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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archief

ARCHIEF

De meeste van deze charters bevonden zich reeds in de 19de eeuw in het 
Rijksarchief te Gent.
Een aantal charters werden samen met andere archieven gedeponeerd door 
Z.E.H. Pater Rector van de Jezuïeten te Drongen en door de abdij van 
Grimbergen.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Abdij van Drongen. Charters

ABDIJ VAN DRONGEN. CHARTERS
1 Ferrand van Portugal, graaf van Vlaanderen, en zijn echtgenote 

gravin Johanna van Constantinopel vidimeren en bevestigen een 
oorkonde van Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, waarbij 
deze aan de abdij van Drongen afstaat al de goederen haar 
geschonken door Iwein van Aalst, welke deze in leen hield van de 
graaf en welke gelegen waren in Drongen en in het Land van Waas 
(1139). Juni 1228.

1 charter

2 Walterus II van Marvis, bisschop van Doornik, vidimeert en 
bevestigt de overeenkomst gesloten tussen de deken en het 
kapittel van Doornik enerzijds en de abdij van Drongen met de 
pastoor van Ursel anderzijds betreffende de tienden te Ursel (1237 
n.s. maart). Maart 1237 n. s.

1 charter

3 Geraard (de Duivel) van Gent, ridder, zijn vrouw Elisabeth en 
Bernard van Meren, ridder, verklaren en keuren goed dat Johannes 
de Capella aan de abdij van Drongen verkocht heeft een leengoed 
gelegen te Drongen tegen de muur van de abdij naast het kerkhof. 
7 augustus 1264.

1 charter

4 Bulle van paus Martinus IV waarbij hij de privileges van de abdij 
bevestigt. 18 januari 1284.

1 charter

5 Notariële akte (in rolvorm) betreffende de arbitrage, het akkoord en
de goedkeuring ervan door de bisschop van Doornik in het geschil 
tussen de abt van Drongen en de pastoor van Meigem betreffende 
de rechten en inkomsten van deze laatste. 8 augustus 1291-17 
augustus 1291-5 mei 1293.

1 charter

6 Vidimus afgeleverd door de officiaal van het bisdom Laon van de 
bulle verleend door paus Honorius III bevattend de bevestiging van 
de privilegies van de orde der Premonstratenzers (11 mei 1217). 
12 oktober 1336.

1 charter

7 Notariële akte waarbij Jan en Hendrik Vei aan de abdij verkopen 
een rente van 10 s. par. bezet op een huis in de Molenstraat te 
Nevele. 22 januari 1337 n.s.
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1 charter

8 Scheidsrechterlijke uitspraak door de officiaal van het bisdom 
Doornik in een geschil betreffende tienden te Zalegem tussen het 
kapittel van Doornik en de abdij van Baudelo enerzijds en de abdij 
van Drongen anderzijds. 28 juni 1346.

1 charter

9 Notariële akte waarbij Jan Walart, vader van de abt van Drongen, 
aan de abdij schenkt 4 gemeten land gelegen te Nevele, voor het 
celebreren van zijn jaargetijde. 21 juni 1347.

1 charter

10 Sigerus, abt van Drongen, keurt de bestemming goed van tienden 
en andere inkomsten voor de kapel van Vosselare. 2 maart 1357 
n.s.

1 charter

11 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaart Jan van 
Prendale dat hij tot een akkoord gekomen is met de abt van 
Drongen, waarbij hij afziet van alle rechten op wilgen en andere 
"poten" staande naast een stuk land van de abdij geheten de 
"Heerweethaghe" (Bambrugge). Tevens belooft hij een opgelegde 
bedevaart te doen. 11 april 1358 of 1359 n.s.

1 charter

12 Voor schepenen van het Land van Nevele verklaren Willem van der 
Helst en zijn echtgenote dat zij van de abdij in pacht genomen 
hebben het goed Ten Broeke (Nevele). 6 juni 1375.

1 charter

13 Gillis van der Heiden (Bavegem) verklaart van de abdij in pacht 
genomen te hebben 13 bunder 65 roeden land, weiden, bos en 
meers gelegen te Bavegem en te Letterhoutem. 30 april 1407.

