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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De stukken uit de inventaris zijn vrij raadpleegbaar.

Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.

Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Bestanddeelnummers uit deze inventaris dienen via het elektronisch 
archiefbeheerssysteem Archeion te worden aangevraagd onder 
toegangsnumer 019A. Bij het veld 'inventarisnummer' kan vervolgens het 
gewenste bestanddeelnummer uit de inventaris doorgegeven worden.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent

Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Jan van Impe, 'prochiepape' van Sint-Jans te Gent, kocht op 7 augustus 1438 
een huis dat gelegen was in de Nederscheldestraat te Gent. Het behoorde toe 
aan de kinderen van Daneel van Massemen en Margareta van Gistel. Jan 
Nichasis, die ook 'prochiepape' was van Sint-Jans, Jacob de Waghenare en Jan 
de Ludicheere, priesters en Jan Parijs stelden zich borg. Op 10 mei 1439 werd 
het huis door Jan van Impe overgedragen aan Gillis Walraven. Het was de 
bedoeling om er 'vrome presbyteren' te laten intrekken 'zoals men er vindt te 
Deventer, Zwolle en 's Hertogenbosch', dus Broeders van het Gemene Leven. 
Het nieuwe godshuis zal de naam dragen van Sint-Hiëronymus.
1

De eerste broeders waren afkomstig uit Sint-Maartensdal te Leuven: Werner 
van Zutphen, Jan van Cassel en Jan Parijs.
2

Het feit dat dezelfde Jan Parijs tweemaal voorkomt, kan er mogelijk op wijzen 
dat de broeders reeds vóór 1439 in Gent gevestigd waren. De stichting werd 
officieel erkend door paus Eugenius IV in 1444.
3

De Gentse Hiëronymieten hebben zich nooit aangesloten bij de Congregatie 
van Windesheim of bij een andere orde, dit in tegenstelling tot vele andere 
broederschappen.
Na verloop van tijd verwierven de broeders, door schenking of door aankoop, 
meer eigendom, bijvoorbeeld het aanpalende Geraard Duivelsteen (1476) en 
het huizenblok gelegen tussen de Nederscheldestraat, Wijdenaard en 
Nederschelde tot voorbij het Duivelsteen.
4

Na 1560 kwam men echter in moeilijkheden. Het aantal broeders nam af
5

1 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent (Toegangsnr. 19/A), Cijnsboek - nr. 8, f. 
C.

2 Stadsarchief Leuven, Origo domus S. Martini in Lovanio, nr. 4238, f. 21
3 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent, nr. 1
4 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent, Cijnsboek - nr. 8, f. C2 tot C7.
5 In 1569 waren er nog slechts acht broeders aanwezig. Bron: RAG, Oud archief van het 

Seminarie (Toegangsnr. 19/B), nr. 6
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en men keek aan tegen een grote schuldenberg.
6

De beeldenstorm heeft wellicht het klooster nog meer ontredderd. Cornelius 
Jansenius, de eerste bisschop van Gent, nam in 1569 het Sint-Hiëronymushuis 
en al zijn bezittingen over. Hij vormde het om tot een seminarie. De toen nog 
overblijvende broeders werden onderhouden door de bisschop of ontvingen 
een beneficie.
7

Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Het kopiëren en het inbinden van boeken, de verkoop van schrijfmateriaal en 
het onderwijs waren onderdeel van het takenpakket van de Gentse 
Hiëronymieten en leverden hun inkomsten op.
8

Rond 1462 werd er een school opgericht die grote faam zou verwerven. Zowel 
de meer gegoede maar ook de armere schoolkinderen werden er vanaf de 
leeftijd van 12 of 13 jaar onderwezen in godsdienst, Grieks en Latijn. De armen 
konden een beroep doen op een beurs afkomstig uit een fundatie. Er waren 
verschillende fundaties maar de belangrijkste was de stichting van Lieven van 
Pottelsberghe en zijn vrouw Lievine van Steelandt, opgericht in 1521 voor tien 
beurzen en in 1529 uitgebreid naar dertien.
9

Archief

ARCHIEF

In 1569 werd het Sint-Hiëronymushuis en de bezittingen overgenomen door de 
bisschop van Gent om het om te vormen tot een seminarie. Het archief, 
waaronder alle eigendomstitels, privilegies en de comptabiliteit ging samen 
met de andere bezittingen over op het seminarie. Het cijnsboek, dat vroeger 
gebruikt werd door de Hiëronymieten, werd verder gebruikt door het seminarie 
en dit tot in het midden van de 17de eeuw.
10

Vanaf de omvorming tot seminarie loopt de geschiedenis van het archief van 
de Hiëronymieten samen met de geschiedenis van het archief van het 
seminarie. Tijdens de revolutiejaren werden de boeken en archieven in 
veiligheid gebracht. De boeken kregen een nieuw onderkomen in de gewezen 

6 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent, nr. 32 - 33; RAG, Oud archief van het 
Seminarie, nr. 6

7 RAG, Oud archief van het Seminarie, nr. 6
8 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent, Bulle van Pius II - nr. 2
9 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent, Den bouck van ons fondatie ... - nr. 43
10 RAG, Archief van het Hiëronymietenklooster te Gent, Cijnsboek - nr. 8



Hiëronymietenklooster. Gent 7

kloosters Sint-Barbara in de Savaanstraat, in het Rijke Gasthuis in de 
Hoogstraat en bij een zekere Velleman, timmerman. De archieven werden 
ondergebracht bij de kuiper Casier en de weduwe Broezom. In 1804 wordt het 
seminarie officieel hersteld. Het archief en de bibliotheek kunnen terugkeren. 
Waarschijnlijk is een groot deel van het archief van de Hiëronymieten en van 
het Seminarie uit de 16de en 17 de eeuw verloren gegaan tussen 1797 en 
1804. Een aantal stukken, waaronder charters, duiken later op in privaat bezit 
en in het stadsarchief. Het grootste deel lijkt echter verloren te zijn gegaan. 
Naar de reden is het gissen. Heeft Van Hemme bij het redden van het archief in
1797 het oudste en voor hem minder belangrijke deel achtergelaten in het 
seminarie? Is het verloren gegaan bij de talrijke verhuizingen? Werden de 
stukken in het voorlopig depot vernietigd, ontvreemd of achtergelaten in 1804?
Verschillende charters werden in het RAG bewaard. Een aantal zijn aangekocht 
van De Laval (1835)
11

