard maken 30.
Het staat daarenboven vast dat een periode van herstel pas aanbrak nadat in 
het tweede kwart van de 17de eeuw monniken uit Ten Duinen de priorij gingen 
versterken en de priors ook daadwerkelijk in Waarschoot vertoefden 31. Priors 
zoals Jan (Johannes) Watervliet (1645-1671), Jan (Johannes) Richart (1672-
1695) en de reeds vernoemde Van der Cruycen waren veelzijdige figuren, die 
de gemeenschap nieuw leven inbliezen en die als zorgvuldige beheerders ook 
oog hadden voor de ordening van het archief (cf. infra).
Uiteraard worden dergelijke uitspraken sterk gedetermineerd door de 
bewaringstoestand van het archief en er dient op gewezen dat relatief veel 
archivalia van tijdens hun prioraten zijn tot ons gekomen. Anderzijds was de 
houding van de Boudelo-priors in zoverre realistisch geweest, dat de priorij in 
het afgelegen Waarschoot in de 17de eeuw niet langer leefbaar kon beschouwd
worden en een verplaatsing naar veiliger oorden onvermijdelijk werd. In 1650, 
onder Watervliet, verhuisde de gemeenschap dan ook naar de uitgebreide 
refuge in Gent, doch het was niet voor 1663 dat alle betrokken overheden met 

CASSIMAN, O.L.V. Ten Hove of de priorij van Waarschoot, in Appeltjes van het Meetjesland, 
I, 1949, pp. 22-23. De prior en 3 monniken vonden achteraf een onderkomen in de abdij 
van Boudelo (C. VLEESCHAUWERS, het archief van de abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en 
te Gent, deel II- Regesten der oorkonden, band 2, Brussel, 1983, nr. 1146, p. 797).

27 VLEESCHAUWERS, o.c., nrs 1145-1146, pp.796-797: Filips II stelde de abt van Boudelo aan 
tot beheerder van de goederen van de priorij, met de bedoeling ze opnieuw te doen 
bloeien (29 april 1588).

28 Tussen 1530 en 1587 waren 4 van de 6 priors geestelijken uit Boudelo, zie : DE VOS, o.c., 
pp. 277-8. Tot 1628 werden ze uitsluitend uit Boudelo gerekruteerd.

29 Zie bestanddeelnummer 135. Willem de Castillo, prior van Waarschoot (1595-1618) en abt 
van Boudelo (1610-1636) heeft inderdaad geprobeerd om Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove bij 
Boudelo te incorperen, een voornemen dat door het verzet van de parochie Waarschoot 
werd verhinderd, vgl. nr. 677, folio 13.

30 Zie bestanddeelnummers 98, 137 en 504 werden in 1984 uit het archief van Boudelo in het
priorij-archief ingevoegd.

31 Op initiatief van de abt van Cambron, vicaris-generaal van België, werd in 1628 Theodoor 
Pybes monnik in Ten Duinen, tot prior benoemd, op voorwaarde dat hij in Waarschoot 
verbleef en dat Ten Duinen 4 of 5 monniken stuurde, zie: nr. 135; J. VAN STATEN, Theodorus
Pybes. Monnik van Ter Duinen (1583-1632), in Cîteaux in de Nederlanden, V, 1954, pp. 
246-64.
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de nieuwe situatie hadden ingestemd 32.
Vanaf Watervliet waren de priors actief in de Staten van Vlaanderen 33. Hun 
optreden als vertegenwoordigers van de clerus in de tweede helft van de 17de 
eeuw en in de 18de eeuw resulteerde ook in een vermenging van vreemde 
archiefstukken (van de Bestendige Deputatie, de Staten) in het priorij-archief 
(cf. infra).
De veelzijdigheid van de priors uit de tweede helft der 17de eeuw blijkt ook 
nog uit het onderricht in filosofie en theologie dat sedert Watervliet in de priorij
werd gegeven 34. De brede vorming van leden van de gemeenschap zoals Jan 
Richart, Judocus van der Cruycen, Frans van Ravenbroeck en Andreas Goethals 
stond borg voor het succes van dergelijk initiatief. Maar het was datzelfde 
intellectuele milieu dat aan de basis lag van een schandaal-episode in de 
geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove. Tijdens zijn prioraat werd Jan 
Richart (1672-1695) door Frans van Ravenbroeck beschuldigd van Jansenisme
35. Weliswaar onterecht veroorzaakten deze aantijgingen toch heel wat deining 
in het klooster 36en een jarenlang juridisch steekspel tussen kerkelijke en 
wereldlijke rechtbanken, dat tot in Rome en Spanje weerklank vond. Stukken 
betreffende deze affaire worden dan ook in de archieven van de diverse 
betrokken instellingen bewaard 37.
In dit historische overzicht dient nog de naam van prior Leo Cambier vermeld 
(1749-68), al was het maar omdat hij net als zijn voorgangers Watervliet en 
Van der Cruycen een belangrijke rol speelde in het beheer van het priorij-
archief (cfr.infra).
Tot slot nog enkele woorden betreffende de afschaffing van Onze-Lieve-Vrouw 
Ten Hove. Door de wet van 1 september 1796 (of 15 fructidor jaar IV) werden 
de religieuze gemeenschappen in de aangehechte Zuid-Nederlandse 
departementen van de Franse republiek opgeheven en hun bezittingen 
geconfisqueerd 38. De domeinadministratie nam over en in de loop van 
diezelfde maand werden ook in de priorij de boeken definitief gesloten. Nadat 
de geestelijken in november 1796 waren verdreven werd het klooster openbaar
verkocht (zie ook volgende hoofdstuk).

32 Zie bestanddeelnummer 677, folio 16-17; nr. 118. F. DE POTTER- J. BROECKAERT, 
Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen, 1ste reeks, 
arrondissement Gent, 7de deel, Gent, 1865, pp. 90-93. Over het toevluchtshuis van de 
priorij in Gent, gesitueerd tussen de Stoppelstraat en de Iepenstraat, zie: P. VERHAEGEN, 
Le prieuré gantois de Waarschoot, in Apollo. Chronique des Beaux-Arts, nr. 15, oct. 1942, 
pp. 6-10 (weliswaar met voorzichtigheid te hanteren).

33 Zie bestanddeelnummer 677, folio 18.
34 Zie bestanddeelnummer 677, folio 20; DE POTTER- BROECKAERT, o.c., pp. 94-96.
35 Zie: L CEYSSENS, Het Jansenisme van Johannes Richart, prior van het cisterciënzerklooster 

van Waarschoot te Gent (1675-1691) , in Cîteaux in de Nederlanden, IV, 1953, pp. 5-28,77-
100.

36 Frans van Ravenbroeck, die zich door de laatste priorverkiezingen gepasseerd voelde, werd
tijdens de afwezigheid van de prior belast met het goederenbeheer van het klooster (1676-
77), zoals blijkt uit: nrs. 489,500.

37 Zie een overzicht bij: DE VOS, o.c., pp. 272-3. De meeste archieven werden geconsulteerd 
door CEYSSENS, art.cit., passim.

38 Voor de wet zie: Pasinomie, VII, Bruxelles, 1835, pp. 387-389.
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Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Verschillende archiefbeheerders van de priorij lieten hun sporen na in het 
archief. De charters werden steevast afzonderlijk bewaard van de rest van het 
archief. Prior Cambier bewaarde deze akten in drie scrinia. Toen de stukken in 
het toenmalige archief van de Boudeloabdij werden geherbergd, maakte men 
er een nog groter onderscheid. 39De andere archiefstukken werden in 
loketkassen opgeborgen. 40Toch was de ordening weinig systematisch. 
Waarschijnlijk was de archiefordening vooreerst op pragmatische leest 
geschoeid. In deze vorm lichtten de republikeinse ambtenaren van Domeinen 
de archieven uit hun bewaarplaats.
Verwerving

VERWERVING

Na de opheffing in 1796 werd het in de priorij aanwezige archief aangeslagen 
door de administratie van de Domeinen. 41Het werd terstond overgebracht naar
het provinciale archief te Gent - het latere Rijksarchief Gent. Heel wat archief 
was toen al in "veiligheid" gebracht en geraakte op die manier verspreid. 
Langzaamaan kwamen de zoek geraakte stukken terug naar de 
archiefbewaarplaats in Gent. De huidige nummers 89, 100, 136, 139, 291, 294-
296, 361, 514, 515, 516, 637, 642, 643, 644, 646, 647, 648, 652, 655, 659, 665
en 677 werden in 1880 aangekocht bij dhr. Charles Roelant 42; de nummers 1 
en 105 werden in 1898 verkocht door dhr. Vijt. De nummers 416, 418 en 674 
zijn afkomstig uit het archief van de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot. 
Nummer 678 is een schenking van dhr. F. De Clercq uit Evergem 43. De 
archiefstukken met bestanddeelnummers 98, 137 en 504 - afkomstig uit het 
archief van de Abdij van Boudelo - werden in 1984 aan het bestand 
toegevoegd.

39 HAEGEMAN M., Inventaris van het archief van de priorij van Waarschoot, Brussel, 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1991, p. 26-41.

40 HAEGEMAN M., Inventaris van het archief van de priorij van Waarschoot, Brussel, 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1991, p. 41-43.

41 Rijksarchief Beveren, Scheldedepartement, nr. 2180/10 en nr. 3338/16.
42 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Aanwinsten, nr. 1646.
43 Rijksarchief Gent, Intern archief van het Rijksarchief Gent, Aanwinsten, nr. 1976/18.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

De inhoud van het archief van de priorij heeft in de eerste plaats betrekking tot
de boekhouding van de religieuze gemeenschap. Het priorij-archief biedt heel 
wat documenten, maar men moet ze weten te benutten. Een historicus die b.v. 
het conventsleven bestudeert, benadert het archief het best via de 
historiografische werken (nrs. 677-680) en de stukken in de rubriek A 
(stichting, organisatie en privileges van de priorij). Dit lijkt vrij vanzelfsprekend.
Minder evident is echter dat hij ook de boekhouding (rubriek D) van de priorij 
met vrucht zal raadplegen. De grote journalen en manualen (vooral die 
aangevat door prior Watervliet, nrs. 496, 498, 499, 501) zijn immers niet alleen
nuttig voor de kennis van het vermogensbeheer, maar bevatten tevens talloze 
gegevens die kunnen bijdragen tot een reconstructie van het dagelijkse leven 
in en om het klooster in de 17de en 18de eeuw 44.
Wie het goederenbeheer bestudeert, kan eerst de manualen van ontvangen 
cijnzen van naderbij bekijken, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat, 
zoals hoger al werd aangestipt, deze registers niet het volledige goederenbezit 
van het klooster bevatten (nrs. 285-293). Het overzichtelijkst zijn de manualen 
van Watervliet (288) en van Van der Cruycen (291). Aangevuld door de staten 
van bezittingen en de landmeterkaarten van de 18de eeuw (nrs. 294-296) 
vormen deze archivalia een uitstekende basis voor dergelijk onderzoek. De 
gegevens die ze bevatten zullen de vorser de talrijke koop- en transportakten 
van het archief helpen situeren.
De verhouding tot de wereldlijke overheden (parochie, stad) resulteerde ook 
voor de priorij in de gebruikelijke wrijvingen en conflicten. In hoofdzaak hadden
die te maken met de immuniteit, vooral dan inzake belastingen, waaraan al 
dan niet terecht het voortbestaan van de gemeenschap werd gekoppeld. Over 
dit thema zijn meerdere archiefstukken voorhanden, vaak in de vorm van 
procesdossiers (zie nrs. 416, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 
430). Voor de processen van de late 17de en de 18de eeuw zal de vorser er 
goed aan doen het memorieboek van de priorij te raadplegen (nr. 678). Daarin 
noteerde de prior immers het verloop van sommige geschillen, zodat hiermee 
de chronologie van de toch uitermate complexe processen kan worden 

44 In deze registers staan heel wat feiten vermeld, zoals om het bij één voorbeeld te laten, de
visitatie van de kloosters in het Gentse door de abt van Cîteaux Vaussin, in het najaar van 
1663 (nr. 499, november 1663). Ze schetsen de onderzoeker tevens een heel concreet 
beeld van het dagelijkse leven: zo kan het menu van de monniken worden gereconstrueerd
(zie nrs. 444-477), kunnen zowel de honoraria voor de "visiten" van een "doctor in 
medicinen" als de daglonen van een metsersknaap worden bestudeerd (zie nr. 499, 
augustus 1661; nr. 498, april 1652), kan worden gevolgd hoeveel de monniken voor de 
minstbedeelden over hadden, maar kan ook de priorij van een minder bekende zijde 
worden gezien. Dat b.v. in april 1660 aan de voorzitter van de Raad van Vlaanderen 2 
"busselkens" asperges werden gepresenteerd (overigens een courante praktijk), hoeft geen
verdere uitleg wanneer men weet dat het klooster op datzelfde ogenblik in een proces 
gewikkeld was (zie 499, ad datum). Grappig is ook te vernemen dat in juli 1661 het 
overlijden van een medebroeder aanleiding vormde voor een allesbehalve karige maaltijd 
(zie nr. 499, ad datum). De nauwkeurige notities van Watervliet (met data, prijzen en 
lonen) lenen zich bovendien tot kwantitatief onderzoek.
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gereconstrueerd. In dit verband mogen tevens de registers van de 
boekhouding worden vermeld. Voor processen gevoerd voor de Raad van 
Vlaanderen kan de onderzoeker het archief van deze instelling consulteren 45.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Er werden geen archiefstukken geselecteerd die voor vernietiging in 
aanmerking kwamen. Enkele oorspronkelijke bestanddeelnummers werden 
echter uit het fonds gelicht, omdat ze tot afzonderlijke archiefvormers 
behoorden: het archief van de prior van Waarschoot als vertegenwoordiger van
de geestelijke stand (4 nummers) en het archief van de abdij van Ten Duinen (6
nummers).
Ordening

ORDENING

De hoofdindeling wordt door een aantal rubrieken bepaald: op die manier krijgt
men een eerste onderscheid "Stukken van algemene aard" (I) en "Stukken 
betreffende bijzondere onderwerpen" (II). Deze laatste afdeling valt uiteen in 
de rubrieken: "Stichting, organisatie en privilegies van de priorij" (A); "Beheer 
van de goederen" (B); "Lasten" (C); "Boekhouding" (D) en tot slot "Zielzorg en 
onderwijs" (E). Men zal opmerken dat sommige van deze rubrieken kunnen 
beschouwd worden als taken van het klooster.
De derde en vierde afdeling met respectievelijk de "Handschriften en 
documentatie" en de reeds vermelde "Stukken zonder merkbaar verband met 
het archief" zijn een toepassing van de paragrafen 65-66 van de Handleiding.
Recepten, historiografische werken, zoals een kroniek eigenhandig door de 
priors geschreven, een dagboek bijgehouden door de 18de eeuwse procurator-
ontvanger van de priorij, een memorieboek (een soort dagboek van het 
klooster), vrijwel onmisbare documenten voor de geschiedenis van Onze-Lieve-
Vrouw Ten Hove, maar geen archiefstukken. Men vindt de historiografische 
werken wel eens in de afdeling "Algemeen" van een archiefinventaris 46, doch 
de Handleiding is op dit punt formeel: handschriften moeten scherp worden 
onderscheiden van archief 47. Gezien het geringe aantal en hun belang voor de 
geschiedenis van archief en archiefvormer, was het ondenkbaar ze uit het 
archief te verwijderen naar b.v. een bibliotheek. Ze werden derhalve 
opgenomen in een afzonderlijke afdeling van deze inventaris.
Bij de inventarisatie in 1989 werden in het toch eerder kleine kloosterarchief 
vrij veel archiefbescheiden gevonden die er blijkbaar niet op hun plaats zaten. 

