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Priorij Sint-Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent. Charters. Selectie.

PRIORIJ SINT-MARGRIETE IN BETHLEHEM TE DEINZE EN GENT. 
CHARTERS. SELECTIE.

18 Voor schepenen van Deinze bezet Jan Scoelinc een rente ten 
voordele van Jan Damman. 15 maart 1340 (NS).

19 Voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de Vrouwe van 
Bar te Petegem bij Deinze verkoopt Willem de Brune een rente aan 
Maria de Brune (Sbrunen). 22 juli 1348.

22 Voor baljuw en schepenen van Petegem bij Deinze verkoopt Alisa 
de Brune (Sbrunen) een rente aan Soetin Smaecht ten voordele 
van de kapel der begijnen te Deinze. 26 december 1358.

23 Voor de schepenen van Deinze verkoopt Pieter de Cupere een rente
aan de begijnen van den Moere en Smaechs t.v.v. het klooster. 14 
februari 1359 (NS).

28 Voor schepenen van Deinze verkoopt Beatrice vanden Driessche 
een rente ten voordele van het convent van de begijnen te Deinze. 
12 maart 1370 (NS).

30 Voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid "int horensche" van 
de Heer van Poeke, te Deinze, laat Ghiselbrecht van der Leyen 
erkennen wat hem toekomt van verschillende schuldenaars. 1380.

35 Voor schepenen van Gent verklaren de erfgenamen van Pieter van 
der Crayen afstand te doen van de renten "int heerscepe ten 
hoorenschen", ten voordele van de erfgenamen van Nicaise Bels. 
31 januari 1427 (NS).

50 Pachtcontract van een stuk grond, gelegen te Deinze door van 
Overackere en van der Eecken, voogden van het Sint-
Blasiushospitaal te Deinze, ten voordele van het Sint-
Margaretaklooster, dat Bethleem wordt genoemd. 10 april 1455.

53 - 55 Schepenen van de Keure van Gent vonnissen dat het Sint-Margaretaklooster te Deinze vrijgesteld is van betaling van het "pontghelt". 5 juli 1458.

53 - 55 SCHEPENEN VAN DE KEURE VAN GENT VONNISSEN DAT HET
SINT-MARGARETAKLOOSTER TE DEINZE VRIJGESTELD IS VAN 
BETALING VAN HET "PONTGHELT". 5 JULI 1458.

53 Omslag 1.
1 omslag

54 Omslag 2.
1 omslag
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55 Omslag 3.
1 omslag

67 Overeenkomst tussen de stad Deinze en het klooster Sint-
Margareta betreffende de belastingen op wijn en bier. 29 oktober 
1463.

86 Roeland, heer van Poeke, Tomme en Wingene, burggraaf van Ieper 
verkoopt de tiende van de heerlijkheid Tomme te Tielt aan het 
klooster. Hij kocht ze van Jan van Herseele. 16 april 1466.

85 Idem als voorgaande maar met de tekst van de toelating van Filips 
de Stoute en ook gezegeld door baljuw en schepenen van de 
heerlijkheid van Tomme. 16 april 1466.

84 Schepenen van Deinze vidimeren op 14 november 1466 de 
oorkonde uitgaande van Roeland, heer van Poeke. 16 april 1466.

87 Schepenen van Deinze vidimeren op 14 november 1466 de 
oorkonde uitgaande van Roeland, heer van Poeke, die de toelating 
van Filips de Stoute bevat. 16 april 1466.

90 Schepenen van Gent verklaren dat vrouwe Clara van Gistel, 
dochter van heer Gerard, de rente verkregen van Jan de Naeyere, 
aan het klooster van Deinze schenkt. 11 september 1466.

98 De apostolische notaris Mercator oorkondt het scheidrecht in het 
geschil tussen de pastoors van Boekhoute en het klooster van 
Deinze, over gronden gelegen tussen Boekhoute en Watervliet. 29 
augustus 1470.

96 Akte van de apostolische notaris Mercator, met het zegel van 
Arnould de Lalaing, proost van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge, als 
rechter en gecommiteerde, betreffende een geschil van klooster 
van Deinze, ontstaan tengevolge de overstromingen op gronden 
van Watervliet. 4 oktober 1470.

99 Het klooster Sint-Margareta te Deinze krijgt toelating tot het 
aanschaffen van goederen, geënclaveerd in de heerlijkheid Vanden
horrenschen die aan mer Jan van Ersele, ruddere, heere van Lielare
ende van den horrenschen" te Deinze, enz... toebehoren. 10 
augustus 1471.

114 Voor meier en schepenen van Ronse bezet Daniel Materlinc een 
rente ten voordele van Jan Bouknoghen. 16 januari 1479 (NS).