, andere zijn geschonken door de rijksarchivaris te Gent, Alfred d'Hoop (1885)
12

. In 1955 zijn een aantal stukken uit het Stadsarchief Gent overgebracht naar 
het RAG.
13

Het archief van de Hiëronymieten is uiteindelijk als onderdeel van het archief 

11 In 1835 verkocht een zekere De Laval, wellicht de hulpbibliothecaris van de 
Stadsbibliotheek, 27 charters aan het Rijksarchief; 18 ervan stammen van de 
Hiëronymieten, 9 van het Seminarie zelf (o.a. de stichtingsoorkonden).

12 In 1885 schonk de Rijksarchivaris te Gent, Alfred d'Hoop, meerdere charters aan het 
Rijksarchief; 23 ervan komen van de Hiëronymieten, 3 van het seminarie. Deze stukken 
vormen ongeveer alles van wat tot nog toe is teruggevonden van het archief dat verdween
in 1797-1804. In 1878 werden de charters van de aankoop De Laval ontleed in inventaris 
nr. 49 van het Rijksarchief. De gift d'Hoop werd zeer gebrekkig beschreven in inventaris nr. 
171. Later werden de charters samengebracht in twee dozen: een met 42 (18 van De Laval
+ 23 van d'Hoop + één waarvan de herkomst niet duidelijk is) stukken van de 
Hiëronymieten, een ander met de 12 charters van het Seminarie.

13 In 1887 gaf V. Vander Haegen een inventaris ui van wat onder 'Etablissements religieux' 
berustte in het Stadsarchief te Gent. (VAN DER HAEGHEN, V. Inventaire des archives de la 
ville de Gand. Etablissements Religieux. Gent, 1887) Kapittel IV is gewijd aan de 
Hiëronymieten. Deze afdeling bevat enkel stukken i.v.m. de fundatie der '13 scholieren', in 
1521-29 door Lieven van Pottelsberghe en zijn vrouw gesticht bij de Hiëronymieten. Onder 
A vernoemt Van der Haegen 31 charters en losse stukken (1468-1728); onder B het 
register van de fundatie (1529-1565). Bij nader toezien bleek dat in feite slechts 9 stukken 
of charters bestaan en hier thuishoren (De nummers X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXI, XXII).
Hoewel de auteur dit niet duidelijk vermeldt, bleken 11 nummers slechts regesten te zijn, 
getrokken uit de register (De nummers I, 2 tot 6, II, III 1-2, IV, V, VII, VIII, IX en XI). Nummer 
I, 1 is identiek met nummer XX. De nummers XVII en XVIII horen ontegensprekelijk in het 
eigentijdse stadsarchief thuis. De stad oefende immers toezicht uit op de stichting. 
Alhoewel de stichtingsakte van 1529 bepaalde dat een derde exemplaar van het register 
van de fundatie en andere stukken moesten bewaard worden 'in 't secreet van 't belfort' 
zijn het register en minstens enkele stukken, duidelijk afkomstig uit het archief van de 
Hiëronymieten en het Seminarie, zoals o.m. blijkt uit het opschrift van het register en 
notities erin door de overste van Sint-Hiëronymus. In het Seminarie werden tijdens de 
achttiende eeuw toevallig enkele losse stukken uit het register ingeschoven. Van de negen 
hoger genoemde stukken maakten drie nooit deel uit van het archief van de 
Hiëronymieten, maar van het seminariearchief, daar ze in of na 1569 zijn ontstaan.
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van het seminarie terechtgekomen in het RAG.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief bevat eigendomstitels, privilegies, stukken betreffende onroerende 
goederen, stukken betreffende 'renten ten voordele' en 'renten ten laste', 
stukken betreffende de comptabiliteit en informatie over de verschillende 
fundaties.
Twee nummers hebben betrekking op het Klooster van Onze-Lieve-Vrouw-
Annunciatie of van Nazareth te Brussel (1452-1508) en het Sint-Jans- of Sint-
Gregoriushuis te Geraardsbergen (1437-1446). Tot slot is er ook een 
aantekening bewaard van V. Vander Haegen over de Hiëronymieten.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A. Privilegies

A. PRIVILEGIES
1 Vidimus door de officiaal van Kamerijk van een bulle van Eugenius 

IV van 13 sept. 1444 voor de mannen- en 
vrouwengemeenschappen onder het patroonschap van de H.H. 
Apostelen en de H. Hiëronymus, recent gesticht te Gent en elders 
in de kerkprovincie Reims waarbij hij de stichting en de levenswijze
goedkeurt, hun toestaat vrij een biechtvader te kiezen en alle 
wijdingen te ontvangen. Kamerijk, 10 maart 1445 (+ 1446 n.s.).(1).

1 charter

2 Bulle van Pius II voor de Hiëronymieten en hun school te Gent, 
waarin hij herinnert aan de voorrechten toegekend door Eugenius 
IV, die bekrachtigt en aanvult, vooral voor het gebruik van de kapel
en het onderwijs. Rome, 6 Id. feb. 1462 (= 8 feb. 1463 n.s.).(1).