45 J. BUNTINX, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, 7dln., Brussel, 1964-
1977.

46 Zie b.v.: M. NUYTTENS, inventaris van het archief van de priorij van Sint-Maartens-Bos te 
Sint-Maartens-Lierde, Brussel, 1976, bij de "Algemeenheden"; G.GADEYNE, Inventaris van 
het archief van het klooster van Onze Lieve Vrouw Karmelberg (Geschoeide Karmelieten te 
Geraardsbergen), Brussel, 1982, bij de "Algemeenheden c". Men vergelijke met: M.K.J. 
SMEETS- W.E.S.L. KEYSER- SCHUURMAN, inventaris van het archief van het 
Kruisherenklooster te Maastricht, 1438-1796, Maastricht, 1984, waar de "Handschriften" 
als een aparte afdeling werden opgenomen.

47 MULLER, FEITH, FRUIN, o.c., par. 65, p. 109.
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Soms wordt dit door een rugnota van de archiefvormer duidelijk gemaakt: 
"nullo modo spectantia ad nostram domum" 48. Wellicht werden deze stukken 
door particulieren in het priorij-archief gedeponeerd om veiligheidsredenen, 
misschien deden ze dienst als voorbeelden. Het was vaak onmogelijk om het 
archief waartoe ze behoren te identificeren.
De onderlinge rangschikking van de stukken, of het derde niveau van ordening,
wordt in het onderhavige gedetailleerde overzicht van de rubrieken besproken.
De stukken van algemene aard

DE STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

De afdeling "Stukken van algemene aard" omvat die archiefbescheiden welke 
niet op een specifiek onderwerp betrekking hebben, maar die alle onderwerpen
kunnen bestrijken en ondeelbaar zijn.
In de eerste plaats het cartularium (nr.1), dat hoger reeds werd voorgesteld, 
waarin zowel stukken betreffende de oprichting, de privilegies van het klooster 
als akten van visitatie, aankomsttitels en akten van schuldbekentenis werden 
geregistreerd.
De resoluties van het convent vormen als het ware een buitenbeentje in dit 
archief. Er is inderdaad slechts één katern bewaard van vergaderingen 
daterend van het einde van de 17de eeuw- begin van de 18de eeuw. Ook hier 
komen vanzelfsprekend uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals de 
intrede en professie van nieuwe leden, en problemen in verband met het 
vermogensbeheer (nr. 2).
De reeks ingekomen stukken (nrs. 3-97) bestaan voor het grootste deel uit 
brieven geadresseerd aan de prior. Gelet op het feit dat in deze brieven 
meerdere onderwerpen worden aangesneden, dienden ze ook in deze afdeling 
ondergebracht.
Er werd hoger al op gewezen dat deze stukken niet in de ordening van prior 
Cambier te situeren zijn. Toch bestaan er enkele aanwijzingen over de oude 
ordening: de meer nauwkeurige priors zoals Watervliet in de 17de eeuw, 
noteerden op ingekomen brieven de datum van ontvangst, zodat een 
chronologische ordening mag worden verondersteld.
De brieven werden hier gerangschikt volgens jaar. De datum van ontstaan was 
plaatsbepalend. Met de datum van ontvangst kon rekening worden gehouden, 
vermits die niet op alle stukken werd aangebracht. Om te verwijden dat de 
chronologische ordening door het raadplegen van de stukken verloren geraakt- 
zoals wellicht gebeurde in de grote pakken van tientallen jaren ineens van de 
19de eeuwse inventarisatie- werd voor ieder jaartal van deze reeks een apart 
nummer voorzien.
Gezien het beperkte aantal, is het niet waarschijnlijk dat in de priorij 
stelselmatig de minuten van uitgaande stukken werden bijgehouden. De 
brieven uitgegaan van de prior werden op analoge wijze als de ingekomen 
stukken gerangschikt (nrs. 98-108).
Tot slot werden in deze afdeling een drietal stukken opgenomen van 
gerechtszaken waarin de priorij betrokken was, maar waarvan verder geen 
details bekend zijn. Vermits ze dientengevolge niet in een bepaald onderwerp 

48 Zie bestanddeelnummers 689, 696, 699.
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te plaatsen waren, hebben we ze tot de "Stukken van algemene aard" 
gerekend (nrs. 109-111).
Het onderscheid van deze processtukken met die ondergebracht bij de 
"Stukken zonder merkbaar verband met het archief" (zie IV, nrs. 686, 689, 699)
dient onderstreept. In beide gevallen gaat het om geschillen waarvan men de 
bijzonderheden niet kent, maar in de laatste categorie was de priorij niet 
gemoeid.
De stukken betreffende bijzondere onderwerpen

DE STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Een eerste rubriek groepeert de stukken betreffende de stichting, de 
organisatie en de privilegies van het klooster. Deze afdeling komt in grote mate
overeen met het scrinium A van de archiefvormer (cf. supra).
Stricto sensu zijn privileges, zoals de auteurs van de Handleiding er ons aan 
herinneren, ingekomen stukken, die echter omwille van hun inhoud apart 
beschouwd en voorafgegaan worden door de stukken van algemene aard 49. In 
sommige Nederlandse inventarissen vindt men dan ook de stukken betreffende
privileges als een eerste rubriek na die van algemene inhoud geplaatst 50.
De archiefvormer bracht ze samen met de stukken betreffende de stichting en 
de statuten, zonder verdere orde, vooraan in zijn cartularia. Ook in de scrinia-
indeling uit de 18de eeuw werden deze archiefbescheiden van de rest 
onderscheiden. We hebben getracht om zoveel mogelijk de eigentijdse 
opvattingen ter zake te volgen, in zoverre dat de genoemde stukken in 
eenzelfde rubriek werden ondergebracht, zij het in de logische volgorde 
stichting- statuten- privilegies. In elk van die sub rubrieken werden de stukken 
chronologisch gerangschikt.
Men zal opmerken dat in het archief ook afschriften steken van privilegies die 
de cisterciënzerorde in het algemeen aangaan. De archiefvormer maakte 
kennelijk geen verschil met die welke specifiek voor het klooster bestemd 
waren, in de redenering dat de rechten van de Orde ook voor de priorij golden
51. In deze inventaris werd dit onderscheid algemeen-bijzonder wel gemaakt.
Een vierde sub rubriek omvat de archiefbescheiden betreffende de leden van 
de gemeenschap, die indien we mogen afgaan op één enkele dorsale 
aanwijzing eveneens in het scrinium A van Cambier werden bewaard 52. Over 
de onderlinge rangschikking is niets bekend. Hier werd geopteerd voor het 
onderscheid priors- monniken- lekenbroeders en voor een alfabetische 
ordening.
Een laatste sub rubriek groepeert de stukken betreffende het archiefbeheer. Dit
zijn enkele archiefverwijzingen van Cambier op losse stukken en een attest 
i.v.m. het raadplegen van het priorij- archief.

49 MULLER, FEITH, FRUIN, o.c.? P. 100.
50 Zie: H. DOUMA, Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha, 1371-

1887, 2 dln., 's Hertogenbosch, 1972.
51 Zowel de privilegies bestemd voor de Orde in het algemeen als die bestemd voor de priorij 

werden in scrinium A bewaard, zie nrs. 121, 122, 125, 126, 127, 128. Op nr. 121 vindt men 
ook een verwijzing naar een folio XIIII, dus vooraan, in een cartularium.

52 Zie bestanddeelnummer 146.
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De ordening van het grote aantal archiefbescheiden betreffende het 
goederenbeheer vormde een problematiek op zich. Vermits de eigentijdse 
ordening op dit punt niet te doorgronden was (cf. supra) moest een eigen 
indeling worden uitgewerkt. Enkel de manualen van ontvangen cijnzen boden 
enige aanwijzingen, meer bepaald een rangschikking per lokaliteit.
Naar analogie met de indeling toegepast in archiefinventarissen van andere, 
voornamelijk Nederlandse kloosters, al dan niet gebaseerd op een oude orde 53,
werd voor deze inventarisatie het onderscheid gemaakt tussen verwerving- 
beheer- vervreemding. In de sub rubrieken verwerving en beheer konden de 
stukken nog eens verdeeld worden naargelang de aard van de goederen. 
Nadere specificatie (grondbezit, cijnzen, pachten, kloostergebouwen enz.) was 
vereist, omdat de veralgemenende termen onroerend en roerend goed in het 
Ancien Regime een andere draagwijdte hadden dan nu 54.
In elk van deze onderafdelingen werden de stukken per lokaliteit gegroepeerd, 
een ordeningsmethode die kan aansluiten bij de registers van het 
goederenbeheer. De volgorde in de manualen was evenwel, zoals hoger werd 
uitgelegd, niet naar de letter over te nemen. Twee alternatieve wegen lagen 
open: bij gebrek aan aanwijzingen van de oorspronkelijke rangschikking schrijft 
de Handleiding de vorming van "geografische hoofdafdelingen" voor, 
waarbinnen de archiefbescheiden dan ofwel alfabetisch, ofwel chronologisch 
kunnen ondergebracht 55.
De alfabetische ordening veronderstelt het voorkomen van nadere 
plaatsbepalingen in de charters. Dit was zoals bekend in dit archief niet altijd 
het geval. Soms ontbrak zelfs iedere plaatsaanduiding, zodat een groep "Niet 
gesitueerd" moest worden voorzien 56.
Er is nog een andere reden waarom een alfabetische klassering van de koop- 
en transportakten van dit - en wellicht van om het even welk ander 
middeleeuws- archief geen voorkeur verdient. In de stukken die wel degelijk 
een nadere plaatsaanduiding bevatten, wordt men dikwijls geconfronteerd met 
meerdere namen van goederen, straten of beken, zodanig dat er verschillende,
allen even valabele, mogelijkheden tot een alfabetische ordening open liggen. 
Zoals in dit voorbeeld (nr. 254) "Akte van verkoop... van grond in Waarschoot, 
gesitueerd over de oostelijke Watergang,aan de Zoutwegstraat,in het noorden 
palend aan het Voorhoutsveld...". Vaak zijn de beschrijvingen in de charters ook
heel dubbelzinnig en complex, of moet men het alleen stellen met de namen 
van eigenaars van aanpalende goederen. Enkel en alleen wanneer men zou 
kunnen beschikken over de precieze benaming van de goederen zelf, kan een 
alfabetische rangschikking worden overwogen.

53 Zie: MADLENER, Inventaris...Maria Wee te Roermond; JAMAR, 
Inventaris...Kruisherenklooster te Maastricht (het argument van deze laatste: "de indeling 
van de inventaris spreekt voor zichzelf" (p.11) als verantwoording van een inventarisatie is 
wel wat pover); H.R. WOLF, Inventaris van het Archief van het Archief van het klooster De 
Beyart te Maastricht 1485-1796, Maastricht, 1984.

54 L. WYNANT, Peiling naar de vermogensstructuur te Gent op basis van de staten van goed 
1380-1389, in: W.BLOCKMANS, C. PAUWELYN, L. WYNANT, Studiën betreffende de sociale 
structuren te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14de en 15de eeuw, Standen en Landen, nr. 
LXIII, Kortrijk- Heule, 1973, pp. 53-55.

55 MULLER, FEITH, FRUIN, o.c., par. 59.
56 Deze stukken gaan vooraf aan die met een plaatsbepaling, zie ook de aanwijzingen voor de

gebruiker.
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In deze inventaris werd bijgevolg geopteerd voor de chronologische 
rangschikking per lokaliteit. Bovendien werd getracht om de stukken 
betreffende eenzelfde landgoed of cijns zoveel mogelijk te groeperen. Daarbij 
viel op dat veel charters dateren van voor de oprichting van het klooster in 
1445. Uiteraard zijn dit eigendomsbewijzen van vroegere eigenaars, doch het 
probleem is wel dat de eigenlijke aankomsttitels van de priorij niet altijd 
bewaard bleven, zodat de band van dergelijke stukken met het archief enkel uit
dorsale notities blijkt. Waren deze aantekeningen er niet geweest, dan had men
de aanwezigheid van de oudere charters inderdaad in vraag kunnen stellen.
Deze problematiek is als volgt aangepakt 57. In de sub rubriek "Verwerving" 
werden per lokaliteit de oudere stukken betreffende goederen, waarvan de 
aankomsttitels van de priorij niet voorhanden zijn, eerst gegroepeerd in een 
bondige verzamelbeschrijving retroacta (zie b.v. nrs. 165-193, 234-256, enz.) 
met een N.B. die de aparte plaats van deze stukken in het archief benadrukt 
(N.B. Volgens dorsale aantekeningen later verworven).
Men zal opmerken dat hier niet alleen akten van verwerving (zoals b.v. nrs. 
236, 237, 238, 239...) maar ook van beheer (b.v. nrs. 240, 171, 177, 179...) in 
voorkomen. In beide gevallen gaat het immers om charters die bewijs afleggen
van transacties verricht voor de datum van verwerving van het goed door de 
priorij. Dit verklaart tevens waarom men er akten van na de stichting aantreft: 
het klooster verwierf niet alle goederen in 1445 (b.v. 191, 193, 249-252 enz.).
Na deze retroacta volgen de eigenlijke aankomsttitels van de priorij, eveneens 
in chronologische orde, dus volgens het tijdstip waarop de goederen werden 
verworven.
Dit geldt ook voor die aankomsttitels waarvan de retroacta, al dan niet 
getransfigeerd, zijn bewaard. Aldus gegroepeerde charters werden op analoge 
wijze als de retroacta zonder aankomsttitel elk afzonderlijk van een nummer 
voorzien. Na een beknopte verzamelbeschrijving volgen opnieuw de aparte 
beschrijvingen van eerst de akte van verwerving door het klooster (het betreft 
hier immers de sub rubriek "verwerving"), vervolgens van de retroacta, waarbij
het recentste stuk voorop staat om de onderlinge band duidelijk te laten 
blijken(zie b.v.nrs. 261-262, 264-267).
De Consequente toepassing van dit systeem eiste dat vidimi en afschriften van 
akten van verwerving niet op datum van vidimering, maar op datum van het 
oorspronkelijke, gevidimeerde stuk werden geordend (zie b.v. nr. 257).
In de sub rubriek "Beheer" gaat een afdeling "Algemeen" aan de ordening per 
lokaliteit vooraf. Hierin werden die stukken gegroepeerd, welke op alle 
lokaliteiten samen betrekking hebben, meer bepaald de manualen van 
ontvangen cijnzen/pachten. Over hun structuur werd hoger reeds uitgeweid. De
plaats van deze registers in het systeem van Cambier is niet bekend.
Vervolgens werden per lokaliteit de stukken betreffende het beheer door de 
priorij opgenomen, steeds in chronologische orde. Men vindt er ook enkele 
kaarten, die omwille van hun uiterlijke vorm in de aparte Kaartenvezameling 
van het Rijksarchief Gent blijven en derhalve geen inventarisnummer kregen.
De opmerkingen betreffende de getransfigeerde charters, vidimi en afschriften 

57 De nu volgende ordenings- en beschrijvingsmethode gaan voor een deel terug op: 
E.P.M.RAMAKERS, Inventaris van het Archief van het Klooster Mariagarde te Roermond, 
1419-1783, in Inventarissen van Roermondse kloosterarchieven, Maastricht, 1983 en 
vooral: SANDERS, Inventaris... het Hollandse huis bij Geertruidenberg.
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van de sub rubriek "Verwerving" gelden ook voor deze afdeling.
Een laatste sub rubriek "Vervreemding" omvat hoofdzakelijk stukken i.v.m. 
geschillen opgetreden naar aanleiding van openbare verkopingen door de 
priorij. De processtukken werden zaaksgewijze geordend en vervolgens 
chronologisch gerangschikt. De groepering per lokaliteit was hier door het 
ontbreken van de plaatsaanduiding niet mogelijk.