1 charter

14 Dagvaarding door de officiaal van het bisdom Doornik van Andreas 
de Plantere en consoorten wegens inbreuk op de immuniteit van de
abdij. 2 juni 1407.

1 charter

15 Verslag van onderzoek en beslissing voor de leenmannen, 
schepenen en laten van Drongen betreffende een erfelijke rente 
bezet op grond te Overbroek buiten de Walpoort (Gent). 24 juli 
1421.

1 charter

16 De schepenen van de vrijheid van Nevele oorkonden dat een 
akkoord bereikt werd tussen de abdij van Drongen en Geraard van 
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der Perre i.v.m. het vervoer van tienden. 13 september 1421.
1 charter

17 Voor de schepenen van het Land van Nevele verklaren Jan Daneels 
bijgenaamd van den Berghe en zijn echtgenote in erfcijns genomen
te hebben van de abdij een "buelxken" groot een half gemet 
gelegen " t' Oessche" in Nevele. 5 oktober 1424.

1 charter

18 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaart Willem de 
Paeu in pacht genomen te hebben van de abdij het pachtgoed te 
Zonnegem groot ca. 48 bunder. 26 juni 1426.

1 charter

19 Voor de schepenen van de vrijheid van Nevele verklaren Elisabeth, 
weduwe van Jan van Hoelbeke, haar zoon Jan van Hoelbeke en 
diens vrouw verkocht te hebben aan Pieter van der Heyden, 
monnik van de abdij van Drongen, een erfelijke rente van 12 s. par.
jaarl. bezet op een huis in de Sint-Jansstraat te Nevele. 16 maart 
1428 n.s.

1 charter

20 Vonnis van de schepenen van de Keure van Gent in een geschil 
tussen de abdij van Drongen enerzijds en de abdij van Baudelo, de 
heer van Steenhuize en consoorten, anderzijds, waarbij deze 
laatsten verplicht worden hun bijdrage te betalen in de aanleg van 
twee nieuwe dijken te Loweg en Hulsterlo (Zalegem). 6 december 
1428.

1 charter

21 Voor de schepenen van Eeklo verklaren Jan Boys en zijn echtgenote
geschonken te hebben aan Pieter van der Heyden, monnik van de 
abdij van Drongen, een huis en hofstede gelegen te Eeklo. 6 
november 1432.

1 charter

22 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaren Maes 
Curtvriend en Coelin van der Linden in pacht genomen te hebben 
van de abdij haar pachtgoed te Bambrugge, groot ca. 28 bunder. 6 
februari 1433 n.s.

1 charter

23 De schepenen van Gent vidimeren een oorkonde van Lodewijk van 
Male, graaf van Vlaanderen, in verband met de dijken te Kieldrecht 
(1 december 1371). 15 december 1433.

1 charter

24 François Huusman verklaart verkocht te hebben aan Pieter van der 
Heyden, monnik van de abdij van Drongen, een stuk land gelegen 
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op de "Hachtinghe" (Nevele) voor de som van 20 schilden Vl. 18 
mei 1435.

1 charter

25 Voor de schepenen van het Land van Nevele verklaren Jan van 
Landuut en zijn echtgenote verkocht te hebben aan de abdij een 
erfelijke rente van 3 lb. par. jaarl. Voor 24 s. par. zal een jaargetijde 
gedaan worden voor Jacob van Olssene; de resterende 36 s. par. 
zijn bestemd voor de infirmerie van de abdij. De rente is bezet op 
een "stede" en een stuk grond. 12 augustus 1435.

1 charter

26 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Kateline 
Osts (Nevele) verkocht te hebben aan Pieter van der Heyden, 
monnik van de abdij van Drongen, een erfelijke rente van 25 s. par.
jaarl. bezet op een "stede" in de Sint-Jansstraat te Nevele. 14 
januari 1436 n.s.

1 charter

27 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Jan van 
den Houtte en zijn echtgenote dat zij verkocht hebben aan Jan 
Voete, monnik van de abdij van Drongen, een erfelijke rente van 17
lb. 8 s. par jaarl. bezet op 400 roeden land te Nevele. 19 januari 
1436 n.s.

2 charters

28 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Gerolf 
Daelman verkocht te hebben aan Jan Voete, monnik van de abdij 
van Drongen, een erfelijke rente van 36 s. par. bezet op een 
"stede" in de Pontstraat te Nevele. 24 maart 1437 n.s.