1 charter

3 Uitvoeringsbesluit door Godefridus [a Greveraey], titulair bisschop 
van Dagne, residerende te Brussel, van een decreet van 10 januari 
1469 (= 1470 n.s.). door Honofrius a S. Cruce, kardinaal-legaat, 
waarbij deze alle privilegies bij bullen van Martinus V, Eugenius IV, 
Nicolaus V, Calixtus III en Pius II toegekend aan de godshuizen en 
kloosters van St.-Jan-Baptist en St.-Jan-de-Evangelist te Amersfoort,
St.-Gregorius te 's Hertogenbosch, St.-Hiëronymus te Gent, O.L.V.-
Annunciatie te Brussel en ten slotte St.- Jan-de-Evangelist en St.- 
Gregorius te Geraardsbergen, uitbreidt tot al deze kloosters en hun
toestaat de reeds gebouwde kerken te Amersfoort, Brussel en 
Geraardsbergen, en de eventueel te bouwen kerken te Gent en 's 
Hertogenbosch in te richten als collegiale kerken, zoals het 
gebeurd is met die van Langhenhorst, Ad fontem Salientem binnen 
O.L.V.-trans aquas te Münster en in Ad latum vivum binnen St.-
Mauritius te Keulen. Met notariële bevestiging door Arnoldus van 
Havertuyn. Brussel, 22 maart 1469 (= 1470 n.s.).(1).

4 Decreet van Hermannus Droem, deken van O.L.V. te Utrecht, 
gericht tot de aartsbisschoppen van Keulen en Reims, de 
bisschoppen van Luik, Kamerijk, Utrecht en Doornik, hun opvolgers 
en de ganse hen onderhorige clerus, de notarissen etc. waarbij hij, 
als judex et commissarius ac executor aangesteld door Honofrius a 
S. Cruce, het voorgaande decreet van Godefridus, episcopus 
Dagnensis, aanvult voor wat betreft het verwerven van tijdelijke 
goederen en daarvoor steunt op een bulle van Eugenius IV van 6 
dec. 1431 ten voordele van de broeders in Zwolle, Deventer en 
Haarlem. Met notariële bevestiging. Utrecht, 14 aug. 1469.(1).

1 charter
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5 Genotariëerde akte waarbij Theodericus, abt van St.-Gertrudis te 
Leuven, judex commissarius ac executor, aan Hermannus Droem, 
deken van O.L.V. te Utrecht, krachtens diens machtiging van 12 juli 
1470, de uitvoering meedeelt van het toepassen op de kloosters 
van St.- Hiëronymus te Gent en van St.-Jan en St.-Gregorius te 
Geraardsbergen van de privilegies verleend in de bulle van 
Eugenius IV van 6 dec. 1431. Leuven, 16 juli 1474.(1).

1 charter

6 Lucas (in feite leest men LDOAS of LUOAS) titulair bisschop van 
Sebenico, nuntius et orator cum potestate legate de latere van 
Sixtus IV in de Bourgondische landen, bevestigt en vermeerdert de 
voorrechten toegestaan aan de Hiëronymieten te Gent. Gent, 1 feb.
1476 (= 1477 n.s.).(1).

1 charter

7 Notariële overeenkomst tussen meester Johannes de Hoya, artium 
et sacre theologie professor eximius necnon unius portionis 
parrochialis ecclesie sancti Johannis Baptiste ... curatus mede in 
naam van zijn collega's, en Jacobus Proost, Pater et Rector van St.-
Hiëronymus over betwiste parochiale rechten en speciaal het 
toedienen van het H. Oliesel, gesloten voor notaris Nicolaus de 
Castro. Gent, 27 januari 1504 (= 1505 n.s.).(1).

1 charter
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B. Goederen, inkomsten en lastenbeheer

B. GOEDEREN, INKOMSTEN EN LASTENBEHEER
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
8 Cijnsboek met de goederen, inkomsten en lasten van de 

Hiëronymieten, later van het seminarie. [1525].(1).
1 register

9 Cartularium van de Hiëronymieten, later van het seminarie. Bevat 
enkel de oorkonden i.v.m. bezittingen en inkomsten, niet de 
privilegies. [1525].(1).

1 register

10 'Codex continens statum domus nostrae quantum ad ea quae 
habemus et debemus soluere annue, et quantum ad ea quae 
debentur nobis et quae debemus ad finem junii anno XVc XXXV'. 
Blaffaard met de vaste inkomsten en lasten en manuaal. [Voor 
1534].

1 katern

11 'Dit zijn dachterstellen van betalynghe diemen ons sculdich es ter 
cause van dienste, ghedaen in St. Jans huus te gheeroudsbeerghe, 
bij onsen medebroeder Jacob de brune van ghevallen jaren en de 
alf jare tot St.-Jansmesse XXXII incluus'. Rekening. 1537.

1 katern

2. Onroerende Goederen

2. ONROERENDE GOEDEREN
a. Gent

A. GENT
12 Schepenen en Raad van Gent bevestigen de schenking van Sher 

Gheeraerts dievels steen bij onderhandse akte van 30 juni 1476 
gedaan door Pieter de Ville aan de broeders van het St.-
Hiëronymushuis op voorwaarde van een eeuwige dagelijkse mis in 
de kapel van St.-Jorisgilde, en noteren de belofte van Coninc, 
dekins ende provisers van St.-Jorisgilde te zullen zorgen voor al het
nodige voor deze mis en te zullen waken over het celebreren van 
de mis door de broeders. Gent, 30 juni 1476 of 21 juli 1476 (laatste
van de hooimaand).(1).

1 charter

13 Verkoopakte van het huis 'den Voetbooghe' aan de Wienhaert, 
voorheen brouwerij, door Daneel van Zeverne aan Jacob de Proost, 
rectuer van den Hiëronymieten, gepasseerd voor notaris Adriaan 
de Wynackere. Daneel van Zeverne handelt in naam van zichzelf, 
van zijn zuster weduwe Jan Van de Vivere, en van Symoen Van de 
Haghe, fs. Gheerolfs, echtgenoot van Jans dochter. Het 
brouwerijgereedschap wordt van de koop uitgezonderd. Gedaan in 
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aanwezigheid van Willem Van Boemele, pater van de Filidieusen, 
Meester Coste de Blasere en Daneel Goetgehebuer, te Gent in het 
Cloostere vanden Filidieussen. 22 maart 1501 (= 1502 n.s.).(1).

1 charter

14 De schepenen van Oudenaarde oorkonden dat Pieter Van de Beke, 
fs. Arends van Wanneghem, heeft verklaard uit vrije wil verstand te
doen van al zijn rechten op het huis 'den voetbooghe' dat nu 
aangekocht is door Jacob de Proost voor sente Jeronimus huuse. 
Oudenaarde, 8 april 1502 (= 1503 n.s.).(1).