117 Voor schepenen van Deinze verkoopt Jan van de Kerchove een 
rente aan Jan van der Leyen. 8 mei 1479.
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133 Voor notaris verklaart Michel Minnaert van Willem van de Broucke 
een stuk land te hebben bekomen te Olsene, ten voordele van het 
Sint-Margaretaklooster te Deinze. 16 juni 1483.

134 Transportakte betreffende 50 bunder land te Beveren, door Michiel 
Minnaert. 1481.

135 Koopakte voor notaris van een leengoed van drie gemeten en half 
palend aan het goed van Gheleyn van Maldeghem in de parochie 
van Bassevelde, gekocht Michiel Minnaert ten behoeve van het 
klooster. 1466.

136 Voor schepenen van Roeselare en Haselt wordt een stuk grond en 
huis te Rumbeke verkocht aan Jan van Stamps. 27 april 1484.

142 Schepenen van Gent vonnissen aangaande de achterstallige 
betaling van een rente, bezet op een leen te Ronse door Van der 
Beke aan Aalgoet te betalen. 12 november 1485.

145 Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone geven het Sint-
Margaretaklooster de toelating te Deinze een windmolen te 
bouwen, ten vervanging van hun paardenmolen. 18 maart 1487 
(NS).

168 De stedehoudere Van der Mandelt geeft in naam van de watergraaf
aan het Sint-Margaretaklooster de toelating voor het uitvoeren van 
bepaalde werken. 2 mei 1495.

172 Schepenen van Gent verklaren dat in het zwarte boek der 
privilegiën is opgenomen het privilege dat aan Gent en Brugge 
werd verleend door aartshertogin Maria, aangaande het transport 
van Vlaanderen. 17 juni 1497.

194 Voor de Raad van Vlaanderen doet Pierre Willems afstand van zijn 
poorterschap te Gent om de zaken van het Sint-Margaretaklooster 
te Deinze te kunnen behartigen. 2 juni 1502.

224 Voor schepenen van Deinze verkoopt Joos Robbyt een rente te 
Petegem aan Eustacius van Beversluus. 23 juni 1512.

233 Voor de Raad van Vlaanderen verkoopt Huusmans, echtgenote 
Fiers, een rente aan de prior van het klooster van Deinze. 20 april 
1518.

234 Verklaring van meier en schepenen van Deinze, betreffende de 
goederen van het klooster te Lokeren. 21 april 1518.

247 Voor schepenen van de stad Deinze verkoop Vander Scuere een 
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rente te Petegem aan van Betsbrugghe. 8 februari 1521 (NS).

103 Voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Petegem van de 
abdij van Drongen wordt een rente door Isabelle van Mersman 
verkocht aan Jan van Walegem. 11 november 1473.

110 Voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid Petegem van de 
abdij van Drongen wordt een rente door de erfgenaam van Jan van 
Walegem overgedragen aan Willemine Vander Vennet. 12 april 
1478 (NS).

277 Voor schepenen en Raad van de stad Gent draagt Willem Van der 
Vennet de hierboven genoemde rente over aan het klooster van 
Sint-Margareta. 5 december 1526.

285 Voor baljuw en schepenen van de Vrouwe van Dentergem, 
Margareta van der Zijpe, verkoopt van den Broucke een rente te 
Dentergem aan het klooster. 28 juni 1530.

288 Voor baljuw en schepenen van Margareta van der Zijpe als Vrouwe 
van Dentergem verkoopt de weduwe Goemare een rente aan het 
Sint-Margaretaklooster te Deinze. 1 mei 1531.

290 Voor de Raad van Vlaanderen bezet Jacob Fiers f. Pieters, een rente 
te Tielt ten voordele van het klooster. 3 juli 1533.

294 Sententie van de Raad van Vlaanderen in de zaak van Barbara De 
Vos, weduwe van Pieter Goethals, en hun kinderen, tegen het Sint-
Margaretaklooster te Deinze, betreffende een gracht die hun 
eigendommen scheidt, te Deinze. 9 mei 1536.

295 Schepenen te Deinze bekrachtigen de overeenkomst die voor de 
Raad van Vlaanderen tussen de erfgenamen van Pieter Aertchins 
werd gemaakt in 1534. 20 juni 1536.

296 Kwijting op naam van de algemene ontvanger met drie 
handtekeningen voor de som die door het klooster van Deinze, 
Betlehem genoemd, werd betaald voor een rente ten laste van de 
domeinen. 6 september 1536.

302 Vonnis voor de Raad van Vlaanderen waarin de klacht werd 
openomen tegen Pieter van Hamme, die zich de opbrengst had 
toegeëigend van een tiende te Tielt die het bezit is van het klooster
van Deinze dat Betlehem wordt genoemd, en consoorten. 30 
oktober 1537.

