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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Abdij van Groenenbriel te Gent. Charters.

ABDIJ VAN GROENENBRIEL TE GENT. CHARTERS.
I. Oprichting van het klooster

I. OPRICHTING VAN HET KLOOSTER
1 Toestemming gegeven door Lodewijk I van Nevers, graaf van 

Vlaanderen, aan Simon de Mirabello en zijn echtgenote Isabella, 
een klooster op te richten in het huis ten Walle met opsomming 
van alle bezittingen en amortisatie. 10 maart 1341.

1 oork.

2 Vidimus door Jan, abt van Sint-Baafs te Gent, van bovenstaande 
oorkonde van 1341 maart 10 n.s. 15 oktober 1372.

1 oork.

3 Bevel van Lodewijk I van Nevers, graaf van Vlaanderen, aan de 
baljuw van Gent het nodige te doen tot amortisatie van deze 
goederen. 13 maart 1341 n.s.

1 oork.

4 Bevel van Lodewij I van Nevers, graaf van Vlaanderen, aan de 
baljuw van Aalst het nodige te doen tot amortisatie van de tienden 
van Erembodegem. 13 maart 1341 n.s.

1 oorkonde

5 Bevel van Lodewij I van Nevers, graaf van Vlaanderen, aan de 
baljuw van Aalst het nodige te doen tot amortisatie van de tienden 
van Erembodegem. 13 maart 1341 n.s.

1 oork.

6 Verklaring van de baljuw en de leenmannen van de Oudburg van 
Gent dat zij op verzoek van Simon de Mirabello, ridder en heer van 
Perwez, en zijn echtgenote, de proost van Sint-Veerle hebben 
geërfd in de goederen bestemd voor het klooster. 9 juni 1341.

1 oork.

7 Vidimus door de officiaal van Doornik van de Franse vertaling van 
bovenstaande oorkonde van 9 juni 1341. 10 november 1341.

1 oork.

8 Verklaring voor schepenen van Gent door Simon de Mirabello en 
echtgenote, dat zij een klooster willen stichten op hun goed ten 
Walle, met opsomming van alle bezittingen en bepalingen. 13 
augustus 1341.

1 oork.
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9 Vertaling in het Latijn door de officiaal van Doornik van 
bovenstaande oorkonde van 13 augustus 1341. 10 november 
1341.

1 oork.

10 Instrument voor schepenen van Gent van de giften vermeld in de 
oorkonde van 13 augustus 1341 door notaris Jan van Leuven. 13 
augustus 1341.

1 oork.

11 Instrument voor schepenen van Gent van de giften vermeld in de 
oorkonde van 13 augustus 1341 door notaris Jan van Leuven. 10 
november 1341.

1 oork.

12 Vlaamse vertaling van de oorkonde van 1341 augustus 13. Ca. 
1400.

1 st.

13 Bulle waarbij paus Clemens VI de stichting goedkeurt van het 
klooster met kerk enz. van de Augustijnerorde van de regel van 
Saint-Victor van Parijs. De stichting krijt dezelfde voordelen als 
andere kloosters van die orde. 4 juli 1343.

2 bullen

14 Vlaamse vertaling van bovenstaande bulle van 4 juli 1343. 16de 
eeuw.

1 st.

15 Bulle waarbij paus Clemens XI aan de bisschop van Doornik de 
stichting van het klooster meldt en hem machtigt de beschikkingen
van Simon de Mirabello te bekrachtigen. 4 juli 1343.

1 bulle

16 Vidimus van de officiaal van Doornik en notaris Jan Bargh van 
bovenstaande bulle van 4 juli 1343. 4 februari 1400 n.s.

1 oork.

17 Testament van Simon de Mirabello. 15 januari 1346 n.s.
1 oork.

18 Bevel van de officiaal van Doornik dat de erfgenamen van Simon 
de Mirabello, die de uitvoering van zijn testament willen 
verhinderen, alle tegenstand moeten staken op straf van kerkban 
of daging voor de officiaal. 18 december 1346.

1 oork.