De rubriek "Lasten" omvat de uiteenlopende verplichtingen welke op het 
klooster rustten en die op grond van hun bestemming in drie categorieën 
kunnen worden verdeeld.
Vooreerst de belastingen en diensten die de priorij aan de centrale overheid 
verschuldigd was. Daarop volgen, in een tweede sub rubriek, de stukken 
betreffende verplichtingen die in het kader of de parochie werden opgelegd en 
niet naar de centrale overheid werden gesluisd. Dit zijn voornamelijk de 
"binnecosten" of "parochiecosten" van Waarschoot, m.a.w. lasten die niet in 
kasselrijverband werden omgeslagen, maar bestemd waren voor het welzijn 
van de lokale gemeenschap 58. Wrijvingen en conflicten met de wereldlijke 
overheden naar aanleiding van de fiscale immuniteit lopen als een rode draad 
doorheen de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hove 59. De talrijke 
processtukken werden zaaksgewijze geordend, kennelijk in overeenstemming 
met de oude orde 60.
De laatste sub rubriek groepeert de stukken betreffende renten ten gunste van 
particulieren en instellingen. Hiertoe behoren o.a. de abdijbroden, die door de 
vorst aan gunstelingen werden geschonken en waardoor de priorij verplicht 
werd in hun levensonderhoud te voorzien 61. Deze stukken konden alfabetisch 
worden gerangschikt, volgens de namen der benficiarissen 62.

Voor het ordenen van de stukken betreffende de boekhouding werd zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de volgorde van het functioneren 63. Meer 
details hierover kan men vinden in de bijlage over de boekhouding van het 
klooster.
Dit resulteerde in de hoofdindeling hulp- en hoofdboekhouding. De leidende 
gedachte achter het onderscheid is dat de posten welke in de stukken van de 
hulpboekhouding voorkomen, in tweede instantie genoteerd werden in die van 
de hoofdboekhouding. De eerste afdeling vormt met andere woorden in de 
administratieve gang van zaken een voorbereidend stadium van de tweede.
Zo werden b.v. uitgaven bijgehouden in de hulpdagboeken van de keuken (nrs. 
444-461) in de rekeningen van de keuken verantwoord (nr. 486), die op hun 
beurt in de journalen van inkomsten en uitgaven van de keuken, bijgehouden 

58 N.MADDENS, De beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Karel V 
(1515-1550) in Standen en Landen, nr. LXXII, Kortrijk-Heule, 1978, pp. 130-131.

59 Zie ook: Stadsarchief Gent (SAG), Priorij van Waarschoot, reeks XIII, nrs. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13.

60 Zie: Hoofdstuk III, noot 59.
61 W. PREVENIER, De verhouding van de clerus tot de lokale en regionale overheid in het 

Graafschap Vlaanderen in de late middeleeuwen. Verslag van het Colloquium over 
Religieuze Geschiedenis, Brussel 1967, in Bibliothèque de la Revue d'Histoire 
Ecclésiastique, fasc. 47, Louvain, 1968, p. 36.

62 MULLER, FEITH, FRUIN, o.c., par. 60.
63 Volgens J.L.VAN DER GOUW, Inleiding tot de archivistiek, Zwolle, 1955, par. 26.
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door de prior (nr. 496) werden overgeschreven. Het logische eindpunt zou dan 
de algemene rekeningen zijn (nrs. 503-516), doch deze zijn enkel voor het 
midden der 18de eeuw voorhanden. Voor de 17de eeuw fungeren de 
journalen/manualen van de priors (nrs. 488-502) als het ware als rekeningen en
de kwitanties als bijlagen bij deze registers. Door de onvolledige bewaring van 
het archief is het inderdaad onmogelijk om de volledige administratieve 
werking te reconstrueren. Bovendien moet worden gelet op het feit dat het hier
om een primitieve comptabiliteit gaat, waarin wel eens stappen werden 
overgeslagen en sommige registers voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. 
Voor de 18de eeuw ontbreken de registers van hoofdboekhouding en moeten 
de verrichtingen genoteerd in de hulpdagboeken meteen in de algemene 
rekeningen worden gezocht.
In elk van de hoofdafdelingen van deze rubriek werden de stukken vervolgens 
gegroepeerd in de categorieën aangebracht door de archiefvormer (keuken, 
bakkerij; onderhoud van gebouwen en meubilair; enz.). De stukken onderling 
hebben we chronologisch gerangschikt. Enkel voor de bijlagen bij de 
rekeningen kan, zoals we hoger zagen, met zekerheid worden gesteld dat deze 
serievorming in overeenstemming is met de oude orde. Net als de ingekomen 
stukken en om dezelfde reden hebben we de kwitanties op jaar genummerd 
(nrs. 517-673).

De kleine rubriek zielzorg en onderwijs groepeert enkele stukken betreffende 
de eredienst en het onderricht in filosofie dat sedert Watervliet in de priorij 
werd gegeven (cf. supra).
De handschriften en documentatie

DE HANDSCHRIFTEN EN DOCUMENTATIE

De afdeling "Handschriften en documentatie" werd onderverdeeld in drie 
rubrieken: de historiografische werken, de recepten en de kladnotities. Deze 
laatste rubriek groepeert een aantal stukken die in een hedendaags archief 
onverbiddelijk een andere bestemming dan opname in de inventaris zouden 
gekregen hebben. Het gaat immers om berekeningen op de keerzijde van een 
briefomslag, gecancelleerde ontwerpen van brieven, verzoekschriften e.d. 
uiteraard steeds naamloos en zonder datum. De identificatie van de 
handschriften (vooral prior Judocus Van der Cruycen) leverde in de meeste 
gevallen wel het bewijs dat deze stukken inderdaad van de priors afkomstig 
waren.
De stukken zonder merkbaar verband met het archief

DE STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND MET HET ARCHIEF

Ook over de afdeling "Stukken zonder merkbaar verband met het archief" 
kunnen we kort zijn. Dit is een bonte verzameling archivalia, waarvan de relatie
met het kloosterarchief soms heel ver te zoeken is. Deze stukken werden 
chronologisch gerangschikt (cf. supra).
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Stukken van algemene aard

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1 Cartularium houdende afschriften van de privilegies, koop en 

transportakten en andere stukken van 1434. 1434.
1 deel

2 Resoluties van het convent van de priorij. 1695-1712.
1 katern

3 - 97 Ingekomen stukken. 1596-1796.

3 - 97 INGEKOMEN STUKKEN. 1596-1796.
3 1596.

1 stuk

4 17de eeuw.
1 omslag

5 1640.
1 stuk

6 1650.
1 omslag

7 1651.
1 omslag

8 1652.
1 omslag

9 1653.
1 omslag

10 1654.
1 omslag

11 1655.
1 omslag

12 1656.
1 omslag

13 1657.
1 omslag

14 1659.
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1 stuk

15 1660.
1 omslag

16 1661.
1 omslag

17 1662.
1 omslag

18 1663.
1 omslag

19 1664.
1 omslag

20 1665.
1 omslag

21 1666.
1 omslag

22 1667.
1 omslag

23 1668.
1 omslag

24 1669.
1 omslag

25 1670.
1 omslag

26 1672.
1 omslag

27 1674.
1 omslag

28 1675.
1 omslag

29 1676.
1 omslag

30 1685.
1 stuk
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31 1690.
1 omslag

32 1691.
1 omslag

33 1692.
1 omslag

34 1693.
1 omslag

35 1695.
1 omslag

36 1697.
1 omslag

37 1698.
1 omslag

38 1699.
1 omslag

39 18de eeuw.
2 stukken

40 1700.
1 omslag

41 1701.
1 omslag

42 1702.
1 omslag

43 1703.
1 omslag

44 1704.
1 omslag

45 1705.
1 omslag

46 1707.
1 omslag
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47 1709.
1 omslag

48 1710.
1 omslag

49 1711.
1 omslag

50 1712.
1 omslag

51 1715.
1 omslag

52 1716.
1 omslag

53 1717.
1 omslag

54 1718.
1 omslag

55 1719.
1 omslag

56 1720.
1 omslag

57 1721.
1 omslag

58 1722.
1 omslag

59 1723.
1 omslag

60 1724.
1 omslag

61 1725.
1 omslag

62 1726.
1 omslag

63 1727.
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1 omslag

64 1728.
1 omslag

65 1729.
1 omslag

66 1730.
1 omslag

67 1731.
1 omslag

68 1732.
1 omslag

69 1733.
1 omslag

70 1734.
1 omslag

71 1735.
1 omslag

72 1736.
1 omslag

73 1737.
1 omslag

74 1738.
1 omslag

75 1739.
1 omslag

76 1740.
1 omslag

77 1741.
1 omslag

78 1742.
1 omslag

79 1743.
1 omslag
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80 1744.
1 omslag

81 1745.
1 omslag

82 1747.
1 omslag

83 1748.
1 omslag

84 1749.
1 omslag

85 1751.
1 omslag

86 1754.
1 omslag

87 1756.
1 omslag

88 1759.
1 omslag

89 1760.
1 omslag

90 1763.
1 omslag

91 1765.
1 omslag

92 1766.
1 omslag

93 1774.
1 stuk

94 1786.
1 omslag

95 1792.
1 stuk
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96 1794.
1 omslag

97 1796.
1 omslag

98 - 108 Uitgaande stukken. 1591-1766.

98 - 108 UITGAANDE STUKKEN. 1591-1766.
98 1591.

1 stuk

99 17de - 18de eeuw.
1 omslag

100 1650-1656.
1 omslag

101 1660-1670.
2 stukken

102 1673.
1 stuk

103 1688.
1 stuk

104 1695.
1 stuk

105 1697.
1 stuk

106 1717.
3 stukken

107 1730.
1 stuk

108 1766.
1 stuk

109 - 111 Stukken betreffende niet gespecificeerde processen. 1557.

109 - 111 STUKKEN BETREFFENDE NIET GESPECIFICEERDE 
PROCESSEN. 1557.

109 Sententie van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen Jan 
van den Nieulande, prior van Waarschoot enerzijds en Jacop van 
den Velde anderzijds. 17 augustus 1557.

1 charter
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110 Lijst houdende de bezoldigingen van procureur Joos Steyaert uit 
Eeklo, in een proces tussen de prior van Waarschoot en Thobias de 
Brabander.

1 stuk

111 Verzoekschrift van de administrateur van de priorij aan de Raad 
van Vlaanderen, i.v.m. een proces tussen de prior en Pieter de 
Smet, inwoner van Waarschoot. 1677.

1 stuk
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II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

II. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
A. Stichting, organisatie en privilegies van de priorij

A. STICHTING, ORGANISATIE EN PRIVILEGIES VAN DE PRIORIJ
1. Stukken betreffende de oprichting van de priorij

1. STUKKEN BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN DE PRIORIJ
112 Akte waarbij Jan Chevrot, bisschop van Doornik zijn goedkeuring 

verleent aan de stichting van de priorij in Waarschoot. 20 maart 
1445.

1 charter

113 Akte waarbij Jan Chevrot, bisschop van Doornik en Nicolaes Maes, 
bisschop van Sarepta, de kerk, het altaar en het kerkhof van de 
priorij wijden. 24 maart 1445.

1 charter

114 Vidimus van notaris J. Alaerts, van een akte van Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië, van 1444, waarbij hij de gronden voor de 
oprichting van de priorij amortiseerde 1468. 1656.

1 stuk

2. Statuten

2. STATUTEN
115 Akte waarbij Nicolaus van Cusa, kardinaal-legaat in Brussel aan de 

priorij toestemming verleent om het aantal kloosterlingen uit te 
breiden. 28 januari 1453.

1 charter

116 Akte waarbij Pieter Cotrel, vicaris-generaal bekend maakt dat de 
bisschoppen van Doornik en van Sarepta de nieuwe kerk van de 
priorij van Waarschoot hebben gewijd. 6 juni 1513.

1 charter

117 Akte van visitatie door Diederik, prior van Waarschoot. 8 juli 1553.
1 charter

118 Stukken betreffende de verplaatsing van de priorij van Waarschoot 
naar Gent. 1659, 1662.

1 lias

119 Akten van de prior van Waarschoot betreffende de statuten en de 
schenkingen aan de priorij door de stichters. 1450, 1466, 1468.

2 katernen
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3. Stukken betreffende privilegies

3. STUKKEN BETREFFENDE PRIVILEGIES
a.Van de orde in het algemeen

A.VAN DE ORDE IN HET ALGEMEEN
120 Vidimi van akten van 1197, waarbij aan de cisterciënzerorde 

vrijstelling van tollen wordt verleend 1292.
1 stuk

121 Vidimus van de abt van Boudelo, van een akte van paus 
Innocentius IV van 1244, waarbij aan de cisterciënzerklooster en 
abten van de kerkprovincies Reims en Keulen een bevestiging 
wordt gericht tegen het optreden van prelaten en andere 
geestelijken. 21 juni 1454.

1 charter

122 Akte van een abt van de Sint-Bartholomeusabdij van Eekhout in 
Brugge, betreffende de bescherming van de privilegies van 
cisterciënzerorde. 15 juni 1521.

1 charter

123 Akte waarbij Isabella, koningin van Castilië, de privilegies van de 
cisterciënzerorde bekrachtigt. 1481.

1 stuk

124 Vidimi van akten van 1243 en 1401, waarbij aan de 
cisterciënzerorde vrijstelling van tollen wordt verleend. 1476, 1664.

1 stuk

b. Van de priorij in het bijzonder

B. VAN DE PRIORIJ IN HET BIJZONDER
125 Akte waarbij Filips de Goede, hertog van Bourgondië, de priorij in 

bescherming neemt en ontslaat van karweien en herbergingsplicht.
12 november 1453.

1 charter

126 Akte verleden voor notaris J.P. de Hoechstraten, waarbij Jan de 
Weert, abt van Sint-Michiels in Antwerpen, behoeder van de 
privilegies der cisterciënzerorde, verklaart dat al wie de priorij op 
enigerlei wijze schade toebrengt door hem zal gedagvaard worden.
7 oktober 1497.