1 charter

15 De schepenen van Gent oorkonden dat Daneel Van Zeverne, in 
naam zichzelf, van zijn zuster Margarete van Zeverne, weduwe Jan 
Vanden Vivere, en van Symon Vander Haghen echtgenote Adriane 
Vanden Vivere, zijn huis met de oude brouwerij 'de voetboghe', 
heeft verkocht aan Jacob de Proost, pater ende rectuer van Sente 
Jheronimus huus dat men eedt de fraters bachten Sent 
Janskeercke. Gent 18 juli 1503.(1).

1 charter

16 De Schepenen en Raad van Gent oorkonden dat zij op verzoek van 
Jacob de Proost, pater ende rectuer van sente Jheronimus huus, na 
rapport van 3 schepenen die een onderzoek hebben ingesteld en 
op advies van den meesters eerfsceeders de kaaimuur en het erf 
met de waterput, eertijds dienende voor de brouwerij, gelegen 
tussen de steiger aan de Wynaertbrugghe en het oude huis van de 
Hiëronymieten (huis van Massemen), hebben afgestaan aan de 
paters ten behoeve van zijn Godshuis in eeuwige en erfelijke cijns, 
en hem toelaten die kaaimuur en grond te bemetsen. Gent, 9 sept. 
1503.(1).

1 charter

b. Kruishoutem

B. KRUISHOUTEM
17 Bevestiging en vidimus door de Schepenen en Raad van Gent van 

de verkoopakte van percelen cijnsland in de heerlijkheid Ayshove 
binnen de parochie van Kruishoutem door Jan van Scooresse, 
ridder en heer van Ayshove etc. aan Gillis de Cleerc, rector van de 
Hiëronymieten. 13 november 1467.(1).

1 charter

c. Langerbrugge

C. LANGERBRUGGE
18 Baljuw, schout en schepenen van Sint-Baafs oorkonden dat 

Kathelijne Brugarssons, echtgenote Jan Teerlync en Joosyne Van 
Ackere, echtgenote Joos de Clercq al de percelen land op de 
parochie van 't Heilig Kerst, ter plaatse genoemd 'inde hulst' in 
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twee kopen verkocht hebben aan Jacob de Proost, pater ende 
Rectuer van Sente Jeronymus huuse. 8 aug. 1519.(1).

1 charter

19 Lieven Brugarssone, fs. Jans, verkoopt aan S. Jeronymus huuse erf 
en gronden in de parochie van het H. Kerst. 1518-1519.(1).

d. Overboelare

D. OVERBOELARE
20 Chirograaf van de schepenen en de baljuw van Overboelare over 

de verkoop door Willem de Mey aan Jacob de Proost, pater en 
retuer van S. Hiëronymus, van 5 bunder bos en akkerland op de 
Waeyenbeerch, vroeger geheten 'tghoet ter lucht', en nog een half 
bunder, beide in Overboelare. 24 januari 1501 (=1502 n.s.).(1).

1 charter

e. Zwijnaarde, Merelbeke en Melle

E. ZWIJNAARDE, MERELBEKE EN MELLE
21 Jan, abt van St. Pieters bij Gent, oorkondt dat hij, uit kracht van 

executiebrieven d.d. 6 juni 1491 door Petrus Doolaghe, deken van 
Sint Veerle te Gent, van een bulle van Innocentius VIII, d.d. 10 mei 
1491, waarbij aan de abdij wordt toegestaan zekere goederen te 
verkopen, aan Willem van Bomel, pater van St.-Hiëronymus te 
Gent, heeft verkocht: een meers geheten 'Breemsam' aan de 
Schelde buiten Gent, een meers geheten 'Capellebucht' in de 
parochie van Merelbeke, en 't goed te Crayenlo dat men nu heet 
'calverhaghe' in Melle. 3 oktober 1491.(1).

1 charter

22 Baljuw en schepenen van St. Pietersdorp oorkonden dat Lodewyc 
vander Meersch, prior van St.-Pieters, bij procuratie verklaard heeft
dat de abdij, bij octrooibulle van Innocentius VIII, de meers 
Breemsham te Zwijnaarde verkocht heeft aan Willem van 
Bommele, pater van St.-Hiëronymus, welke verkoop zij bevestigen 
en specifieren. 29 juli 1492.(1).

1 charter

3. Renten ten voordele

3. RENTEN TEN VOORDELE
23 Gheeraert Sey, prior ende Rector, Katheline Spikinx, mater ende 

Rectrix, zuster Wouberch vanden Borch, zuster Alyse Claeus en het 
gemene convent van het klooster Syon buiten Oudenaarde maken 
bekend dat verscheidene renten die verworven zijn ten bate van 
het klooster van Syon en vanden godshuuse vanden priesters ende
clercken van sente Jheronimus huuse binnen Ghend ten laste van 
de steden Oudenaarde en Aalst en van St.-Pieterabdij bij Gent, 
grotendeels gekocht zijn met ghemeenen ghelde en dat zij bij 
onderling akkoord de inkomsten ervan hebben verdeeld. 1 april 
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1472 (= 1472/73 n.s.).(1).
1 charter

24 Gillis de Clerc, rector, en Matheus Sey, procurator en al tghemene 
gheselscap der priesters ende clercken van sente Jheronimus huus 
oorkonden dat een nieuw contract is gesloten met het klooster van 
Syon over de verdeling van de inkomsten van de renten ten laste 
van de steden Aalst en Oudenaarde en de abdrijen van St.-Pieters 
en van Ninove. 6 mei 1476.(1).

1 charter

25 Notaris Adrianus de Wynackere verklaart dat, aangezien broeder 
Jacob de Proost, pater ende rectuer van sente Jeronimus huuse bij 
rentekoop van 23 juni 1472 op de stad Oudenaarde door Gillis de 
Wilde, procurator van het godshuis recht had op een jaarlijkse 
rente ten voordele van het Godshuis, en daar de ontvanger van de 
stad, Jooris van Quinckelbeerghe, sinds 1505 de rente niet meer 
had uitbetaald, er van nu af een intrest van 4 s. par 's jaars per 
pond schuld zal worden geëist en dat een procedure zal worden 
ingezet om de schulden op te eisen. Gedaan in aanwezigheid van 
Meester Claeis Everaert, kanunnik van St.-Veerle en Jacob Everaert,
wijntavernier te Gent, als getuigen. Gent, 17 maart 1506 (=1507 
n.s.).(1).