1 charter

29 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Michiel 
van Heyste en zijn echtgenote schuldig te zijn aan de infirmerie 
van de abdij van Drongen een erfelijke rente van 36 s. par. jaarl. 
bestemd voor een jaargetijde voor Roeland van der Heyden en zijn 
zoon Pieter bezet op een "stede" te Nevele. 22 augustus 1437.

1 charter

30 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Michiel 
van Heyste en zijn echtgenote schuldig te zijn aan de pitantie van 
de abdij van Drongen een erfelijke rente van 12 s. par. jaarl. bezet 
op een "stede" te Nevele. 22 augustus 1437.

1 charter

31 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Jacob van 
den Damme en verwanten schuldig te zijn aan de abdij een 
erfelijke rente van 4 halster rogge jaarl. bezet op landerijen en 
meersen te Landegem en te Nevele. 28 mei 1438.
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1 charter

32 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Jan 
Quaetwert schuldig te zijn aan de infirmerie van de abdij een 
erfelijke rente van 20 s. par. jaarl. bezet op een "stede" geleden op 
de markt te Nevele. 28 mei 1438.

1 charter

33 Olivier, abt van Drongen, verklaart in pacht gegeven te hebben aan
Pauwel de Valkenere gezegd Rosseels het goed ten Spinnoete 
gelegen te Bierghes ("Bersene"). 5 maart 1439 n.s.

34 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaren Margriet, 
weduwe van Willem de Paeu, en haar zonen Clais en Willem in 
pacht genomen te hebben van de abdij het pachtgoed te 
Zonnegem groot ca. 48 bunder. 6 juli 1439.

1 charter

35 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Hendrik 
de Ruesse en zijn echtgenote verkocht te hebben aan Pieter van 
der Heyden, monnik van de abdij van Drongen, een erfelijke rente 
van 32 s. par. jaarl. bezet op de "stede" groot 225 roeden gelegen 
in de Sint-Jansstraat te Nevele. 10 december 1440.

1 charter

36 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaart Gerolf 
Goethals dat hij de erfelijke rente van 4 s. gr. jaarl. bezet op 2 
gemeten land gelegen in de Ham te Nevele van Daneel de Maech 
heeft gekocht in de naam en ten behoeve van de abdij. 1 februari 
1443 n.s.

1 charter

37 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Olivier 
Seykin en zijn echtgenote in erfcijns genomen te hebben van de 
abdij een "stede" en landerijen gelegen te Hulle in Nevele. 12 mei 
1447.

1 charter

38 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaart Giselbrecht 
Boydins dat hij 426 roeden grond gelegen in de Ham te Nevele 
gekocht heeft met het geld en ten behoeve van de abdij. 1 
september 1447.

1 charter

39 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaart Jan Smessaert 
dat hij een gemet land gelegen in de Ham te Nevele gekocht heeft 
met het geld en ten behoeve van de abdij. 29 mei 1448.

1 charter



10 Abdij van Drongen. Charters

40 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaart Gerolf Coppins
dat hij van de abdij in pacht genomen heeft de tiende van 
Landegem. 10 januari 1449 n.s.

1 charter

41 De Raad van Vlaanderen geeft bevel aan Willem Rijm de abdij niet 
meer te hinderen bij de inning van tienden te Petegem bij Deinze 
en de ten onrechte geïnde tienden terug te betalen. 15 juni 1457.

1 charter

42 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Zeger 
Mergaert in erfcijns genomen te hebben van de abdij een stuk 
grond groot 200 roeden gelegen te Nevele en in leen gehouden 
van de heer van Nevele. 7 oktober 1464.

1 charter

43 Simon, abt van de Premonstratenzerorde, regelt een geschil tussen
de abdij en de pastoor van Zonnegem, i.v.m. twee bunder weide. 
28 maart 1465 n.s.

1 charter

44 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Jan 
Maelhout in erfcijns genomen te hebben van de abt de helft van 
een "stede" groot 105 roeden gelegen te Nevele en in leen 
gehouden van de Heer van Nevele. 16 september 1469.