1 charter

127 Akte waarbij Filips de Schone, hertog van Bourgondië, verklaart dat
de priorij opnieuw van de voogdij door de abt van Sint-Michiels in 
Antwerpen kan genieten. 28 juli 1503.

1 charter

128 Akte waarbij Adrien van Croÿ, graaf van Roeulx en gouverneur van 
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Karel V in Vlaanderen, bevestigt dat de keizer de priorij in 
bescherming nam. 18 maart 1552.

1 charter

129 Bevelschrift van de Raad van Vlaanderen aan de heer van 
Maldegem om de priorij, waar hij in strijd met de privilegies van het
klooster zijn knechten had gehuisvest, te ontruimen. 1478.

1 stuk

130 Beschikking in naam van Filips IV, koning van Spanje waarbij de 
bevelhebbers van het leger verboden wordt hun troepen te legeren
in de priorij. 1648.

1 stuk

4. Stukken betreffende de leden van de gemeenschap

4. STUKKEN BETREFFENDE DE LEDEN VAN DE GEMEENSCHAP
a. Priors

A. PRIORS
(1) Functie en reglementering

(1) Functie en reglementering
131 Memorie van prior Judocus van der Cruycen i.v.m. de opvolging van

abten. Eind 17de eeuw - begin 18de eeuw.
1 stuk

132 Memories van prior Judocus van der Cruycen over de rol van de 
prior en zijn verhouding t.o.v. de abt. 1699-1700.

2 stukken

(2) Verkiezing en installatie

(2) Verkiezing en installatie
133 Verzoekschrift vanwege de erfgenamen van de stichters van de 

priorij aan Eugenius van Savoye, gouverneur-generaal van de 
Zuidelijke Nederlanden, om de verkiezing van de prior over te 
doen. 1719.

1 stuk

134 Akte waarbij Nicolaas Larcher, generaal-overste van de 
cisterciënzers, de verkiezing van Judocus van der Cruycen, tot prior
van Waarschoot bekrachtigt. 1695.

1 stuk

135 Nota van prior Van der Cruycen betreffende de verkiezing van 
geestelijken uit de abdij van Boudelo tot prior van Waarschoot. 
1704.

1 stuk

136 Akte waarbij notaris F. de Caesmaker verslag uitbrengt van de 
installatie van Andreas Goethals als prior van Waarschoot. 1707.
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1 katern

137 Akte waarbij notaris Lemaieur in Gent verslag uitbrent van de 
installatie van Peter Riemslagh als prior van Waarschoot. 1793.

1 stuk

(3) Specifieke personen

(3) Specifieke personen
138 Akte van attestatie door Jan Garsia, kardinaal vicaris-generaal van 

de Romeinse Curia, betreffende de priesterwijding van Theodoor 
Pybes. 2 augustus 1611.

1 charter

139 Stukken betreffende de prior Jan Richart. 1650-1695.
1 omslag

b. Monniken

B. MONNIKEN
140 Staten van goed van ingetreden personen. 17de eeuw.

1 omslag

141 Stukken betreffende Charles Beydens. 1751.
1 omslag

142 Akte van attestatie door de weduwe van Pieter Beydens, 
oppervoogd van Eugenius Beydens, betreffende de vestiging van 
een lijfrente ten bate van haar pupil. 1742.

1 stuk

143 Bekendmaking van het overlijden van Pieter du Corron. 1661.
1 stuk

144 Bekendmaking van het overlijden van Antoon Ghislin. 1770.
1 stuk

145 Akte waarbij de prior de intrede van Peter Maximiliaan Gillekins 
goedkeurt. C. 17de eeuw.

1 stuk

146 Akte verleden voor notaris Jan Kindt, waarbij Margareta Loys haar 
zoon Jacob uit haar eerste huwelijk met Antoon Mattheuszone aan 
de priorij opdraagt. 14 mei 1509.

1 charter

147 Akte van officiaal van Doornik i.v.m. de aanvraag tot uittreding uit 
de priorij door Lieven vande Velde, om de status van seculier 
geestelijke aan te nemen. 1558.

1 stuk
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148 Stukken betreffende Frans van Ravenbroeck. 1656-1690.
1 omslag

149 Akte van ontvoogding door burgemeester en schepenen van Eeklo,
van Gillis van Westvoorde die in de priorij zal treden. 18 juli 1455.

1 charter

150 Akte waarbij T.B. Hosselaer, priester, attesteert dat Pieter Vera uit 
Lede lessen heeft gevolgd in een college van Augustijnen. 1768.

1 stuk

151 Bekendmaking van het overlijden van Jan Baptist Verhulst. 1721.
1 stuk

c. Lekenbroeders

C. LEKENBROEDERS
152 Akte waarbij prior Filips de Steercke Gillis vander Meulen als 

lekenbroeder aanvaardt. 1573.
1 stuk

5. Stukken betreffende het archiefbeheer

5. STUKKEN BETREFFENDE HET ARCHIEFBEHEER
153 Stukken betreffende de opberging van archiefbescheiden in 

loketkassen door prior Cambier. 18de eeuw.
1 omslag

154 Akte van attestatie door prior Cambier betreffende het afschrijven 
van gegevens over prior Richart uit het archief van de priorij. 1766.

1 stuk

B. Beheer van de goederen

B. BEHEER VAN DE GOEDEREN
1. Verwerving

1. VERWERVING
a. Grondbezit, cijnzen en pachten

A. GRONDBEZIT, CIJNZEN EN PACHTEN
(1) Niet gesitueerd

(1) Niet gesitueerd
155 Retroactum betreffende een erfcijns, die door Jan van den Hecke 

aan Simon Utenhove werd verkocht. 22 januari 1451.
1 stuk

156 Akte waarbij de Raadkamer van Vlaanderen verklaart dat Clays 
Weytins en Jacop de Steenwerpere afzien van iedere aanspraak op 
een erfcijns die Margareta de Busere schonkt aan de priorij. 8 juli 
1467.

1 charter
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157 Kwitantie van Andries Weyts wegens de vergoeding van een 
verkochte erfcijns. 19 februari 1473.

1 charter

158 Akte waarbij Cornelis van Lieren en Joris Pieter Hyens een perceel 
grond schenken aan de priorij. 12 juli 1530.

1 stuk

(2) Bassevelde

(2) Bassevelde
159 - 164 Stukken betreffende de grond en cijnzen. 1447-1451.

159 - 164 Stukken betreffende de grond en cijnzen. 1447-1451.
159 Akte van schenking t.o.v. schout en schepenen van Boekhoute 

Ambacht, door Simon Utenhove aan de priorij, van al zijn 
bezittingen in Bassevelde en Oosteeklo. Februari 1451.

1 charter

160 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Boekhoute Ambacht door 
Jan Lampaert Janszone aan Simon Utenhove van een erfcijns. 12 
oktober 1448.

1 charter

161 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Sleidinge, door Loy de 
Moenc aan Simon Utenhove van grond. 12 oktober 1447.

1 charter

162 Akte van vercijnzing t.o.v. keurebroeders van Boekhoute Ambacht, 
door Simon Utenhove aan Pieter Weytten van een hofstede in 
Bassevelde. 12 oktober 1447.

1 charter

163 Akte van verkoop t.o.v. keurebroeders van Boekhoute Ambacht, 
door Loy de Moenc aan Simon van Utenhove van grond te 
Bassevelde. 12 oktober 1447.

1 charter

164 Akte van verkoop t.o.v. keurebroeders van Boekhoute Ambacht, 
door Loy de Moenc aan Simon Utenhove van een hofstede in 
Bassevelde. 12 oktober 1447.

1 charter

(3) Eeklo en Lembeke

(3) Eeklo en Lembeke
165 - 193 Retroacta betreffende verschillende stukken grond en cijnzen. 1341-1477.

165 - 193 Retroacta betreffende verschillende stukken grond en 
cijnzen. 1341-1477.

165 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo door Jan Matthijs, 
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priester, gemachtigd door Hughe Bortoene en Gillis Gorreele, aan 
Lamsin Hughenzone van grond. 11 november 1361.

1 charter

166 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo, door Jan Goetals 
aan Jan van der Brugghe van grond. 3 juni 1367.

1 charter

167 Akte van verdeling t.o.v. schepenen van Eeklo, tussen Willem 
Scaepshoofde en Jan den Coninc Matheeuszone, van diverse 
percelen grond. 13 september 1375.

1 charter

168 - 169 Stukken betreffende een erfcijns. 1341-1390.

168 - 169 Stukken betreffende een erfcijns. 1341-1390.
168 Akte van attestatie door de schepenen van Eeklo betreffende het 

beschikkingsrecht van Pieter filius Gheeraerds en Heinrix van der 
Leyen op een stuk grond bezwaard met een erfcijns. 10 december 
1390.

1 charter

169 Akte van een schenking t.o.v. schepenen van Eeklo door Jan de 
Vlaminc aan Simon Hughe van een erfcijns. 11 maart 1341.

1 charter

170 Akte van een schenking t.o.v. schepenen van Eeklo, door Alaerd 
Rineel aan Clays den Crane, van een hofstede. 10 augustus 1392.

1 charter

171 Akte van een vercijnzing t.o.v. schepenen van Eeklo, door 
Margriete weduwe van Pieter Blankaerd aan Lievin Hemelricke van 
grond. 20 september 1401.

1 charter

172 - 174 Stukken betreffende grond. 1398-1414.

172 - 174 Stukken betreffende grond. 1398-1414.
172 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo, door Pieter filius Jans 

aan Joos filius Arens, van grond. 18 oktober 1414.
1 charter

173 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo, door Willem Dyserin 
aan Jan Tolin, van grond. 10 januari 1400.

1 charter

174 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo, door Ghiselin 
Hughe aan Jan Tolin, van grond. 16 januari 1398.

1 charter
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175 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Jacob Ghalryc 
aan Joos Arends Pieterszone, van grond en van een erfcijns. 28 
januari 1420.

1 charter

176 - 177 Stukken betreffende een erfcijns. 1412-1425.

176 - 177 Stukken betreffende een erfcijns. 1412-1425.
176 Akte van een transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Clays van 

Zuwenkerke aan Jan van Vanteghem, van een erfcijns. 6 januari 
1425.

1 charter

177 Akte waarbij de schepenen van Eeklo attesteren, dat de voogden 
van de kinderen van Jan van Zuwenkerke verklaarden voor de 
vierschaar, dat Pieter de Wale twee jaar cijns schuldig was. 10 
oktober 1412.

1 charter

178 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Pieter de 
Jonghe filius Jans aan Lysbette, weduwe van Jan de Jonghe, van de 
helft van een hofstede. 10 december 1430.

1 charter

179 - 180 Stukken betreffende een erfcijns. 1431.

179 - 180 Stukken betreffende een erfcijns. 1431.
179 Akte van vercijnzing t.o.v. schepenen van Eeklo, door Wouter Noyt 

en Jan de Blonde, voogden van de wees van Jan Huerel, aan Simon 
Utenhove, van grond. 2 januari 1431.

1 charter

180 Akte verleden voor schepenen van Eeklo, waarbij Wouter Noyt en 
Jan de Blonde, voogden van de wees van Jan Huerel, verklaren dat 
zij aan Simon Utenhove grond in cijns gaven. 10 december 1431.

1 charter

181 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo, door Willem van 
Haken aan Roegier van der Woestine, van grond. 11 januari 1431.

1 charter

182 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo, door Jan van 
Woelputte aan Simon Utenhove, van grond. 20 juli 1431.

1 charter

183 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Willem Huerel 
aan Simon Utenhove, van een erfcijns bezet op grond. 12 
december 1431.

1 charter
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184 - 185 Stukken betreffende grond. 1407-1431.

184 - 185 Stukken betreffende grond. 1407-1431.
184 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Ghijs de Zwane

aan Simon Utenhove, van grond. 12 december 1431.
1 charter

185 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Pieter de 
Ketelboeter filius Jans aan Ghijs de Zwane van grond. 15 januari 
1407.

1 charter

186 - 187 Stukken betreffende grond. 1425-1433.

186 - 187 Stukken betreffende grond. 1425-1433.
186 Akte waarbij de schepenen van Eeklo bekend maken, dat Wouter 

de Vlieghere en zijn verwanten hebben beloofd om niet langer 
aanspraak te maken op een stuk grond. 6 oktober 1433.

1 charter

187 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Wouter de 
Vlieghere aan Jan de Witte van grond. 10 oktober 1425.

1 charter

188 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Willem Vanden
Turre aan Jan de Kroot, van grond. 24 mei 1436.

1 charter

189 - 190 Stukken betreffende een huis. 1436-1437.

189 - 190 Stukken betreffende een huis. 1436-1437.
189 Akte waarbij de gewezen schepenen van Eeklo t.o.v. de schepenen 

van Eeklo verklaren, dat Jan Roels poorter van Gent aan Lenaerd 
van Westvoorde een huis heeft verkocht. 11 april 1437.

1 charter

190 Akte waarbij de schepenen van Gent bekend maken dat Jan Roels 
zich verbonden heeft om een schikking in het vonnis dat de baljuw 
en schepenen van Eeklo zullen vellen i.v.m. zijn onterving van een 
huis in Eeklo. 7 mei 1436.

1 charter

191 - 192 Stukken betreffende grond, bezwaard met een erfcijns. 1426-1451.

191 - 192 Stukken betreffende grond, bezwaard met een erfcijns. 
1426-1451.

191 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo, door Jan de Knuut 
aan Gillekin, kind van Lenaerd van Westvoorde van een erfcijns. 10
januari 1451.

1 charter

192 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo, door Olivier van 
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Zuwenkerke aan de kinderen van Pieter Witte van grond bezwaard 
met een erfcijns. 10 december 1426.

1 charter

193 Akte verleden voor schepenen van Eeklo, waarbij Jan de Raedt 
gemachtigd door de weduwe van Simon Utenhove aan Vincentinne,
weduwe van Willem Witleers toestemming geeft om de cijns die ze 
betaalt voor het bezit van grond af te kopen. 10 april 1477.

1 charter

194 Akte waarbij Vincent Munster verklaart dat hij aan de priorij een 
erfcijns verzekerd op grond in Eeklo heeft verkocht. 12 juli 1461.

1 charter

195 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo door Gillis Beyseflaer 
aan de priorij van een meers. 1 juli 1463.

1 charter

196 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo door Willem van 
Spillillen aan Jan de Raedt, gemachtigd door de priorij, van grond. 
22 februari 1467.

1 charter

197 - 198 Stukken betreffende twee hofsteden bezwaard met een erfcijns. 1456-1467.

197 - 198 Stukken betreffende twee hofsteden bezwaard met een 
erfcijns. 1456-1467.

197 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo door de 
O.L.Vrouwebroeders van Gent aan de priorij, van een erfcijns 
verzekerd op 2 hofsteden. 30 juni 1467.

1 charter

198 Akte van vercijnzing t.o.v. schepenen van Eeklo, door de 
O.L.Vrouwebroeders van Gent aan Fransoys vander Buc, van 2 
hofsteden. 10 oktober 1456.

1 charter

199 - 202 Stukken betreffende een erfcijns. 1431-1501.

199 - 202 Stukken betreffende een erfcijns. 1431-1501.
199 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo door de 

O.L.Vrouwebroeders van Gent aan de priorij van een erfcijns. 30 
juni 1467.