303 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het geschil betreffende een 
weide in onverdeeldheid tussen het hospitaal van Deinze en het 
klooster van Sint-Margareta. 26 juni 1538.
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308 Oktrooi van Karel V waardoor aan het Sint-Margaretaklooster de 
toelating wordt gegeven om een gracht dichtbij het klooster 
gelegen te verbreden. 5 mei 1540.

314 Reglement uitgevaardigd door Keizer Karel V, betreffende het 
rechtsgebied van de baljuw te Deinze en dit van het Sint-
Margaretaklooster, en hun onderlinge verhoudingen. 23 april 1545.

330 Oktrooi van Karel V waardoor het Sint-Margaretaklooster de 
toelating krijgt haar schuldenaars te vervolgen, enz. 11 juni 1554.

333 Voor notaris Donche bezet Barbara van Eksaarde, fa. Jan, een 
rente, teneinde als geestelijke in het Sint-Margaretaklooster te 
Deinze, Betlehem genoemd, opgenomen worden. 28 oktober 1557.

340 Drie stukken waaronder de sententie van de Raad van Vlaanderen 
in de zaak van het Sint-Margaretaklooster te Deinze, tegen Lieven 
Van den Kerckhove. 28 augustus 1560.

349 Sententie van de Grote Raad van Mechelen, ten voordele van het 
Sint-Margaretaklooster te Deinze, tengevolge het beroep van dit 
klooster tegen de Van den Abeeles en de van Eksaardes 
betreffende de erfenis van zuster Barbara van Eksaarde. Sententie 
van de Grote Raad van Mechelen, in de zaak van het klooster van 
Deinze tegen de van Eksaardes, betreffende de stichting van zuster
Barbara van Eksaarde. 1 maart 1567 (NS).

352 Voor baljuw en mannen van de heerlijkheden Pittem en Klaarhout 
bekent Wouter de Brune schuld ten voordele van het klooster te 
Deinze. 7 september 1570.

353 Geappostilleerd verzoekschrift betreffende de vrijstelling van 
belasting op wijn, aangevraagd door het Sint-Margaretaklooster te 
Deinze. 15 september 1570.

354 Voor die van Tielt en die van de heerlijkheid te Scaecx wordt een 
rente bezet ten laste van Cool en Gijselin en ten voordele van het 
klooster. 20 oktober 1574.

356 Voor baljuw en mannen (waaronder Mathijs de Hoop) van de 
heerlijkheid en vierschaar ter Kercken van de Heer van Maerghem 
(Markegem?) verkoopt Joos Volpot een rente aan het klooster van 
Deinze. 12 februari 1577.

357 Akkoord gesloten tussen de stad Gent en het klooster van Deinze, 
teneinde aan deze laatste de vrijheid terug te schenken zijn 
geestelijke plichten te vervullen en van zijn goederen te genieten. 
16 december 1578.



10 Priorij Sint-Margriete in Bethlehem. Deinze en Gent. Charters

364 Visitatoren van het Sint-Margaretaklooster te Deinze keuren de 
procuratie goed voor de verkoop van een huis gelegen te 
Antwerpen. Ca. 16de eeuw.

366 De nuntius Octavius verleent aflaten aan degene die de kapel van 
de zusters van het klooster van Deinze of Betlehem te Gent, 
bezoeken. 6 maart 1603.

370 Sententie van de Raad van Vlaanderen in de zaak van het Sint-
Margaretaklooster te Deinze dat zijn toevlucht heeft gezocht te 
Gent, tegen de weduwe van Lieven van Aeckin. 14 januari 1612.

401 Voor baljuw en schepenen van de vierschaar "ten Vlaenderschen 
binnen Olsene", bezet Ghislain De Clerck een rente, die hij aan het 
klooster te Deinze verschuldigd is. 24 juli 1642.

402 Leenverheffing door Pieter van Bassevelde, van een leen dat van 
de heerlijkheid Woelpits te Bassevelde afhangt, die aan het 
klooster van Deinze te Gent toebehoorde. 8 oktober 1643.

411 Voor baljuw en schepenen van Bachte en de heerlijkheid Vanden 
hoorenschen bezet Gerard Leliaert een rente ten voordele van het 
Sint-Margaretaklooster te Deinze. 17 augustus 1649.

429 Voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid "Sgraven haseele 
haer bestreckende" te Deurle, Zevergem, enz., wordt op gronden, 
gelegen te Deurle, een rente bezet door de Van Thienen ten 
voordele van Versmessen, die ze in 1687 overlaat aan het Sint-
Margaretaklooster, Betlehem genoemd, te Gent. 27 januari 1661.
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