1 charter

26 Frater Jacobus Proost, priester, Rector van St.-Hiëronymus, 
oorkondt dat op 8 november 1501, na gunstig advies van het 
geheele convent, Judocus Teerlync, fs; Symon, een erfelijke rente 
heeft afgekocht die door zijn vader bij oorkonde van Egidius Clerici,
Pater en Rector, van 14 mei 1463, was gesticht ten voordele van 
de Hiëronymieten. Met dit geld hebben de broeders bij akte van 24 
januari 1501 (=1502) gronden gekocht te Overboelare. 
Ondertekend door Jacobus Proost, Petrus Clerici, procurator, en 
Egidius Ghijs, Rector scholarum. Gent, 12 maart 1501 (=1502 n.s.).
(1).

1 charter

26 /BIS Schepenen en Raad van Gent oorkonden dat broeder Olivier 
Minnaert, rector van het St-Kathelijneklooster van Sinaai te Kortrijk 
in naam van het klooster en rente van 35 gr. te Wachtebeke heeft 
verkocht aan broeder Jacob de Proofst, rector van het 
Hiëronymietenklooster, in naam van het klooster tegen 36 16. par. 
Gent, 5 juli 1503(1).

1 charter

4. Renten ten laste

4. RENTEN TEN LASTE
27 De Schepenen van de Keure van Gent oorkonden dat Jacob de 
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Proost, priester pater van de Hiëronymieten jegens Hendric vander 
Beke een rente heeft gelost van 2 lb. 10 s. 's jaars die Hendric had 
verkregen ten laste van St.-Pietersabdij bij akten van 17 aug. 1479 
en die was overgegaan op de Hiëronymieten bij akte van 28 feb. 
1491 (=1492 n.s.).(1).

1 charter

28 Jacob de Proost, pater rectuer, Pieter Masseeu, Rectuer vander 
Scolen, en Joos Salvine, procurator van St.-Hiëronymus, oorkonden 
dat zij bij Lievin Brugarssone, fs. Jans, een deel van de renten 
hebben afgelost die zij hem sinds 17 feb. 1518 (=1519 n.s.) 
verplicht waren op zekere meersen en zaailand in de parochie van 
het H. Kerst te Langerbrugge. 17 aug. 1522.(1).

1 charter

29 Vidimus door Burgemeesters, Schepenen en Raad van Brussel van 
een oorkonde van 8 maart 1523 (=1524 n.s.) waarin de schepenen
en Raad van Gent bekend maken dat Jacob de Proost, pater van 
sente Jeronimus huuse, dat men eedt ten fraters, en de broeders 
Pieter de Clerq, Rogier de Broucq, Lievin de Vos fs. Lievins, Pieter 
Masseeu, rector vander scole aldaer, Jan Eerweghe, Willem Debloc 
en Jan Cousart, procurateur, verkocht hebben aan Philips van Dries 
en zijn echtgenote Catheline Mussche, wonende te Brussel, een 
erfelijke rente van 2 pond gr. 's jaars, ten laste van het godshuis, te
betalen in het godshuis te Gent of ten godshuise van Nazareth 
binnen ... brussele. 12 februari 1550 (=1551 n.s.).(1).

1 charter

30 Fransoys De Bruyne, kerkmeester ... van zent jans, bekent 
ontvangen te hebben van Jacop de Proost, patere van zente 
Jeronimus huuse, de som van 3 lb. 15 s. gr. over het lossen van de 
erfrente bestemd voor het onderhouden vander pannekeerse ter 
causen van broeder Jacop clocman, fs. Symoens. 29 maart 1527 
(=1528 n.s.).(1).

1 stuk

31 De Schepenen van de Keure van Gent oorkonden dat Lievin van der
Schuere, pater ende Rectuer, en broeder Jan Alaert, procurator, van
St.-Hiëronymus, verklaard hebben dat zij samen met broeder 
Adraen Gheertruyt, van Adrian Van Wedemeersch, voogd van de 
minderjarige kinderen van Charles Minne en Clara Wouters, diens 
eerste echtgenote, de som van 64 ponden hebben ontvangen, 
waarvoor zij Jooskin Minne moesten opnemen in de school en 
onderhouden, zoals staat in de brieven van de Raad van 
Vlaanderen van 8 april 1564 (=1564/65 n.s.). welke brieven nu te 
niet gedaan zijn. De broeders schenken Adrian van Wedemeersch 
19 lb. 12 s. terug. Daar zij over niet meer geld beschikken zullen zij
hem verder een erfelijke rente betalen van 2 lb. 15 s. 's jaars, bezet
op het huis van de broeders aan de Wijdenaard. 28 Van Lauwe 
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1566 (=28 jan. 1567 n.s.).(1).
1 charter

32 De Schepenen van Gedele van Gent oorkonden dat broeder Lievin 
vander Schuere, pater vanden Clooster van sente Jheronimus 
gheseyt de fraters, in zijn eigen naam en die van het gemene 
convent bekend heeft aan Jan van der Cruusen 192 lb. gr. schuldig 
te zijn voor levering van boter en kaas, en hem daarvoor een 
aflosbare erfrente sticht van 12 lb. gr. 's jaars, bezet op 
eigendommen te Melle en Zwijnaarde. Gent, 31 oktober 1567.(1).

1 charter

33 Baljuw en Leenmannen van het leenhof van Sint Pieters vidimeren 
de constitutiebrief van de Schepenen van Gedele van de rente van 
12 lb. gr. ten voordele van Jan Van der Cruucen dd. 31 okt. 1567, 
en bevestigen en specificeren de hypotheek die broeder Lievin Van 
der Schuere in naam van het ganse convent daarvoor neemt op 
gronden aan de Schelde te Zwijnaarde. Gent, 4 februari 1567 
(=1568 n.s.).(1).