1 charter

200 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo, door Margriete 
Croquevilaine aan de O.L.Vrouwebroeders van Gent van een 
erfcijns verzekerd op grond, hofsteden en huizen. 25 juni 1437.

1 charter
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201 Akte verleden voor de schepenen van Eeklo waarbij de schepenen 
van 1428 bevestigen dat Jacob de Smed een erfcijns schonk aan 
Margriete Croquevilaine. 10 juli 1431.

1 charter

202 Akte van attestatie t.o.v. schepenen van Eeklo door Daneel 
Dierkins, betreffende het in tegenpand blijven van een stuk grond, 
dat in een oudere akte verkeerd was gesitueerd. 12 juli 1501.

1 charter

203 - 205 Stukken betreffende een erfcijns. 1460-1467.

203 - 205 Stukken betreffende een erfcijns. 1460-1467.
203 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo door de 

O.L.Vrouwebroeders van Gent aan de priorij van een erfcijns 
verzekerd op grond.. 30 juni 1467.

1 charter

204 Akte van transport t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Jacob de Smed aan de O.L.Vrouwebroeders van Gent van een 
erfcijns verzekerd op grond in Eeklo. 17 november 1460.

1 charter

205 Vidimus van de schepenen van Gent van een akte van vercijnzing 
van 1458 t.o.v. schepenen van Eeklo door Laureins vander Eecken 
en Jacob de Smed aan Pieter Speekaert, van grond in Eeklo. 18 juni
1460.

1 charter

206 - 207 Stukken betreffende een erfcijns. 1425-1467.

206 - 207 Stukken betreffende een erfcijns. 1425-1467.
206 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo door Jan van den 

Hecke filius Joos aan de priorij van een erfcijns verzekerd op een 
hofstede. 31 augustus 1467.

1 charter

207 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo door Claeys de 
Heere aan Joos van den Hecke van een erfcijns. 12 december 1425.

1 charter

208 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo door Jan van den 
Hecke aan de priorij van een erfcijns verzekerd op 2 hofsteden. 31 
augustus 1467.

1 charter

209 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Eeklo door Jan van den 
Hecke aan de priorij van grond. 31 augustus 1467.

1 charter
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210 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo en Lembeke door 
Heindric Mugge aan de priorij, van een veld. 12 maart 1468.

1 charter

211 - 212 Stukken betreffende grond. 1471-1473.

211 - 212 Stukken betreffende grond. 1471-1473.
211 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Eeklo en Lembeke, door 

Adriaen Danneels aan de priorij, van grond. 26 januari 1471.
1 charter

212 Kwitantie van Adriaen Danneels wegens de betaling van de 
koopsom. 25 januari 1473.

1 charter

213 Akte van transport t.o.v. schepenen van Eeklo door Michiel Sanders
aan de priorij, van een erfcijns verzekerd op grond. 20 december 
1480.

1 charter

214 Akte van schenking door Vincent Zoetaerd aan de priorij van grond.
17 oktober 1495.

1 charter

215 Akte waarbij de prior van Waarschoot attesteert dat het klooster 
een perceel grond overnam van Jan Zeghers filius Jans. 10 
september 1498.

1 charter

216 Akte van transport door Jan Utenhove filius Ghyselbrechts aan de 
priorij van grond. 1501.

1 stuk

217 Akte waarbij Jan de Bruun grond in Eeklo en Lembeke afstaat aan 
de priorij om zijn schulden te betalen. 30 december 1501.

1 charter

218 Akte van attestatie door Joris van Ghendt betreffende de 
overdracht van een stuk heide in Lembeke aan de prior. 12 mei 
1512.

1 charter

219 Akte verleden voor notaris A. Mattheus, waarbij Lysbette, weduwe 
van Jan de Munck al haar rechten op cijnzen in de gemene meers in
Eeklo aan de priorij afstaat. 27 mei 1528.

1 charter

220 Akte waarbij Joos van Jungy, heer van Pamele een erfcijns aflost 
verzekerd op grond van de priorij in Eeklo. 24 maart 1535.
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1 charter

221 Akte van omruiling t.o.v. schepenen van Eeklo, tussen de priorij en 
Pieter Lambrechts van cijnsgoederen. 24 juni 1537.

1 charter

(4) Gent

(4) Gent
222 - 223 Stukken betreffende een erfrente verzekerd op een huis. 1426-1454.

222 - 223 Stukken betreffende een erfrente verzekerd op een huis.
1426-1454.

222 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Zegher Vollaert aan Adriane van Kakele gemachtigd door de priorij 
van Waarschoot van een erfrente verzekerd op een huis. 7 
december 1454.

1 charter

223 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Martin Scanael aan Arend vanden Ende van een erfrente verzekerd 
op 2 huizen. 18 oktober 1426.

1 charter

224 - 225 Stukken betreffende een losrente verzekerd op een huis. 1532-1548.

224 - 225 Stukken betreffende een losrente verzekerd op een huis.
1532-1548.

224 Kwitantie van Jan vanden Hove wegens de aflossing van een 
losrente op een huis. 12 september 1548.

1 stuk

225 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Willem de Mey filius Willems aan Jan vanden Hove van een losrente
verzekerd op een huis. 28 september 1532.

1 charter

226 - 228 Stukken betreffende huizen. 1541.

226 - 228 Stukken betreffende huizen. 1541.
226 Akte van transport t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 

Mailliaert Moens aan de priorij van 2 huizen. 9 november 1541.
1 charter

227 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Fransoys Beyaert aan Mailliaert Moens van 2 huizen. 21 maart 
1541.

1 charter

228 Onderhandse akte van verkoop, door Fransoys Beyaert aan 
Mailliaert Moens van 2 huizen. 17 februari 1541.

1 stuk
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229 - 230 Stukken betreffende grond. 1459-1550.

229 - 230 Stukken betreffende grond. 1459-1550.
229 Akte van verkoop, door de priorij Sint-Agneta in Gent aan de priorij 

van Waarschoot van grond. 11 maart 1550.
1 charter

230 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Gillis de Sciver aan de priorij Sint-Agneta in Gent van grond. 8 mei 
1459.

1 stuk

(5) Kaprijke

(5) Kaprijke
231 Retroactum betreffende een vercijnzing van grond t.o.v. schepenen

van Kaprijke door Matheus Coninx aan Daneel Baes. 10 november 
1388.

1 charter

232 Akte van schenking t.o.v. schepenen van Kaprijke, door Simon 
Utenhove aan de priorij van grond. 8 april 1455.

1 charter

(6) Oost - Eeklo

(6) Oost - Eeklo
233 Retroactum betreffende een vercijnzing van grond t.o.v. schout en 

schepenen van Boekhoute - ambacht, door Jan Lampaert filius 
Pieter aan Willem Pauwels filius Jan. 2 juni 1422.

1 charter

(7) Waarschoot

(7) Waarschoot
234 - 256 Retroacta betreffende verschillende stukken grond en cijnzen. 1355-1556.

234 - 256 Retroacta betreffende verschillende stukken grond en 
cijnzen. 1355-1556.

234 - 235 Stukken betreffende cijnzen. 1355-1378.

234 - 235 Stukken betreffende cijnzen. 1355-1378.
234 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 

Ambacht, door Jan van Lovendegem aan Katelijne van den Perre 
van cijnzen. 1 juli 1378.

1 charter

235 Akte verleden voor amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, waarbij Katelijne vrouw van Pieter van Scoenacker, 
bekent dat ze aan Jan van Lovendegem cijnzen schuldig is. 15 
februari 1355.

1 charter
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236 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Willem Blomme Janszone aan Willem Janszone 
Martijnszone van den Wedaghen en Jan Galijn Galijnszone, van 
grond in Waarschoot. 10 november 1428.

1 charter

237 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Pieter van Westvoorde Denijszone aan Simon 
Utenhove van een erfcijns verzekerd op een bos in Waarschoot. 17 
april 1431.

1 charter

238 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Everaert de Grave aan Simon Utenhove van een 
erfcijns verzekerd op grond in Waarschoot. 10 juli 1434.

1 charter

239 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Margriete Persevael aan Simon Utenhove van grond
in sevael aan Simon Utenhove van grond i Waarschoot. 1435.

1 charter

240 Akte van vercijnzing t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Simon Utenhove aan Simon de Nokere van grond in 
Waarschoot. 1435.

1 charter

241 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van de keure van Gent, door 
Saladijn van Erdbuer aan de O.L.Vrouwebroeders van Gent van een
erfcijns verzekerd op grond in Waarschoot. 3 juni 1435.

1 charter

242 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Clays Blomme aan Simon Utenhove van grond in 
Waarschoot. 2 juli 1435.

1 charter

243 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem - 
ambacht door Simon Nokere aan Simon Utenhove van grond in 
Waarschoot. 2 juli 1435.

1 charter

244 Akte van verdeling t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, tussen Kerstiaen Locke en Vincent van Oersele 
gemachtigd door Margriete Curthals en Race de Conic van meersen
in Waarschoot. 14 december 1435.

1 charter

245 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
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Ambacht, door Jan de Zeyter en Lysbette Gasterman aan Simon 
Utenhove van grond in Waarschoot. 12 juli 1437.

1 charter

246 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Everaert de Grave aan Simon Utenhove van grond 
in Waarschoot. 12 juli 1437.

1 charter

247 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Everaert de Grave aan Simon Utenhove van grond 
in Waarschoot. 12 juli 1437.

1 charter

248 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Jan Pertsevaele aan Simon Utenhove van grond in 
Waarschoot. 3 oktober 1440.

1 charter

249 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Jacob de Wulf aan Eloy Dac van een erfcijns 
verzekerd op grond in Waarschoot. 1 maart 1450.

1 charter

250 - 252 Stukken betreffende grond. 1451-1452.

250 - 252 Stukken betreffende grond. 1451-1452.
250 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 

Ambacht, door Arent de Cuevelare aan Margriete Curthals van 
grond in Waarschoot. 14 januari 1452.

1 charter

251 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Olivier Poucstrate en Arent de Cuevelare aan 
Margriete Curthals van grond in Waarschoot. 14 januari 1452.

1 charter

252 Akte van transport t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Lieven Harinc aan zijn voogd van grond in 
Waarschoot. 18 september 1451.

1 charter

253 Vonnis door amman en schepenen van Zomergem Ambacht in een 
geschil tussen Jacob Maenout en Jacop de Wulf over de grond 
gesitueerd in Waarschoot in de erfenis van Jan van der Sluus. 25 
januari 1452.

1 charter

254 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
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Ambacht, door Jacop Zeghers filius Jans aan zijn broer Jan Zeghers 
filius Jans van grond in Waarschoot. 20 december 1468.

1 charter

255 Akte van verkoop door Kerstoffels de Pauw en Joris de Munc, 
voogden van de kinderen van Jan vander Velde aan Simon de 
Vlieghere van grond. Januari 1549.

1 stuk

256 Akte van schenking t.o.v.de pastoor van Waarschoot, door Joos de 
Roo filius Jans aan de armen van de parochie van grond. 16 maart 
1556.

1 stuk

257 Vidimus van notaris J. Alaerts van een akte van schenking van 
1449, door Simon Utenhove en Margriete de Busere aan de prior 
van Warmond van grond ten behoeve van de onlangs opgerichte 
priorij in Waarschoot. 1650.

1 katern

258 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem - 
ambacht, door Willem Pertsevaele aan de priorij van grond in 
Waarschoot. 12 september 1453.

1 charter

259 Akte waarbij Herman Vrancke verklaart dat hij aan de priorij een 
erfcijns verzekert op grond in Waarschoot heeft verkocht. 8 juni 
1458.

1 charter

260 Akte van schenking t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Jan Utenhove en Margriete de Busere aan de priorij 
van alle bezittingen van Simon Utenhove zaliger die nog niet waren
overgedragen. 24 november 1467.

1 charter

261 - 262 Stukken betreffende een bos. 1460-1468.

261 - 262 Stukken betreffende een bos. 1460-1468.
261 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 

Ambacht, door Antonis de Raedt aan de priorij van een bos in 
Waarschoot. 10 augustus 1468.

1 charter

262 Akte van transport t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Antonis de Raedt aan Betkin de Clerc van een bos in
Waarschoot. 21 december 1460.

1 charter
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263 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Gheerolf van der Zoyen aan de priorij van een bos 
in Waarschoot. 28 augustus 1468.

1 charter

264 - 267 Stukken betreffende een landgoed. 1312-1476.

264 - 267 Stukken betreffende een landgoed. 1312-1476.
264 Akte van verkoop t.o.v. schepenen van Gent, door heer Roelandt 

van Wedergrate aan de priorij van een landgoed in Waarschoot en 
Eeklo en van cijnzen verzekerd op grond in Waarschoot, Eeklo en 
Lembeke. 10 april 1476.

1 charter

265 Sententie door de Raadkamer van Vlaanderen in een proces tussen
Jan de Stoppelaere en de priorij i.v.m. een landgoed in Waarschoot. 
23 december 1475.

1 stuk

266 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Hector van Vorhoute aan Margriete Curthals van 
een landgoed in Waarschoot. 4 oktober 1419.

1 charter

267 Akte waarbij baljuw en schepenen van Eeklo de vrouwe van Gavere
bevestigen in het bezit van een landgoed in Waarschoot gekocht 
van Roegier van Hertsberghe. 22 februari 1312.

1 charter

268 Akte van verkoop door Pieter Maertins filius Willems aan de priorij 
van een bos in Waarschoot. 5 maart 1478.

1 charter

269 Akte van verkoop door Gillis Beyse filius Aernouts aan de priorij van
meersen in Waarschoot. 8 mei 1478.

1 charter

270 Akte van omruiling t.o.v. baljuw en schepenen van de Oudburg en 
van Zomergem Ambacht, tussen Jan Gasterman en de priorij van 
grond en cijnzen in Waarschoot. 30 januari 1479.

1 charter

271 Akte waarbij Pieter Neyt attesteert dat hij met de priorij stukken 
grond in Waarschoot en Eeklo omruilde. 20 april 1517.

1 charter

272 - 273 Stukken betreffende een bos. 1539.

272 - 273 Stukken betreffende een bos. 1539.
272 Akte van omruiling t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
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Ambacht, tussen de priorij en Charles Claeissone van bos in 
Waarschoot. 14 december 1539.

1 charter

273 Staat van bossen in Waarschoot overgedragen door Charles 
Claeissone aan de priorij. 14 december 1539.

1 stuk

(8) Zomergem

(8) Zomergem
274 Retroactum betreffende een weg die t.o.v. amman en schepenen 

van Zomergem Ambacht, door Jan Busch aan Jacob van den 
Stringhe werd verkocht. 10 januari 1371.

1 charter

275 Akte van een schenking t.o.v. baljuw en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Margriete de Busere aan de priorij van een erfcijns 
verzekerd op grond in Zomergem. 1 februari 1471.

1 charter

276 - 279 Stukken betreffende een erfcijns. 1356-1473.

276 - 279 Stukken betreffende een erfcijns. 1356-1473.
276 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 

Ambacht, dor Andries Weyts aan de priorij van een erfcijns 
verzekerd op grond in Zomergem. 9 maart 1473.