1 charter

45 Voor de schepenen van Merendree verklaart Florens van der 
Gracht, onderprior en ontvanger van de infirmerie van de abdij, 
een proces in te spannen tegen Simon van Maldeghem, i.v.m. een 
stuk grond gelegen te Hansbeke en een daarop bezette rente 
bestemd voor het houden van een jaargetijde. 28 november 1473.

1 charter

46 Voor de schepenen van het Land van Nevele verklaart Wouter 
Bollin, abt van Drongen, dat hij in erfcijns gegeven heeft aan Martin
Daneels gezegd van den Berghe een half gemet land gelegen te 
Nevele en in leen gehouden van de heer van Nevele. 21 december 
1473.

1 charter

47 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Pieter 
Moernaey en zijn echtgenote in erfcijns genomen te hebben van de
abdij een "stede" gelegen in de Brabantstraat te Nevele. 28 januari
1474 n.s.

1 charter

48 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Wouter 
Bollin, abt van Drongen, in erfcijns gegeven te hebben aan Willem 
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de Lun een hofstede gelegen in de Brabantstraat te Nevele. 2 
januari 1477 n.s.

1 charter

49 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Gautier, 
abt van Drongen, in erfcijns gegeven te hebben aan Clara Seykins, 
een stuk grond gelegen te Nevele. 2 januari 1479 n.s.

1 charter

50 Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk en graaf van Vlaanderen, 
levert ten gunste van de abdij van Drongen een amortisatiebrief af 
voor een huis en land te Moerbeke-Waas. November 1479.

1 charter

51 Voor de schepenen van het Land van Nevele verklaart Joos Ruebins
af te zien van zijn vermeende rechten op een rente ten behoeve 
van de pitantie van de abdij en belooft de achterstellen te betalen. 
12 december 1479.

1 charter

52 Voor de schepenen van het Land van Nevele verklaren Pieter 
Lamme en Clais de Weert in pacht genomen te hebben van de 
abdij de "captiende" te Nevele. 22 januari 1482 n.s.

53 Koopakte van stukken grond te Vrasene en te Moerbeke-Waas door 
de abdij van Drongen. 7 augustus 1483.

1 charter

54 Bulle waarbij paus Innocentius VIII de verkiezing van Raso 
(Goetghebuer) tot abt van Drongen bevestigt en goedkeurt. 12 
augustus 1485.

1 charter

55 1) Willem Huugs, abt van Drongen, schenkt aan de infirmerie van 
de abdij een jaarlijkse som van 10 s. gr. te heffen op de inkomsten 
van 11 bunder land, genaamd "Tiendenvrij" gelegen te Landegem 
en een jaarlijkse som van 5 s. gr. te heffen op de inkomsten van 
Zalegem; deze sommen zijn bestemd voor het celebreren van twee
jaargetijden van vroegere abten, respectievelijk Wouter Bollin en 
Raas Goetghebuer. 2) Dezelfde abt, om te voldoen aan een legaat 
in het testament van Michiel Coucke, schenkt aan de infirmerie van
de abdij een jaarlijkse som van 10 s. gr. te heffen op de inkomsten 
van 11 bunder land genaamd "Tiendenvrij" gelegen te Landegem 
en te Nevele; deze som is bestemd voor het celebreren van een 
jaargetijde voor Michiel Coucke. 20 september 1495 en 1 augustus 
1501.

2 charters

56 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaren Gerolf 
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Goethals en zijn echtgenote in erfcijns genomen te hebben van de 
abdij een stuk grond groot 200 roeden gelegen te Nevele. 1 
februari 1496 n.s.

1 charter

57 Voor de schepenen van het Land van Nevele verklaart Alaert 
Ackerman schuldig te zijn aan de abdij een erfelijke rente van 10 s. 
par. jaarl.; daar hij de grond, waarop deze rente bezet was, 
verkocht heeft zonder melding te maken van deze rente, bezet hij 
ze opnieuw op een half bunder land gelegen te Nevele. 14 
september 1496.

1 charter

58 Vonnis van de schepenen van Drongen in een geschil tussen de 
infirmerie van de abdij en Pieter van den Hecke, i.v.m. een rente 
van 17 s. par. jaarl. bezet op een stuk grond gelegen naast het 
kerkhof van Drongen, waarbij de infirmerie in het bezit gesteld 
wordt van de bezette grond tot de achterstallige renten betaald 
zijn. 11 mei 1503.