1 charter

5. Kapelanij van St.-Michel

5. KAPELANIJ VAN ST.-MICHEL
34 Op last van Pieter Cotrel, aartsdiaken van Brugge en vicaris van de 

bisschop van Doornik, verpacht broeder Jacob de Proost aan Jan 
van Crombrugghe een meers ligghende neffens der heerve vanden
convente vanden broeders up meeren vanden derden oordene van 
sente fransoys, en toebehorende aan de kapelanij van St.-Michiel in
St.-Michiels-kerk, die nu in het bezit is van Jan Cauwet. Akte 
gepasseerd voor notaris Adriaen van Wynackere in Sent Jeronymus 
huus. Met een apostille van de notaris waarin Jacob de Proost en 
Jan van Crombrugghe wettelijke procuratoren aanstellen en 
delegeren. Gent, 9 december 1514.(1).

1 charter

35 De officiaal van de bisschop van Doornik te Brugge bevestigt de 
voorgaande verpachting met al haar voorwaarden nadat de zaak 
hem is voorgelegd door Jacobus de Bondt, notaris en procurator 
van Jan Van Crombrugghe. Brugge, 23 maart 1514 (=1515 n.s.).(1).

1 charter

36 Akte van procuratie vanwege Costus de Blasere, curatus unius 
portionis van St.-Jans en perpetuus capellanus van de kapelanij aan
St.-Michielsaltaar in St.-Michielskerk te Gent, voor Johannes Fagnoy,
Franciscus Dane, Leonardus de Capella en Judocus de Rognes, om 
in Rome de overdracht en incorporatie van die kapelanij aan de 
Hiëronymieten te bewerken. Opgemaakt te Gent in St.-
Hiëronymushuis in aanwezigheid van getuigen en met notariële 
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bevestiging van Johannes Govaerts. Gent, 22 juli 1519.(1).
1 charter

37 Uitspraak van Schepenen van de Keure in een geschil dat gerezen 
was tussen de pater van de fraters als eisers en de ghebueren van 
up meerhem, speciaal Gillis Mannins en Michiel Tiernis, als 
verweerders, over de aflijning van hun eigendommen na het 
delven van een gracht, wat niet zou gebeurd zijn volgens de vooraf
gesloten overeenkomst. Gent, 26 oktober 1547.(1).

1 stuk

38 Schepenen van de Keure te Gent oorkonden dat Oste vande Wale 
en Jacob van Melle fs. Jacops, verklaard hebben met toelating van 
de Fraters en zolang als deze belieft up de meersch vande fraters 
binnen ghendt gheleghen achter meerhem een werf te hebben 
ingericht, en beloofd hebben de erven af te bakenen volgens de 
uitspraak van 26 oktober 1547. Gent, 16 januari 1547 (= 1548 
n.s.).(1).

1 charter

6. Processen (1)

6. PROCESSEN (1)
39 Uitspraak door Schepenen van de Keure na een klacht van Luuc de 

Keysere, deken van de Brouwersnering, tegen Lievin vande Moere, 
priester, die zelf bier brouwde voor de bij hem (=Hiëronymieten) 
gelogeerde scholieren, in het voordeel van de verweerder. Gent, 9 
januari 1493 (= 1494 n.s.).(2).

1 stuk

40 Schepenen en Raad van Gent oorkonden dat broeders Jan 
Cousaert, patere, Pietere Masseeu, rectuer vander scholen, en 
Willem Ghys, procurator, in naam van het ganse godshuis van St.-
Hiëronymus, tot hun procureurs ad lites hebben aangesteld: 
Lauwereins van Cotthem, Claeis de Mets, Lauwereins Matthys, Jan 
de Vos,Willem van Hauweghem, Jan Parmentier, Bauwin de Mets, 
Gillis vander Heecken Lievin de Mets, Jan de Brune, Pieter 
Verneman, Adriaen van Vrechem, Gillis Heggherix, Pieter Walraet, 
Pieter Buuck, Vincent vander Piet, Andries vanden Moortere, 
Christiaen Heindricx, Jan de Cleerc, Joos Schyve, Jan de Neckere, 
Fransoys Steel, Jan vander Haghen fs. Martins, en Gillis de Rave. 
Gent, 7 september 1537.(2).

1 charter

7. Fundaties

7. FUNDATIES
a. Alart

A. ALART
41 Koning Karel legitimeert Lievine Allarts, mère des filles d'honneur 
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van Margareta van Oostenrijk, geboren te Gent als buitenechtelijk 
kind van Moufrand Allarts en Lysbeth vanden Brouwere, en stelt 
haar zo in staat een testament te maken. Brussel, juni 1516.(1).

1 charter

42 Testament van Livina Alart, domine Margarete, archiducisse 
Austrie, gubernatore, filiarum honoris mater, waarin zij het 
verlangen uitdrukt begraven te worden in de kerk van de 
Hiëronymieten te Gent en aldaar verschillende eeuwige fundaties 
sticht, talrijke personen en instellingen begiftigt en haar resterende
goederen nalaat aan Jacobus Clocman, frater van St.-Hiëronymus 
(haar zoon), en het ganse godshuis. Als uitvoerders van haar 
testament stelt zij aan Antonius de Montecuto, aalmoezenier en 
biechtvader van de landvoogdes, Johannes de Marnix, raadsheer 
en thesaurier van Margareta van Oostenrijk, en Jacob de Proost, 
pater van St.-Hiëronymus. Opgemaakt in het paleis te Brussel voor 
notaris Germanus Parisotus en in aanwezigheid van getuigen. 18 
juni 1516.(1).