1 charter

277 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Staes Hauweel aan Boudin Klinkaerd van een 
erfcijns. 8 september 1356.

1 charter

278 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Jacop Alloys aan Andries Weyts van een erfcijns 
verzekerd op grond in Zomergem. 13 januari 1442.

1 charter

279 Akte van verkoop t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door Roegier van Aersele aan Joos vanden Hecke van een
erfcijns verzekerd op grond in Zomergem en door Joos vanden 
Hecke aan Jan van Vanteghem van diezelfde erfcijns. 20 mei 1428.

1 charter

280 - 281 Stukken betreffende grond. 1522-1532.

280 - 281 Stukken betreffende grond. 1522-1532.
280 Akte van omruiling t.o.v. amman ern schepenen van Zomergem 

Ambacht, tussen de priorij en Filips de Stoppelaere van grond in 
Zomergem. 6 mei 1532.
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1 charter

281 Akte waarbij de abt van Sint-Pieters in Gent bevestigt, dat hij alle 
gronden in Zomergem Ambacht die toebehoorden aan wijlen Simon
de Stoppelaere overdraagt aan Filips de Stoppelaere. 24 februari 
1522.

1 charter

b. Kapitalen en geldleningen (Zie ook nr. 119)

B. KAPITALEN EN GELDLENINGEN (ZIE OOK NR. 119)
282 Akte verleden voor notaris J. Alaerts, waarbij Margriete de Busere 

weduwe van Simon Utenhove aan de priorij een aantal 
geldsommen schenkt. 5 maart 1463.

1 stuk

283 Akte verleden voor de Raadkamer van Vlaanderen, waarbij de 
weduwe en de erfgenamen van Simon Utenhove zich verbinden tot
de afbetaling van de geldsommen die de stichters indertijd aan de 
priorij had toegezegd. 10 mei 1474.

1 charter

284 Akte van attestatie door priester Jan Wauters betreffende het 
transport van een jaarrente ten laste van de Gentse stadskas aan 
de priorij. 21 december 1774.

1 stuk

2. Beheer

2. BEHEER
a. Grondbezit, cijnzen en pachten

A. GRONDBEZIT, CIJNZEN EN PACHTEN
(1) Algemeen

(1) Algemeen
285 Uittreksel uit het manuaal van ontvangen cijnzen toebehorend aan 

de priorij. C. 1538.
1 deel

286 Uittreksel uit het manuaal van ontvangen cijnzen toebehorend aan 
de priorij. C.1580.

1 deel

287 Uittreksel uit het manuaal van ontvangen cijnzen toebehorende 
aan de priorij. C. 1580.

1 deel

288 Manuaal van ontvangen cijnzen toebehorende aan de priorij. 1645.
1 deel

289 Staat van ontvangen cijnzen toebehorende aan de priorij. Z.d.
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1 katern

290 Staten van ontvangen pachten toebehorende aan de priorij. 1672-
1674.

2 stukken

291 Manuaal van ontvangen cijnzen toebehorende aan de priorij. 1695.
1 deel

292 Manuaal van ontvangen cijnzen toebehorende aan de priorij. 1700.
1 deel

293 Manuaal van ontvangen pachten toebehorende aan de priorij. 
1768.

1 deel

294 Staat van bezittingen van de priorij in Eeklo opgemeten door Pieter
Geirnaert, landmeter te Eeklo. 1778.

1 katern

295 Staat van bezittingen van de priorij in Waarschoot opgemeten door 
J. Geirnaert, landmeter te Eeklo. 1778.

1 katern

296 Staat van bezittingen van de priorij in Waarschoot, Eeklo en 
Lembeke, opgemeten door J.L. Geirnaert, landmeter te Eeklo. C. 
1778.

1 katern

(2) Bijzonder

(2) Bijzonder
(a) Niet gesitueerd

(a) Niet gesitueerd
297 Akte van overeenkomst tussen de priorij en Joos vanden Kerchove 

i.v.m. de wegen en het gebruik daarvan die door het grondgebied 
van de priorij lopen. 31 oktober 1513.

1 charter

298 Akte waarbij de priorij aan Pieter Coppins en diens erfgenamen 
toestemming verleent om een stal op te trekken in een dreef van 
de priorij. 19 april 1556.

1 stuk

299 Akte waarbij landmeter Christoffels van Hyfte attesteert dat hij 
percelen grond van de priorij heeft opgemeten. 1559.

1 stuk

300 Staat van bezittingen van de priorij. 1612.
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1 katern

301 Staten van verschillende stukken grond. 1634-1651.
1 omslag

302 Kantbeschikking van prior J. van der Cruycen op een verzoek van 
Antonis de Smet om een kwijtschelding van zijn pacht. 1695-1706.

1 stuk

303 Akte waarbij Pieter de Smet filius Pauwels aan de priorij de 
hypotheek op zijn hofstede afstaat om zijn achterstallige pacht te 
kunnen afbetalen. 30 oktober 1711.

1 stuk

304 Stukken betreffende een klacht vanwege de priorij tegen Pieter de 
Neve, i.v.m. een achterstallige pacht. 1775.

(b) Bassevelde

(b) Bassevelde
305 Akte van vercijnzing t.o.v. schepenen van Boekhoute Ambacht, 

door de priorij aan Arend de Wagheneere van een hofstede in 
Bassevelde. 9 januari 1503.

1 charter

(c) Eeklo en Lembeke

(c) Eeklo en Lembeke
306 Akte waarbij Vincent Blankaert en Wouter Zeghere, inwoners van 

Lembeke attesteren dat de parochie Lembeke met de priorij een 
overeenkomst afsloot, inzake het gebruik van een weg door de 
meers van het klooster. 27 november 1524.

1 charter

307 Akte van vercijnzing t.o.v. schepenen van Eeklo, door de priorij aan 
Denijs de Munc filius Jans van grond. 27 november 1528.

1 charter

308 Akte van overeenkomst tussen de burgemeester en schepenen van
Eeklo enerzijds en de priorij anderzijds betreffende het graven van 
een kanaal van Eeklo naar Gent, doorheen de bossen van de priorij.
25 augustus 1533.

1 charter

309 Akte van overeenkomst t.o.v. schepenen van Eeklo en Lembeke, 
tussen de priorij enerzijds en Jacop Dhane en zijn verwanten 
anderzijds, n.a.v. een geschil over een cijns. 3 juli 1534.

1 charter

310 Sententie door amman en schepenen van Eeklo in een proces 
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tussen de priorij enerzijds en Pauwels Dierkins en de weduwe van 
Jan vanden Muelne anderzijds, i.v.m. achterstallige renten op 
huizen in Eeklo. 4 december 1546.

1 charter

311 Akte waarbij prior Willem de Castillo en Joos Waldack stukken grond
en bos in Eeklo opmeten en schatten. 4 augustus 1606.

1 stuk

312 Akte waarbij de amman van het ambacht Waarschoot attesteert 
dat hij nabij een bos van de priorij beslag legde op een kudde 
schapen. 4 juli 1656.

1 stuk

313 Stukken betreffende een landcijnsgoed. 1660.
1 katern

--- Landmeterkaart van Jacobus Claeys uit Waarschoot van het 
Muinkveld in Lembeke. 1753.

1 blad

314 Akte van verpachting van grond in Lembeke. 1766.
1 katern

315 Akte van verpachting van grond in Eeklo. 1788.
1 katern

316 Akte van verpachting van grond in Eeklo. 1791.
1 katern

(d) Gent

(d) Gent
317 Stukken betreffende een proces voor schepenen van de keure van 

Gent, tussen prior Jacop de Draeyere en Clais Utenhove enerzijds 
en Danneel de Vos anderzijds, i.v.m. een burgergeschil. 1530-1538.

1 omslag

318 Akte verleden voor notaris A. vander Beke te Gent, waarbij de prior
Jan Watervliet en broeder Pieter du Corron verklaren dat de priores 
van Sint-Barbara in Gent hen toestemming gaf om drie pilaren op 
te trekken op grond van haar klooster. 26 mei 1653.

1 stuk

319 Akten van verpachting van huizen in Gent. 1655-1670.
1 lias

320 1680-1681.
1 omslag



60 Priorij van Waarschoot

320 - 326 Akten van verpachting van grond in Gent. 1680-1795.

320 - 326 Akten van verpachting van grond in Gent. 1680-1795.
321 1695.

1 katern

322 1697.
1 katern

323 1712.
1 katern

324 1720.
1 katern

325 1784.
1 katern

326 1795.
1 katern

327 Akte waarbij Anthoine Buffon attesteert dat hij verzaakt aan het 
gebruik van een huis van de priorij in Gent. 1720.

1 stuk

--- Plattegrond door J.L. Geirnaert, landmeter te Eeklo van de 
bezittingen van de priorij in Gent. 1789.

1 blad

(e) Kaprijke

(e) Kaprijke
328 Akte van vercijnzing t.o.v. schepenen van Kaprijke, door de priorij 

aan Simon de Smet van grond. 20 september 1495.
1 charter

329 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de priorij enerzijds en Jan Verbeke, Lievin en Pieter Dankaert
anderzijds, i.v.m. een achterstallige cijns verzekerd op grond in 
Kaprijke. 1554.

1 omslag

330 - 332 Akte van verpachting van grond in Kaprijke. 1604-1621.

330 - 332 Akte van verpachting van grond in Kaprijke. 1604-1621.
330 1604.

1 katern

331 1608.
1 katern
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332 1621.
1 katern

(f) Maldegem

(f) Maldegem
--- Landmeterkaart van Jacobus Clayes uit Waarschoot, van velden en 

vijvers in Maldegem tussen Papelo, Ursel en Knesselare opgemaakt
op aanvraag van de prior. 1761.

1 blad

(g) Oosteeklo

(g) Oosteeklo
333 Kwitanties van Pieter Donckere, Jan Temmerman, Gheeraert 

Willems en Jan Blomme, wegens vergoeding van hun aan de priorij 
verkochte rechten op grond in Oosteeklo. 1504.

1 charter

334 Akte van vercijnzing t.o.v. schepenen van Boekhoute Ambacht, 
door de priorij aan Vincent vanden Hecke, een hofstede in 
Oosteeklo. 15 november 1525.

1 charter

(h) Waarschoot

(h) Waarschoot
335 Akte verleden voor Amman en schepenen van Zomergem 

Ambacht, waarbij Jan Utenhove filius Ghiselberchts aan de priorij 
toestemming verleent om een erfcijns verzekerd op grond in 
Waarschoot af te lossen. 16 mei 1494.

1 charter

336 Akte waarbij Jacob Willems afstand doet van het beschikkingsrecht 
over een bos in Waarschoot, ten gunste van de priorij eigenaar van
het bos. 4 mei 1508.

1 charter

337 Akte waarbij Jacob vanden Kerchove afstand doet van het 
beschikkingsrecht over een meers in Waarschoot, ten gunste van 
de priorij eigenaar van de meers. 10 januari 1517.

1 charter

338 Akte verleden voor de pastoor van Waarschoot, waarbij de prior 
Frans de Wintere attesteert dat hij aan Zegher de Jaghere filius Jans
toestemming heeft verleend om een brug te bouwen. Z.d.

1 stuk

339 Akte van vercijnzing t.o.v. amman en schepenen van Zomergem 
Ambacht, door de priorij aan Christine de Waghemakere van grond 
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in Waarschoot. 12 januari 1551.
1 charter

340 Akte van vercijnzing door de priorij aan Lysbette Fierins, van grond 
in Waarschoot. Z.d.

1 charter

341 Stukken betreffende een meers in Waarschoot. 1564-1577.
1 omslag

342 Akte van vercijnzing door de priorij aan Lysbette Fierins en Joris 
Fierins, van een bos in Waarschoot. 20 januari 1578.

1 charter

343 Stukken betreffende een cijnsgoed in Waarschoot. 1660.
1 katern

344 Verslag van een inspectie verricht door baljuw, burgemeester en 
schepenen van Waarschoot, van een omgekapte eik middenin een 
dreef voor de helft bezit van de priorij. 1669.

1 stuk

345 Akte verleden voor de griffie van Eeklo waarbij Martin van Zeele en
Boudewijn Roegiers, inwoners van Waarschoot verklaren dat zij op 
verzoek van de priorij een gracht hebben gegraven tussen de 
hofstede van Laurens Roegiers en een stuk grond van de priorij in 
Waarschoot. 19 mei 1672.

1 stuk

346 Staat van opmeting gronden in Waarschoot. 18de eeuw.
1 stuk

347 Akte verleden voor amman, burgemeester en schepenen van het 
ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele, waarbij Joos Blomme 
filius Joos verklaart dat voor de priorij een rente heeft gevestigd op 
grond in Waarschoot. 10 januari 1708.

1 katern

348 - 352 Akte van verpachting van grond in Waarschoot. 1714-1796.

348 - 352 Akte van verpachting van grond in Waarschoot. 1714-
1796.

348 1714.
1 katern

349 1768.
1 katern

350 1775.
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1 katern

351 1787-1788.
1 omslag

352 1792-1796.
1 omslag

353 Stukken betreffende een proces voor burgemeester en schepenen 
van het ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele, tussen de 
priorij enerzijds en Pieter de Roose filius Anthoine anderzijds i.v.m. 
het eigendomsrecht op grond in Waarschoot. 1767-1768.

1 omslag

354 Stukken betreffende een proces voor burgemeester en schepenen 
van het ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele tussen de 
priorij enerzijds en Jan de Groote filius Joos anderzijds i.v.m. het 
onwettig hakken van hout in een bos van de priorij in Waarschoot. 
1774-1776.

1 omslag

(i) Watervliet

(i) Watervliet
355 Akte van verpachting van grond in Watervliet. 1794.

1 katern

(j) Zomergem

(j) Zomergem
356 Akte verleden voor amman en schepenen van Zomergem 

Ambacht, waarbij Anthonis en Jacob de Luu aan de priorij 
toestemming verlenen om een erfcijns gedeeltelijk af te lossen. 16 
april 1493.

1 charter

357 Stukken betreffende een geschil tussen de priorij en Joos Zoete 
over de toestand van een meers in Zomergem Ambacht. 1517.

1 omslag

b. Kloostergebouwen

B. KLOOSTERGEBOUWEN
358 Akte waarbij Filips de Schone hertog van Bourgondië zijn 

goedkeuring verleent aan de heropbouw van de priorij. 23 april 
1499.

1 charter

359 Akte van attestatie door C. Boudins de Oude, landmeter 
betreffende de opmeting op verzoek van de prior van Waarschoot 
van een hof van het St.-Agnetaklooster te Gent. 17 oktober 1659.
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1 stuk

360 Akte van attestatie door Joos de Poortere landmeter van de Raad 
van Vlaanderen, betreffende de opmeting van de nieuwe daken 
van de priorij. 1 september 1673.

1 stuk

361 Akte van overeenkomst tussen de priorij en Jan Pauwels meester-
klokgieter, betreffende de vervaardiging van drie klokken. 15 juli 
1723.