1 charter

59 Vonnis van het leenhof van de abdij te Drongen waarbij 
verscheidene leenmannen van de abdij te Erpe veroordeeld worden
tot een boete van 10 lb. par., omdat zij verwaarloosd hadden de 
denombrementen van hun lenen in te dienen. 12 november 1503.

1 charter

60 Notariële akte bevattende de consignatie van een vidimus, 
afgeleverd door de officiaal van het bisdom Luik, van een bulle van 
paus Alexander V (1 maart 1410), die een verklaring geeft van een 
bulle van dezelfde paus (31 juli 1409) (waarvan een kopie op 
papier is bijgevoegd), waarbij de Premonstratenzerabdijen 
onttrokken worden aan het gewoon kerkelijk toezicht. 2 april 1505 
of 1506 n.s.

1 charter

61 Sententie van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de abt
van Drongen en Florens de Scoutheete, heer van Erpe, i.v.m. 
"oorlof van hove". 19 december 1508.

1 charter

62 Recepissé van denombrementen van drie lenen gehouden door de 
abdij van de heer van Nevele: een leen groot 11 bunder te 
Hansbeke; een leen wezende de "sotterstiende" te Sint-Maria-
Leerne en te Sint-Martens-Leerne. 7 augustus 1512.

1 charter

63 Voor de schepenen van de Keure van Gent verklaren Jan Claes en 
Jan Crijt in pacht genomen te hebben van de abdij het goed 
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gelegen bij de kerk van Zonnegem. 22 juli 1514.
1 charter

64 Voor schepenen van de abdij van Drongen verklaart Jacob 
Steemaere, prior en ontvanger van de infirmerie van de abdij, in 
erfelijke cijns gegeven te hebben aan Hugo de Scutere 50 roeden 
land gelegen te Drongen. 22 februari 1517 n.s.

1 charter

65 Voor het leenhof van de vrouw van Drongen verklaart Gijselbrecht 
Jaqueloot verkocht te hebben aan Jan van Campene, mersenier te 
Gent, een leen groot een half gemet gelegen te Drongen. 19 
februari 1520 n.s.

1 charter

66 Bulle waarbij paus Hadrianus VI bevel geeft de excommunicatie uit 
te spreken in geval van niet-uitvoering van zijn bulle van dezelfde 
dag ten gunste van de pastoor van Saint-Etienne te Rijsel. 8 mei 
1522.

1 charter

67 Voor de schepenen van de Vrijheid van Nevele verklaart Jan de 
Weert verkocht te hebben aan de abdij een erfrente van 24 s. 4 d. 
1 hallink par. geheten de rente van Huerne. 30 september 1524.

1 charter

68 De abt van Drongen stelt Jan de Lobel, doctor in de rechten en 
kanunnik van Sint-Baafs te Gent, aan tot zijn procureur, speciaal in 
het proces tegen de taxateurs van het bisdom Kamerijk. 25 januari 
1539 n.s.

1 charter

69 1) Petrus, abt van Drongen, verklaart dat Jacobus de Campo, 
priester, afstand doet van de kosterij (custodia seu matricularia) 
van Hansbeke en dat deze kosterij gegeven wordt aan Simon 
Gheerolf, priester. 2) Notariële akte waarbij de voornoemde Simon 
Gheerolf afstand doet van de kosterij van Hansbeke ten voordele 
van Simon de Campo, clericus (aan de vorige akte gehecht). 18 
januari 1541 n.s. en 23 november 1553.

1 charter

70 Voor de schepenen van Bierghes verklaart Jean Davaing (Bierghes) 
verkocht te hebben aan Marguerite Zeghers, weduwe van Jean de 
Ligne, heer van Ham te Bierghes, een erfelijke rente van 60 s. tur. 
bezet op de helft van een huis en afhankelijkheden, groot een half 
bunder, gelegen te Hannecroix onder de jurisdictie van de 
schepenen van Bierghes. 6 november 1551.

1 charter
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71 Voor de schepenen van Bierghes verklaart Gillis de Herde 
(Bierghes) verkocht te hebben aan Marguerite Zeghers, weduwe 
van Jean de Ligne, heer van Ham te Bierghes, een erfelijke rente 
van 2 lb. tur. bezet op een huis en afhankelijkheden groot 5 
dagwand gelegen te Hannecroix onder Bierghes. 5 mei 1552.