1 charter

b. Van Pottelsberghe-Van Steelandt (1)

B. VAN POTTELSBERGHE-VAN STEELANDT (1)
43 'Den bouck van onser fundatie der Xiij scolieren inden huuse van S.

Jeronymus te Ghendt'. Register van de fundaties Van Pottelsberghe 
- Van Steelandt. 1529-1564.(2) f. [1] Blanco [2] Inhoudstafel door 
Jacob de Proost. 1-30 v° Definitieve stichtingsoorkonde van een 
fundatie voor het onderhoud van 13 scholieren, met de 
voorwaarden van de stichting, 20 mei 1529. (3) 31-32. Blanco. 
32v°- 64v° Afschrift van de eerste stichting van 10 scholieren, met 
een vidimus van 3 rentebrieven op de stad. Gedaan in het godshuis
25 juli 1521.(4) 65v°-68v° Afschrift van de tweede stichting. 
Vermeerdering van het kapitaal met een rente van 12 lb. gr. 's 
jaars, gedaan in het godshuis, 31 december 1521.(5) 69-82v° 
afschriften van 6 andere stukken i.v.m. de fundatie.(6) 82v°-89v° 
Naamlijst van de scholieren die van een beurs genieten 1521-1548.
(7) 90v°-93v° Afschrift van een stichting van missen e.a. fundaties 
voor Lievine van Steenlandt, weduwe Lieven van Pottelsberghe, 
gedaan voor schepenen, 21 maart 1542 (= 1543 n.s.).(8) 93v°-
94v° Goedkeuring van deze stichting door de officiaal van Carolus 
de Croy, bisschop van Doornik, 30 maart 1543.(9) 95-99v° 
Naamlijst van de boursiers. 1546-1565.(10) 99v°-151 Blanco.

1 register

44 Notariële akte van procuratie vanwege Albertus (mede in naam 
van zijn broer Bernardinus, kanunnik), Vincentius, Galeottus en 
Thomasius de Arnolphinis uit Lucca, voor Petrus Adrianus 
Burlamachi, koopman uit Lucca, waarbij zij hem machtigen twee 
erfelijke renten die zij hadden van hun vader Johannes en die hun 
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grootvoeder Michael de Arnolphinis had gekocht op de stad Gent 
bij schepenbrieven van 14 en 20 maart 1468 (=1496 n.s.), te 
verkopen aan Livinus Pottelsberghe, ridder en tresorier - generaal 
van Vlaanderen. Lucca, 13 juli 1515.(2).

1 charter

44 /BIS Schepenen en Raad van Gent oorkonden de verkoop van een rente 
van 40 lb. gr. en een van 27 lb. 10 s. gr. ten laste van de stad door 
de gebroeders Arnolfini aan Lieven van Pottelsberghe. Gent, 10 
september 1515.(2).

1 oorkonde

45 Schepenen en Raad van Gent oorkonden dat Lievin van 
Pottelsberghe, ridder, heer van Vinderhoute, Merendree etc., 
Requestmeester en Raadsheer van de keizer, en zijn echtgenote 
Lievine van Steenland, in aanwezigheid van alle broeders van St.- 
Hiëronymus, van de drie parochiepriesters, de kerkmeesters en de 
heiliggeestmeesters van St.-Michiels, in het St.-Hiëronymushuis 
een eeuwige fundatie hebben gesticht voor het onderhoud van 13 
scholieren die men zal noemen de xiij kinderen van mer. Lievin van
Pottelsberghe. In 96 paragrafen worden de voorwaarden van de 
stichting vastgelegd. Gent, 20 mei 1529.(2).

1 bundel

46 Schepenen en Raad van Gent oorkonden dat Lievine van Steelandt,
weduwe Lievin van Pottelsberghe, en Fransoys van Pottelsberghe, 
heer van Vinderhoute, Merendree etc. in aanwezigheid van Willem 
Ghys, pater, Jacop de Brune, Pieter Masseeu, Rechteur vander 
schole, Jan Herweghe, Jacop Moreels, Fransoys Houman, Pieter de 
Laeys, procurator, Maerc Hauwe, allen priesters, Jan Christiaens, 
cleerc, Jan vanden Berghe, Jooris Zoetinck, Claies Ghyselins, Jan de 
Brune, Adriaen Lybaert, Adriaen Willemyns, leekin, alle broeders 
suppoosten ende ondersaten vanden huuse van Sinte Jheronimus 
ghenaempt ten fraters, de dotatie van de fundatie van 20 mei 1529
voor 12 scholieren, hebben vermeerderd met de inkomsten van 3 
losrenten op de stad Gent van samen 8 lb. 5 s. 's jaars, den 
penning 16; de broeders zullen de missen van verschillende 
fundaties die vroeger in St.-Michielskerk werden gesticht, mogen 
opdragen en worden daarvoor vergoed; nog enkele voorwaarden 
van de fundatie worden gewijzigd in het voordeel van de broeders. 
De broeders stellen hun meers up Meerhem borg voor het 
onderhouden van dit alles en zullen zorgen voor de nodige 
confirmaties. Gent, 21 maart 1542 (=1543 n.s.).(2).

1 charter

47 De vicaris-generaal van Carolus de Croy, bisschop van Doornik, 
bevestigt de voorgaande akte. Gent, 30 maart 1543.(2).

1 charter
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48 Schepenen en Raad van Gent oorkonden dat Livina van Steelandt, 
weduwe Lievin van Pottelsberghe, in aanwezigheid van Willem 
Ghys, pater, Jacop de Brune, Pieter Masseeu, rector van de school, 
Jan Herweghe, Jacob Moreels, Franchois Hauman, Pieter de Lays, 
procurator, Maercq Hauwe, Jan Christiaens, allen priesters, 
Anthuenis de Rycke, Martin de Brauwere, Race Reynare, clerici, Jan 
Ghestelynck, Jan van den Berghe, Jooris Zoetinc, Clais Ghyselins, 
Adraen Willemyns, lekebroeders, allen als broeders van St.-
Hiëronymus, en van Jan Martins, Jan Raouls, Willem Lievins, Lievin 
de Rammeleere en Adriaen de Meyere, priesters van St.-Michiels, 
en Clais Uuten Hoven, Pieter Cabelliau, Jan Doen, Jan van Loo, 
kerkmeesters van St.-Michiels, ter nagedachtenis van haar man en 
haar zonen Floreins, Anthuenis en Franchois, jaargetijden heeft 
gesticht in St.-Michiels aan het altaar van de Naam Jezus, en in de 
kapel van de Hiëronymieten, met uitdeling van brood aan de 
armen. Hiervoor staat zij aan de broeders een kapitaal af van 5l lb. 
13 s. 4d. gr. Gent, 19 juli 1546.(2).