1 stuk

c. Kapitalen en geldleningen

C. KAPITALEN EN GELDLENINGEN
362 Akten waarbij de afbetaling wordt geregeld van schulden aan de 

priorij wegens het lenen van geld. 1652, 1773, 1783.
3 stukken

3. Vervreemding

3. VERVREEMDING
363 Akten van schuldbekentenis voor de aankoop van partijen bos van 

de priorij. 1573, 1635, 1637, 1639.
1 omslag

364 Reglement voor de openbare verkoop van hout. 1597.
1 katern

365 Staat van partijen bos verkocht door de priorij. C. 1633.
1 katern

366 Akten waarbij de afbetaling wordt geregeld van schulden aan de 
priorij, wegens aankopen van partijen bos. 1636, 1639.

1 omslag

367 Akten van openbare verkopingen van bomen en hakhout. 1641, 
1648.

3 katernen

368 Akten van openbare verkopingen van vee. 1649.
1 katern

369 Akten van openbare verkoop van landbouwgereedschap. 1649-
1650.

1 katern

370 Akten van verkoop van bomen en hout. 1650-1659.
12 katernen
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371 Akten van openbare verkoop van bomen en hout. 1660-1669.
16 katernen

372 Akte van attestatie door Adriaan Pijnckel landmeter, betreffende de
opmeting van verkochte partijen bos van de priorij. 10 juni 1670.

1 katern

373 Akten van openbare verkoop van bomen en hout. 1670, 1672, 
1677.

6 katernen

374 Akten van verkoop van hakhout. 1674.
1 katern

375 Akten van verkoop van hakhout. 1675.
1 katern

376 Akte van attestatie door L. van Gheldere landmeter van de 
Oudburg, betreffende de opmeting van verkochte partijen bos van 
de priorij. 24 juli 1677.

1 stuk

377 Stukken betreffende de openbare verkoop van bos . 17de - 18de 
eeuw.

1 omslag

378 Stukken betreffende schuldenaars van de priorij. 1704-1709.
2 stukken

379 Akte van openbare verkoop van bos. 1722.
1 katern

380 Stukken betreffende schuldenaars van de priorij. 1742-1749.
1 omslag

381 Staten van personen die de priorij geld verschuldigd zijn voor het 
kopen van bomen en hout. 1750.

1 omslag

382 Bekendmaking door de prior van een openbare verkoop van 
hakhout. 1754.

1 stuk

383 Staat van verkochte partijen bos in Waarschoot, opgemeten door 
Jacobus Claeys landmeter te Waarschoot. 1767.

1 katern
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384 - 398 Stukken betreffende processen voor burgemeester en schepenen van het ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele tussen de prior en particulieren i.v.m. achterstallige schulden wegens de aankoop van hakhout van de priorij. 1769-1777.

384 - 398 STUKKEN BETREFFENDE PROCESSEN VOOR 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN HET AMBACHT 
WAARSCHOOT, OOSTWINKEL EN RONSELE TUSSEN DE PRIOR EN 
PARTICULIEREN I.V.M. ACHTERSTALLIGE SCHULDEN WEGENS DE 
AANKOOP VAN HAKHOUT VAN DE PRIORIJ. 1769-1777.

384 1769-1770.
1 omslag

385 1769.
1 omslag

386 1770.
1 omslag

387 1770-1771.
1 omslag

388 1770.
1 katern

389 1770-1771.
1 pak

390 1771.
1 katern

391 1771.
1 omslag

392 1771-1772.
1 omslag

393 1771-1772.
1 omslag

394 1772.
1 omslag

395 1772.
1 omslag

396 1772-1773.
1 omslag

397 1773-1776.
1 omslag
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398 1777.
1 omslag

399 - 408 Stukken betreffende processen voor burgemeester en schepenen van de keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot tussen de prior en particulieren i.v.m. achterstallige schulden wegens de aankoop van hakhout van de priorij. 1769-1777.

399 - 408 STUKKEN BETREFFENDE PROCESSEN VOOR 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE KEURE VAN SLEIDINGE, 
LOVENDEGEM EN WAARSCHOOT TUSSEN DE PRIOR EN 
PARTICULIEREN I.V.M. ACHTERSTALLIGE SCHULDEN WEGENS DE 
AANKOOP VAN HAKHOUT VAN DE PRIORIJ. 1769-1777.

399 1769-1770.
1 omslag

400 1769.
1 katern

401 1769-1772.
1 omslag

402 1770.
1 stuk

403 1772.
1 omslag

404 1773.
1 omslag

405 1776.
1 omslag

406 1777.
1 omslag

407 1777.
1 omslag

408 1777.
1 omslag

409 Stukken betreffende schuldenaars van de priorij. 1770-1774.
1 omslag
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410 - 411 Stukken betreffende processen voor burgemeester en schepenen van het ambacht Zomergem-Herzele, tussen de prior en particulieren i.v.m. achterstallige schulden wegens de aankoop van hakhout van de priorij. 1772-1777.

410 - 411 STUKKEN BETREFFENDE PROCESSEN VOOR 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN HET AMBACHT ZOMERGEM-
HERZELE, TUSSEN DE PRIOR EN PARTICULIEREN I.V.M. 
ACHTERSTALLIGE SCHULDEN WEGENS DE AANKOOP VAN HAKHOUT
VAN DE PRIORIJ. 1772-1777.

410 1772.
1 katern

411 1777.
1 omslag

C. Lasten

C. LASTEN
1. Ten behoeve van de centrale overheid

1. TEN BEHOEVE VAN DE CENTRALE OVERHEID
412 Kwitantie van de ontvanger-generaal in Vlaanderen wegens de 

aflossing van de grafelijke rente door de priorij. 22 september 
1565.

1 charter

413 Stukken betreffende de legering van troepen in de priorij. 1578, 
1668.

1 omslag

414 Stukken betreffende een rente gevestigd op het kanaal en de 
maalderij in het kwartier van Gent, ten laste van de priorij. 1670.

1 omslag

415 Verzoekschrift vanwege de priorij aan de centrale overheid, om een
vermindering van de taks voor amortisatie te verkrijgen. 1755.

1 stuk

2. Ten behoeve van de lokale overheid

2. TEN BEHOEVE VAN DE LOKALE OVERHEID
416 Akte van overeenkomst t.o.v. notaris J. Scauvlieghe tussen de 

priorij enerzijds en de parochie Waarschoot anderzijds i.v.m. de 
belastingen op de goederen van het klooster. 22 oktober 1486.

1 charter

417 Sententie door de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de 
priorij enerzijds en de parochie Waarschoot anderzijds i.v.m. de 
belastingen op de goederen van het klooster. 15 januari 1549.

1 charter

418 Sententie door de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de 
priorij enerzijds en de parochie Waarschoot anderzijds i.v.m. de 
belastingen op de goederen van het klooster. 15 januari 1529.
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1 stuk

419 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de priorij, de burgemeester en schepenen en de gegoede 
inwoners van Waarschoot enerzijds en de voogden van het Sint-
Jacobsgasthuis te Gent anderzijds i.v.m. de repartitie van de lokale 
belastingen in Waarschoot. 1661.

1 omslag

420 Uittreksel uit het manuaal van ontvangen renten toebehorende aan
de parochie Waarschoot betreffende een bos van de priorij. 1664.

1 stuk

421 Verslag van de door de monniken uitgevoerde werken bij de 
Dampoort te Gent. 1671.

1 stuk

422 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de priorij, de burgemeester en schepenen van Waarschoot 
enerzijds en de inwoners van de parochie Waarschoot anderzijds 
i.v.m. een nieuwe opmeting van de parochie voor de repartitie van 
de belastingen. 1674-1697.

1 omslag

423 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de ontvanger van Waarschoot enerzijds en de priorij 
anderzijds i.v.m. de bijdrage van het klooster in de lokale 
belastingen. 1677, 1678, 1680.

1 omslag

424 Verzoekschrift vanwege prior Judocus van der Cruycen aan 
burgemeester en schepenen van Waarschoot, betreffende de 
opmeting van de bossen van de priorij. 1693.

1 stuk

425 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de priorij enerzijds en de burgemeester, schepenen en 
grootgrondbezitters van Waarschoot anderzijds i.v.m. de bijdrage 
van het klooster in de lokale belastingen. 1690, 1693- 1697.

2 pakken

426 Memories van prior Judocus van der Cruycen over de opmeting van
de zaaigronden en bossen van de priorij in Waarschoot. C. 1695.

1 omslag

427 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de priorij enerzijds en de burgemeester en schepenen van 
Waarschoot anderzijds i.v.m. de bijdrage van het klooster in de 
lokale belastingen. 1695, 1697-1699.
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1 omslag

428 Akte waarbij Karel II koning van Spanje aan zijn eerste deurwaarder
volmacht verleent om het decreet van 1698, betreffende de 
inspectie van het register van uitgaven van de parochie 
Waarschoot door de Geheime Raad uit te voeren. 4 juli 1698.

1 charter

429 Begroting van de jaarlijkse bijdrage van de priorij in de belasting op
bossen. 1702.

1 stuk

430 Bevelschrift vanwege de deurwaarder in de Raad van Vlaanderen 
aan de prior tot afbetaling van zij bijdrage in de lokale belastingen. 
1700, 1703.

1 stuk

3. Ten behoeve van particulieren

3. TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN
431 - 432 Stukken betreffende een losrente. 1524-1558.

431 - 432 STUKKEN BETREFFENDE EEN LOSRENTE. 1524-1558.
431 Akte van transport door Joos Bruus filius Lievin aan Matheus Bruus 

priester van een losrente ten laste van de priorij. 20 juni 1558.
1 charter

432 Akte van verkoop door de priorij aan Lievin Bruus filius Matheus 
van een losrente te verzekeren op grond. 28 september 1524.

1 charter

433 Akte waarbij burgemeester en schepenen van Mechelen attesteren 
dat Thérèse Françoise Colins de Carsienne née t' Serclaes 
beneficiaris van een abdijbrood ten laste van de priorij in leven is. 
1767.

1 stuk

434 Kwitantie van de Cellebroeders van Bergen-op-Zoom wegens de 
aflossing door de priorij van een rente. 18 april 1505.

1 stuk

435 Akte van attestatie t.o.v. amman en schepenen van het ambacht 
en de parochie Waarschoot betreffende de vestiging door prior 
Filips de Steercke van een rente ten gunste van de erfgenamen van
Guerolf de Groote. 9 oktober 1585.

1 charter

436 Akte verleden door notaris A. de Wijnackere waarbij Raes de 
Meyere de priorij van het achterstallige op zin lijfrente kwijtscheldt.
23 juli 1499.
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1 charter

437 Kwitantie van de bestuurders van het Sint-Jacobsgasthuis te Gent 
wegens de aflossing door de priorij van een rente. 14 december 
1539.

1 charter

438 Nota over een lijfrente toegekend aan Jan van der Hellen. 16de 
eeuw.

1 stuk

439 Sententie door de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de 
abt van Boudelo beheerder van de goederen van de priorij en de 
weduwe van Jan van de Velde i.v.m. een achterstallige lijfrente. 8 
februari 1589.

1 charter

440 Akte verleden voor notaris Jan de Wilde waarbij de priorij wordt 
ontlast van een jaarrente naar aanleiding van de permutatie van 
Jan van Maldegem kapelaan van de Sint-Niklaaskerk te Gent en van
Jan Egidius pastoor van Bassevelde. 24 mei 1526.

1 charter

441 - 442 Stukken betreffende een lijfrente. 1553.

441 - 442 STUKKEN BETREFFENDE EEN LIJFRENTE. 1553.
441 Akte van attestatie t.o.v. schepenen van Gent betreffende de 

belofte van een lijfrente aan Digna Zomers ten laste van de priorij. 
19 augustus 1553.

1 charter

442 Akte van schuldbekentenis door de priorij aan Digna Zomers van 
een lijfrente. 19 maart 1553.

1 charter

443 Akte van attestatie door Jan Valckgrave abt van Boudelo 
betreffende de geringe inkomsten van de priorij waardoor ze het 
abdijbrood niet langer kan afbetalen. 23 november 1720.

1 stuk

443 /BIS Kwitantie van Joos Zoete wegens aflossing door de priorij van een 
rente gevestigd op grond in Lembeke. 22 augustus 1514.

1 charter
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D. Boekhouding

D. BOEKHOUDING
1. Hulpboekhouding

1. HULPBOEKHOUDING
a. Hulpdagboeken en staten van inkomsten en uitgaven

A. HULPDAGBOEKEN EN STATEN VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN
(1) Keuken en bakkerij

(1) Keuken en bakkerij
444 - 461 Hulpdagboeken van inkomsten en uitgaven van de keuken. 1664-1765.

444 - 461 Hulpdagboeken van inkomsten en uitgaven van de 
keuken. 1664-1765.

444 1664-1665.
1 deel

445 1710.
1 omslag

446 1749.
1 omslag

447 1750.
1 omslag

448 1751.
1 omslag

449 1752.
1 omslag

450 1753.
1 omslag

451 1755.
1 omslag

452 1756.
1 omslag

453 1757.
1 omslag

454 1758.
1 omslag

455 1759.
1 omslag

456 1760.
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1 omslag

457 1761.
1 omslag

458 1762.
1 omslag

459 1763.
1 omslag

460 1764.
1 omslag

461 1765.
1 omslag

462 - 477 Hulpdagboeken van inkomsten en uitgaven van de bakkerij. 1749-1765.

462 - 477 Hulpdagboeken van inkomsten en uitgaven van de 
bakkerij. 1749-1765.

462 1749.
1 omslag

463 1750.
1 omslag

464 1751.
1 omslag

465 1752.
1 omslag

466 1753.
1 omslag

467 1755.
1 omslag

468 1756.
1 omslag

469 1757.
1 omslag

470 1758.
1 omslag

471 1759.
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1 omslag

472 1760.
1 omslag

473 1761.
1 omslag

474 1762.
1 omslag

475 1763.
1 omslag

476 1764.
1 omslag

477 1765.
1 omslag

(2) Kleding, huisraad, gezondheid, reizen, proceskosten en zielzorg

(2) Kleding, huisraad, gezondheid, reizen, proceskosten en zielzorg
478 Staat van uitgaven voor de dagelijkse eucharistieviering in de 

priorij. 1656-1658.
1 lias

479 Staat van de uitgaven voor de zieke en het overlijden van de prior 
Jan Watervliet. 1671-1672.

1 deel

480 Staat van uitgaven voor het bezoek van de prelaat van Cambron 
aan de priorij. 1718.

1 stuk

(3) Karweien

(3) Karweien
481 Staat van uitgaven voor het graven en ruimen van grachten. 1652.

1 katern

482 Staat van uitgaven voor de afbraak van een illegale oven op grond 
van de priorij. 1670.

1 stuk

(4) Leden van de gemeenschap

(4) Leden van de gemeenschap
483 Staat van uitgaven voor nieuwe kloosterlingen. 1761-1762.

2 stukken
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(5) Onderhoud en verkoop van bossen

(5) Onderhoud en verkoop van bossen
484 Uittreksel uit een register van uitgaven van Gabriel Page, 

administrateur van de priorij i.v.m. het onderhoud van de bossen. 
1667.