1 charter

72 Sententies van de Raad van Vlaanderen ten voordele van de abdij 
in een proces tussen de abdij en de weduwe van Antheunis 
Hauweel, in verband met heffing van tienden te Ursel, (met 
bijgevoegde processtukken in perkament). 15 januari 1555 n.s.-25 
oktober 1558.

1 charter

73 Volontaire condemnatie voor de Raad van Vlaanderen, waarbij 
Adriaan van Steenbeke en zijn echtgenote verklaren in pacht 
genomen te hebben van de abdij het goed ter Brempt. 11 mei 
1555.

1 charter

74 Voor de schepenen van de abdij te Drongen verklaart Jan van 
Hoorebeke schuldig te zijn aan Simon Hubeert en zijn echtgenote 
de som van 112 lb. gr. voor de koop van de hofstede genaamd 
"t'Schuutken" te Drongen in leen gehouden van de abdij; hij zal de 
betaling doen bij middel van een erfelijke afkoopbare rente van 7 
lb. gr. jaarl. 26 september 1555.

1 charter

75 Sententie van de Raad van Vlaanderen ten voordele van de abdij in
een proces tussen de abdij en Theunis de Tollenaere en consoorten,
i.v.m. de heffing van grote en smalle tienden te Drongen. 20 
augustus 1556.

1 charter

76 Recepissé van denombrementen van drie lenen gehouden door de 
abdij van de heer van Nevele (zie oorkonde nr. 62 van 7 augustus 
1512). December 1560.

1 charter

77 Definitieve sententie van de Raad van Vlaanderen ten voordele van
de abdij in een proces tussen de abdij en de weduwe van 
Antheunis Hauweel en consoorten in verband met de heffing van 
tienden te Ursel. 11 april 1562.

1 charter

78 François van Havre, ontvanger-generaal van Vlaanderen, levert een
kwijtschrift af voor de gedeeltelijke aflossing van kleine renten van 
Pieter Masiers brieven ten laste van de abdij van Drongen. 8 
augustus 1565.
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1 charter

79 Cornelius Jansenius, bisschop van Gent, verklaart op 2 mei 1569 
het nieuwe koor en het hoofdaltaar van de abdijkerk te hebben 
gewijd. 7 juni 1569.

1 charter

80 Filips II, koning van Spanje, verleent aan de abdij een octrooi om 
renten te mogen verkopen ten bedrage van 2000 pond voor 
betaling van lasten en de losprijs van een monnik door de rebellen 
gevangen gehouden te Sluis. 25 juni 1584.

1 charter

81 Sententie van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de 
rector van het Jezuïetencollege te Gent en de abdij, waarbij aan de 
rector bevel wordt gegeven de abdij ongestoord de tienden te laten
heffen op zekere stukken grond te Drongen. 6 juni 1608.

1 charter

82 De abt, prior en ontvanger van de abdij verklaren verkocht te 
hebben aan Charles Cotrel, heer van Drongen, de ruïnen en oud 
materiaal van twee hofstedekens gelegen naast het huis van de 
koper, de Ammanie, voor de som van 10 lb. gr.; de twee 
hofstedekens met hun afhankelijkheden worden overgemaakt aan 
de koper tegen betaling van een cijnsrente van 10 s. gr. jaarl. 8 
oktober 1610.

1 charter

83 Akte van de vercijnsing van de landerijen gelegen in de 
Vredepolder te Kieldrecht en omgeving. 19 september 1617- 27 
oktober 1617.

1 charter

84 Voor het leenhof van Henegouwen verklaart Pierre Merchier 
(Bierghes) in pacht genomen te hebben van de abdij de abdijhoeve
van Bierghes. 6 augustus 1621.

1 charter

85 Aartshertogin Isabella geeft toestemming aan abt Livinus Molineus 
de pastoor van Drongen Jacob Goethals tot coadjutor te nemen 
met recht van opvolging. 20 augustus 1624.

1 charter

86 Getuigschrift van de wijding van Jacobus Goethals tot abt van 
Drongen door Antonius Triest, bisschop van Gent. 20 januari 1625.