1 stuk

49 De vicaris-generaal van Carolus de Croy, bisschop van Doornik, 
bevestigt de voorgaande fundatie van Livina van Steelandt. 
Doornik, 6 april 1547.(2).

1 charter

50 Jehan Barrat, raadsheer aan de Rekenkamer te Rijsel, neef van 
Lievine van Steelandt, collateur voor de helft van de fundatie faicte
de treize poures escolliers estudyans et aprendans la langue latine 
que on dist les Rouges Robbes, collateert een beurs aan Franchois 
de Keysere, fs. Jacques (9 april 1564=1565 n.s.) en Adrien Ghert, 
fs. Pierre, van St.-Lievens-Houtem (31 okt. 1568). 9 april 
1564=1565 n.s., 31 okt. 1568.(2).

2 stukken

50 /BIS Stukken betreffende de fundatie Van Pottelsberghe. 1563.
1 omslag

c. Van den Vivere

C. VAN DEN VIVERE
51 Jacob de Proost, presbytre pater ende rectuer van sente Jeronymus 

huuse, broeder Lievin de Vos, rectuer vande scolen aldaer, broeder 
Joos Salvine, procurator, en broeder Pieter Masseeu, rectuer 
vanden aermen scolieren, maken bekend dat zij hebben ontvangen
van Gillis de Vriese, Janne de Baenst, Janne vanden Haghe, Janne 
vanden Hasselt en Balthazar de Vriese als uitvoerders van het 
testament van Pieter vanden Vivere, poorter van Rijsel, 
schuldbrieven ten laste van de steden Gent en Brugge, om 
daarmee een jaarlijkse rente van 8 lb. gr. te kopen ten voordele 
van de arme scholieren in het godshuis of elders. Voor de duur van 



Hiëronymietenklooster. Gent 23

40 jaar zullen de uitvoerders van het testament of hun erfgenamen
4 arme scholieren mogen plaatsen in de armenschool, mits deze 
voldoen aan zekere voorwaarden. Gent, 8 november 1518.(1).

1 charter
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C. Stukken over andere fraterhuizen

C. STUKKEN OVER ANDERE FRATERHUIZEN
1. O.L.V.-Annunciatie te Brussel

1. O.L.V.-ANNUNCIATIE TE BRUSSEL
52 Uitvoeringsdekreet door Johannes, bisschop van Doornik 

residerende te Brussel, van een brief van Nicolaus [van Cusa], 
kardinaal-legaat, waarin deze de privilegies, verleend door 
Eugenius IV in 1444 aan de Hiëronymieten te Gent, en door Jan van
Boergondië, bisschop van Kamerijk, op 17 maart 1448, aan het 
klooster van St.-Gregorius en St.-Jan te Geraardsbergen, 
toepasselijk stelt op het klooster van O.L.V. -Annuniatie te Brussel. 
Brussel, 13 maart 1451 (=1452 n.s.).(1).

1 charter

53 Bernardinus, bisschop van Tusculum en kardinaal, patriarch van 
Jeruzalem, pauselijk legaat in Germanië, bevestigt de overgang van
de Patres et fratres domus presbyterorum et clericorum 
Annuntiationis beate Marie alias Nazareth te Brussel naar de orde 
van de reguliere kanunniken van St.-Augustinus en reorganiseert 
het klooster. Beerges in het bisdom Luik (=Bierges bij Waver?), 1 
aug. 1508.(1).

1 charter

2. St.-Gregorius en St.-Jan te Geraardsbergen

2. ST.-GREGORIUS EN ST.-JAN TE GERAARDSBERGEN
54 Schepenen en Raad van Geraardsbergen oorkonden dat zij aan hun

medegheselle in wette Adriaan Kerchove het Sente Janshuus met 
toebehoren hebben afgestaan om daarin Broeders te laten komen 
uit Zwolle, op voorwaarde dat zij in dat huis proviseurs zullen 
mogen blijven stellen, de armenherberg bewaard blijft, en zij in het 
godshuis armen zullen mogen blijven plaatsen. Geraardsbergen, 17
april 1437.(1).

1 charter

55 Chirograaf van de schepenen van Geraardsbergen waarbij zij 
oorkonden dat Lanceloet Kerchof, priester, zijn eigen bezittingen en
wat hij erft uit het sterfhuis van zijn vader Adriane Kerchof en zijn 
moeder, afstaat aan Geerd Stampe als proviseur in naam van de 
broeders van Sente Janshuuze, op voorwaarde dat de broeders 
hem een lijfrente toekennen. Geraardsbergen, 15 juni 1446.(1).

1 charter

56 Meier en schepenen van Geraardsbergen en deze van Deftinge 
oorkonden dat Willem de Brune, uter name vanden ghemeene 
broeders van sincte Gregorius huus in Geraardsbergen het St.-
Janshuis met alles wat er toe behoort en de juwelen heeft 
overgedragen aan Jan Vander Scueren en Jan Scouharinck als 
proviseurs van de armen van St.-Janshuis en aan schepenen van 
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de stad als opperproviseurs. De broeders behouden alleen de 
dienst in de kapel zodra die zal hersteld zijn; voor de herstelling 
schenken zij 18 lb. par. Zijn staan verder aan St.-Janshuis 
Capellemans stede af, in ruil voor een erfelijke rente te betalen aan
de broeders van St.-Gregorius te Geraardsbergen of van St.-
Hiëronymus te Gent, en bezet op Capellemans stede en een 
grondrente te Deftinge. Deze rente mag ook betaald worden aan 
het O.L.V.-hospitaal te Geraardsbergen voor de rente die dit heeft 
ten laste van de broeders van St.-Gregorius op de plecke in de 
Muelenstraete ghenoempt Jans Maroyen. Geraardsbergen, 23 
oktober 1479.(1).

1 stuk
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