1 stuk

485 Staten van de opbrengsten der verkoop van bomen. 1661-1668.
1 omslag

b. Rekeningen wegens specifieke inkomsten en uitgaven

B. REKENINGEN WEGENS SPECIFIEKE INKOMSTEN EN UITGAVEN
(1) Keuken

(1) Keuken
486 Rekeningen van Gabriel Page, administrateur van de priorij wegens

het beheer van de keuken. 1668.
1 katern

(2) Onderhoud en verkoop van bossen

(2) Onderhoud en verkoop van bossen
487 Rekening van Gabriel Page, administrateur van de priorij wegens 

de verkoop van bomen. 1668.
1 katern

2. Hoofdboekhouding

2. HOOFDBOEKHOUDING
a. Journalen en manualen

A. JOURNALEN EN MANUALEN
(1) Algemeen

(1) Algemeen
488 Journal van uitgaven van prior Judocus du Corron. 1640.

1 stuk

489 Uittreksel uit een journaal van inkomsten van Frans van 
Ravenbroeck, administrateur van de priorij. 1677-1678.

1 katern

490 Journaal van uitgaven van de prior. 1679-1681.
1 deel

491 Manuaal van uitgaven van de prior. 1683-1684.
1 deel

492 Manuaal van uitgaven van de prior. 1685-1690.
1 deel

493 Journaal van inkomsten en uitgaven van de prior. 1685-1694.
1 deel
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494 Journaal van inkomsten en uitgaven van de prior. 1763-1766.
1 omslag

495 Journaal van uitgaven. 1768-1796.
1 deel

(2) Bijzonder

(2) Bijzonder
(a) Keuken

(a) Keuken
496 Journaal van inkomsten en uitgaven van de prior. 1645-1676.

1 deel

497 Journaal van uitgaven van de prior. 1682.
1 deel

(b) Onderhoud van gebouwen en meubilair

(b) Onderhoud van gebouwen en meubilair
498 Journaal van uitgaven van de prior. 1645-1675.

1 deel

(c) Kleding, huisraad, gezondheid, reizen, proceskosten en zielzorg

(c) Kleding, huisraad, gezondheid, reizen, proceskosten en zielzorg
499 Journaal van uitgaven van de prior. 1659-1668.

1 deel

500 Journaal van uitgaven van Frans van Ravenbroeck, administrateur 
van de priorij. 1677-1678.

(d) Karweien

(d) Karweien
501 Journaal van inkomsten en uitgaven van de prior. 1645-1667.

1 deel

(e) Leden van de gemeenschap

(e) Leden van de gemeenschap
502 Journaal van uitgaven van de prior. 1661-1671.

1 deel

b. Rekeningen

B. REKENINGEN
503 Rekening van alle inkomsten en lasten van de priorij. C. 17de eeuw.

1 katern

504 Rekening van prior Filips Boonen. 1619-1621.
1 katern
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505 - 513 Rekeningen van Charles Beydens, procurator en ontvanger van de priorij. 1749-1759.

505 - 513 Rekeningen van Charles Beydens, procurator en 
ontvanger van de priorij. 1749-1759.

505 26 oktober 1749 - 31 oktober 1750.
1 katern

506 1 november 1750 - 31 oktober 1751.
1 katern

507 1 november 1751 - 31 oktober 1752.
1 katern

508 1 november 1753 - 31 december 1754.
1 stuk

509 1755.
1 stuk

510 1756.
1 stuk

511 1757.
1 stuk

512 1758.
1 stuk

513 1759.
1 stuk

514 Rekening van alle inkomsten en lasten van de priorij, opgemaakt 
na het overlijden van prior Cambier. 1768.

1 katern

515 Rekening van alle inkomsten en lasten van de priorij, opgemaakt 
na het overlijden van prior Wauters. 1792.

1 katern

516 Rekening van alle inkomsten en lasten van de priorij, opgemaakt in
opdracht van de Franse Republiek. 1795.

1 katern

c. Bijlagen bij de rekeningen

C. BIJLAGEN BIJ DE REKENINGEN
517 - 673 Kwitanties. 1585-1796.

517 - 673 Kwitanties. 1585-1796.
517 1585.

1 omslag
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518 1586.
1 omslag

519 1587.
1 omslag

520 1588.
1 omslag

521 1589.
1 omslag

522 1590.
1 omslag

523 1591.
1 omslag

524 1592.
1 omslag

525 1593.
1 omslag

526 1594.
1 omslag

527 1595.
1 omslag

528 1596.
1 omslag

529 1599.
1 omslag

530 ca. 17de eeuw.
1 omslag

531 1600.
1 stuk

532 1603.
1 omslag

533 1603.
1 omslag
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534 1604.
1 omslag

535 1605.
1 omslag

536 1609-1620.
1 lias

537 1615.
1 stuk

538 1616.
1 omslag

539 1622.
1 omslag

540 1623.
1 omslag

541 1624.
1 omslag

542 1624-1644.
1 lias

543 1625.
1 omslag

544 1626.
1 omslag

545 1627.
1 omslag

546 1628.
1 omslag

547 1629-1631.
1 lias

548 1645-1646.
1 omslag

549 1648.
1 omslag

550 1649.
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1 omslag

551 1650.
1 omslag

552 1651.
1 omslag

553 1652.
1 omslag

554 1653.
1 omslag

555 1653-1654.
1 lias

556 1654.
1 omslag

557 1655-1656.
1 lias

558 1655.
1 omslag

559 1656.
1 omslag

560 1657.
1 omslag

561 1658.
1 omslag

562 1659.
1 omslag

563 1660.
1 omslag

564 1661.
1 omslag

565 1662.
1 omslag

566 1663.
1 omslag
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567 1664.
1 omslag

568 1665.
1 omslag

569 1666.
1 omslag

570 1667.
1 omslag

571 1668.
1 omslag

572 1669.
1 omslag

573 1669-1671.
1 lias

574 1670.
1 stuk

575 1671.
1 omslag

576 1672.
1 pak

577 1673.
1 pak

578 1674.
1 pak

579 1675.
1 omslag

580 1676.
1 omslag

581 1677.
1 omslag

582 1678.
1 omslag



82 Priorij van Waarschoot

583 1679.
1 omslag

584 1680.
1 omslag

585 1681.
1 omslag

586 1682.
1 omslag

587 1683.
1 omslag

588 1684.
1 omslag

589 1685.
1 omslag

590 1686.
1 omslag

591 1687.
1 omslag

592 1688.
1 omslag

593 1689.
1 omslag

594 1690.
1 omslag

595 1691.
1 omslag

596 1692.
1 omslag

597 1693.
1 omslag

598 1694.
1 omslag

599 1695.
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1 omslag

600 1697.
1 omslag

601 1698.
1 omslag

602 1703.
1 omslag

603 1705.
1 omslag

604 1706.
1 omslag

605 1707.
1 pak

606 1708.
1 omslag

607 1709.
1 omslag

608 1710.
1 omslag

609 1711.
1 omslag

610 1712.
1 omslag

611 1713.
1 omslag

612 1714.
1 omslag

613 1715-1718.
1 lias

614 1715.
1 omslag

615 1716.
1 omslag
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616 1717.
1 omslag

617 1718.
1 omslag

618 1719.
1 omslag

619 1720.
1 omslag

620 1721.
1 omslag

621 1722.
1 omslag

622 1723.
1 omslag

623 1724.
1 omslag

624 1725.
1omslag

625 1726.
1 omslag

626 1727.
1 omslag

627 1728.
1 omslag

628 1729.
1 omslag

629 1730.
1 omslag

630 1731.
1 omslag

631 1732.
1 omslag
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632 1734.
1 omslag

633 1735.
1 omslag

634 1736.
1 omslag

635 1737.
1 omslag

636 1738.
1 omslag

637 1739.
1 omslag

638 1740.
1 omslag

639 1741.
1 omslag

640 1742.
1 omslag

641 1743.
1 omslag

642 1744.
1 omslag

643 1745.
1 omslag

644 1746.
1 omslag

645 1747.
1 omslag

646 1748.
1 omslag

647 1749.
1 omslag

648 1750.
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1 omslag

649 1751.
1 omslag

650 1752.
1 omslag

651 1753.
1 omslag

652 1754.
1 omslag

653 1755.
1 omslag

654 1756.
1 omslag

655 1757.
1 omslag

656 1758.
1 omslag

657 1759.
1 omslag

658 1760.
1 pak

659 1761.
1 omslag

660 1762.
1 omslag

661 1763.
1 omslag

662 1764.
1 omslag

663 1765.
1 omslag

664 1766.
1 lias
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665 1767.
1 omslag

666 1768.
1 omslag

667 1771.
1 omslag

668 1773.
1 omslag

669 1791.
1 omslag

670 1793.
1 omslag

671 1794.
1 stuk

672 1795.
1 omslag

673 1796.
1 omslag

E. Zielzorg en onderwijs

E. ZIELZORG EN ONDERWIJS
1. Eredienst (zie ook nr. 478.)

1. EREDIENST (ZIE OOK NR. 478.)
674 Vonnis door de Raad van Vlaanderen in een proces tussen Gerem 

Borluut, Jan Triest, kanunnik van de Sint-Baafskathedraal te Gent, 
burgemeester en schepenen van de parochie en het ambacht 
Waarschoot enerzijds en de prior anderzijds i.v.m. de dagelijkse 
eucharistieviering in de kapel van de priorij. 24 januari 1656.

1 stuk

2. Onderwijs

2. ONDERWIJS
675 Stukken betreffende het onderricht in filosofie in de priorij, door Jan

Richart en Frans van Ravenbroeck. 1669-1675.
1 omslag

676 Uittreksel uit een biografische repertorium. C. 17de eeuw.
1 stuk
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III. Handschriften en documentatie

III. HANDSCHRIFTEN EN DOCUMENTATIE
A. Historiografische werken

A. HISTORIOGRAFISCHE WERKEN
677 Kroniek van de priorij door prior Judocus van der Cruycen. 1419-

1672.
1 deel

678 Memorieboek van de priorij. 1690-1792.
1 deel

679 Aantekening van prior Judocus van der Cruycen houdende een 
beknopte geschiedenis van de priorij. C. 1700.

1 stuk

680 Dagboek van Charles Beydens, monnik in de priorij. 1741-1767.
1 deel

B. Recepten

B. RECEPTEN
681 Recepten voor de bereiding van zalven. 17de-18de eeuw.

1 omslag

C. Kladnotities

C. KLADNOTITIES
682 Kladnotities van de priors. 17de - 18de eeuw.

1 omslag
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IV. Stukken zonder merkbaar verband met het archief

IV. STUKKEN ZONDER MERKBAAR VERBAND MET HET ARCHIEF
A. Oorspronkelijk

A. OORSPRONKELIJK
683 Stukken betreffende de vernieuwing van het Transport van 

Vlaanderen. 1515.
1 stuk

684 Brieven ingekomen bij de prelaat van de abdij van Boudelo. 1591-
1592.

2 stukken

685 Uittreksel uit een ordonnantie van Filips II koning van Spanje 
betreffende de kerkelijke rechtspraak. 1586.

1 stuk

686 Stukken betreffende een proces voor de burgemeester en 
schepenen van Maldegem, tussen Jan van Halewijn, heer van 
Maldegem enerzijds en Claeys filius Joos Lam anderzijds i.v.m. de 
verpanding van een losrente verzekerd op grond in Sint- Laureins. 
1582.

1 omslag

687 Uittreksel uit een doopregister van de Sint-Baafskathedraal te 
Gent. 1654.

1 stuk

688 Verzoekschrift vanwege de Sint-Salvatorpriorij in Antwerpen aan de
generaal-overste van de cisterciënzerorde, betreffende het recht 
op een herdersstaf. 1618.

1 stuk

689 Stukken betreffende een proces voor de landschepenen van de 
heerlijkheid en vierschaar van Velzeke tussen Filips Guillaume, 
hoogbaljuw van Zottegem en Velzeke enerzijds en de erfgenamen 
van Erasmus Merchijn anderzijds i.v.m. de erfenis van Merchijn. 
1630-1631.

1 omslag

690 Brief ingekomen bij de prior van Mariëndonk. 1666.
1 stuk

691 Bevelschrift vanwege de centrale overheid aan een gerecht, om 
aan Jan de Busschere uit Beigem brieven van uitstel van betaling af
te leveren. 1680.

1 stuk

692 Uittreksel uit een akte van overeenkomst tussen de Duitse keizer 
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en Polen. 1683.
1 stuk

693 Beschikking vanwege de Franse vorst i.v.m. de verdeling van de 
belastingen 1684. 17de eeuw.

1 stuk

694 Akte van schenking door Martinus Steyaert, deken van de Sint-
Pieterskerk te Leuven, pauselijk vicaris in het bisdom 's 
Hertogenbosch aan Jaqueline, Anne en Marie Steyaert, begijnen in 
Gent, van relikwieën uit Rome. 1696.

1 stuk

695 Lijst van geestelijken in Sint-Baafs en Sint-Veerle. 18de eeuw.
1 stuk

696 Brief van de huisvrouw van G.F. Perez (?) aan Lambrecht, procureur
van de Raad van Vlaanderen. 1702.

1 stuk

697 Akte van attestatie door de abdij van Nieuwenbos te Gent, 
betreffende de indienstneming van Elisabeth van Impe als bode. 
1716.

1 stuk

698 Verslag van een proces tussen de heer van Zulte en Joos Van den 
Berghe enerzijds en de weduwe van de heer van Petegem 
anderzijds i.v.m. het sterfhuis van de heer van Petegem. 1717.

1 stuk

699 Akte van schenking t.o.v. baljuw, burgemeester en schepenen van 
Zomergem Ambacht, door Lievine Matthijs weduwe van Carel de 
Backere aan Martin van Buere filius Jans, van grond. 1724.

1 charter

700 Brief van Charles Joseph Dufour aan 't Servranx, procureur 
verblijvende bij de recollettenbroeders van Gent. 1731.

1 stuk

701 Vonnis door de schepenen van gedeele van Gent in een proces 
tussen Jan Remy de Bisscop, secretaris van het schepencollege 
enerzijds en P. Laillet i.v.m. het sterfhuis van Laillet. 1735.

1 stuk

702 Brieven van Maurus Eloy prelaat van Oudenburg. 1739.
1 stuk

703 Brief ingekomen bij Thomas-Philippe d' Alsace aartsbisschop van 
Mechelen. 1748.
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1 stuk

704 Akte waarbij Pieter Standaert filius Jan Backer verklaart dat hij van 
Jan de Muynck 40 zakken rogge heeft gekocht op het neerhof van 
de priorij van Waarschoot. 1763.

1 stuk

705 Brief van Augustin Vanhove in Ath aan Alberic Boele biechtvader in 
het klooster van Nieuwenbos te Gent. 1766.

1 stuk

706 Akte van verpachting door J.L. Mussche aan Anthoine de Houck van
een hofstede. 1772.

1 stuk

B. Supplement

B. SUPPLEMENT
707 Vidimus door Filips de Schone van de stadskeure van Eeklo. April 

1498.
1 charter

708 Kwintantie door de abdis van de Bijloke te Gent voor het O.-L.-
Vrouwklooster te Waarschoot van een bedrag van 20 pond, voor de
aflossing van drie renten. 20 juni 1476.

1 charter

709 Vidimus door de abt van de Sint-Baafsabdij te Gent van een 
pauselijke beschermingsoorkonde voor de cisterciënzerabdij en hun
bezittingen. 12 januari 1479.

1 charter

710 Verkoop van een rente. 1 september 1471.
1 charter
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