1 charter

87 Voor de schepenen van de abdij in Drongen verklaart Charles van 
de Guchte (Drongen) schuldig te zijn aan Jan van Lake en 
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consoorten een losrente van 9 lb. gr. jaarl. wegens de verkoop van 
drie huizen met afhankelijkheden te Drongen. 18 december 1625.

1 charter

88 De generale overste van de Premonstratenzers keurt de ruiling 
goed van een stuk grond van de abdij gelegen bij het kasteel van 
Pamele met een ander stuk grond te Pamele gelegen naast een 
eigendom van de abdij. 1627.

1 charter

89 Voor de schepenen van de abdij te Drongen verklaren Jacques de 
Dobbeleere en Jacques de Vlieghere in hun hoedanigheid van 
wezenvoogden verkocht te hebben aan Hubert de Scheppere, 
schout en amman van Drongen, een hofstede gelegen te Drongen 
naast de kapel voor de som van 88 lb. gr. Vl. 28 september 1628.

1 charter

90 Rentebrief van 75 gulden (kapitaal 1200 gulden) ten laste van de 
abdij (gelost 20 december 1650). 16 augustus 1629.

1 charter

91 Sententie van de watergraaf van Vlaanderen in een proces tussen 
de abt van Drongen en de vrouw van Drongen i.v.m. de 
wederoprichting van de afgebrande korenwindmolen binnen het 
beluik van de abdij. 24 januari 1632.

1 charter

92 Akkoord gesloten tussen de abt van Drongen en Floris van Merode, 
markies van Deinze, i.v.m. hun heerlijke rechten te Petegem-
Deinze. 17 oktober 1639.

1 charter

93 Notariële akte bevattende het proces-verbaal van de installatie van
abt Augustinus Merlin. 25 januari 1648.

1 charter

94 Voor de schepenen van de abdij van Drongen verklaart Maaike 
Vlerick, weduwe van Charles van de Guchte, ontvangen te hebben 
van Hubert de Scheppere, amman van Drongen, de som van 160 
lb. gr. Vl., tegen betaling van een losrente van 10 lb. gr. Vl. jaarl. 
bezet op de helft van een brouwerij te Drongen. 17 mei 1651.

1 charter

95 Sententie van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de 
abdij en Jan de Wulf, waarbij het recht tot heffen van de 
worteltiende door de abdij te Drongen erkend wordt. 1 juli 1661.

1 charter

96 Voor de schepenen van Drongen verklaart Joos de Muyter 
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(Drongen) ontvangen te hebben van Rochus Bernaige, priester te 
Gent, de som van 32 lb. gr. Vl. tegen betaling van een losrente van 
2 lb. gr. Vl. jaarl. bezet op de helft van een hofstede te Drongen. 25
oktober 1678.

1 charter

97 Bevelschrift van de Raad van Vlaanderen, waarbij verklaard wordt 
dat de abt van Drongen het recht van collatie van de pastorie van 
Landegem bezit, wat hem betwist werd door de vicarissen-generaal
van het bisdom Gent. 24 december 1680.

1 charter

98 Dagvaarding door de Raad van Vlaanderen van de deken van 
Deinze en consoorten i.v.m. zijn geschil met de abdij over de 
heffing van vlastienden te Landegem. 16 juli 1682.

1 charter

99 Dagvaarding door de Raad van Vlaanderen van de magistraat van 
Vrasene wegens inbreuken op de heerlijke rechten van de abt als 
heer van Meerdonk (huiszoekingen naar Zeeuws geld; ijken van 
maten en gewichten). 19 februari 1688.

1 charter

100 Dagvaarding door de Raad van Vlaanderen van de heer van Mere 
wegens verhindering van het inhalen van tienden. 3 december 
1696.

1 charter

101 Keizer Frans II benoemt Adriaan de Coninck tot abt van Drongen. 
30 juni 1793.

1 charter

102 Sententie van de Raad van Vlaanderen in het proces tussen de 
prelaat van de abdij van Drongen vs. Charles van den Broucke, 
heer van Borst, Bambrugghe... en Geert Cromphaut, zijn baljuw, 
i.v.m. het snoeien van bomen te Borst. 30 juni 1651.

1 charter
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