19 Bulle waarbij paus Urbanus V de bulle van paus Innocentius VI van 
6 april 1362 bevestigt. In deze bulle beveelt de paus aan de 
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bisschop van Doornik en de abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters 
het huis, dat Simon de Mirabello bestemde tot klooster, af te staan 
aan de graaf van Vlaanderen na vervulling van alle voorwaarden, 
daar de graaf van dit huis een versterkt kasteel wil maken. 29 
augustus 1363.

1 bulle

20 Bevel van Philippe II d'Arbois, bisschop van Doornik, en de abten 
van Sint-Baafs en Sint-Pieters, uitvoerders van het pauselijk bevel 
(volgen de bullen van Innocentius VI van 1362 april 6 en Urbanus V
van 1363 augustus 29), de testamentuitvoerders van Simon de 
Mirabello, zijn echtgenote en haar tegenwoordige man te 
dagvaarden om aanwezig te zijn bij de uitvoering van het pauselijk 
bevel, 1364 n.s. januari 13; in transfix met: Bevel van de abten van
Sint-Baafs en Sint-Pieters Elisabeth, weduwe van Simon de 
Mirabello, en haar echtgenoot Arnold van Rummen, opnieuw te 
dagen. 4 februari 1364 n.s.

3 oork.

21 Opdracht van Philippe II d'Arbois, bisschop van Doornik, aan de 
abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters zich te belasten met het 
inrichten van het klooster, 1370 juni 6; in transfix met: Aanstelling 
door deze abten van zuster Beatrijs Vlamincs, religieuze in het Sint-
Victorklooster te Mechelen (van orde van Saint-Victor van Parijs) als
priorin van het nieuw klooster van Sint-Margareta van dezelfde 
orde. 18 oktober 1370.

2 oork.

22 Verslag van de abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters aan de 
bisschop, over de stappen door hen ondernomen voor de 
oprichting van het klooster en verzoek om goedkeuring en vooral 
om de bisschoppelijke wijding van klooster, kapel en kerkhof. 8 
oktober 1372.

1 oork.

23 Gecollationeerde kopie van bovenstaande oorkonde van 8 oktober 
1372. 15de eeuw.

1 st.

24 Definitieve oprichting van het nieuwe klooster door Philippe II 
d'Arbois, bisschop van Doornik, waarbij de priorij verheven wordt 
tot abdij (met vermelding van de bullen van paus Clemens VI en 
paus Urbanus V, waarin die van Innocentius VI; 1 december 1372.

1 oork.

25 Wederroeping door de bisschop van Doornik van het toezicht 
waarmee de abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters waren belast, nu 
het klooster is opgericht. 2 december 1372.

1 oork.
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26 Bepaling van de voorwaarden tot het oprichten van een kerk of 
kapel met kerkhof door de abt van Sint-Baafs. 2 februari 1373 n.s.

1 oork.

II. Inrichting van het klooster

II. INRICHTING VAN HET KLOOSTER
A. Statuten

A. STATUTEN
27 Reformatievoorschriften door Willem II Filastre, bischop van 

Doornik. 11 februari 1470 n.s.
1 oork.

28 Dispensatie van de regel door dezelfde bisschop. 16 maart 1470 
n.s.

1 oork.

B. Abdissen

B. ABDISSEN
29 Aanstellingen door Jacobus Dardam, pauselijk nuntius, van 

Dionysia Svroeden tot voorlopige) abdis. 1 december 1384.
1 oork.

30 Bevestiging door Clemens Crabeels, vicaris-generaal, van de 
verkiezing van Lucia van der Sare. 25 januari 1584.

1 oork.

31 Verzoek van de aartshertogen Albrecht en Isabella Maria Sturme 
tot abdis ter verkiezen na de dood van Jolijne Loets. 8 oktober 
1611.

1 oork.

32 Verzoek van aartshertogin Isabella Florence van Steelandt tot abdis
te verkiezen na de dood van Maria Sturme. In transfix met: 
Bevestiging van de verkiezing door Antonius Triest, bisschop van 
Gent. 7 maart 1626 en 13 april 1626.

2 oork.

33 Verzoek van Filips IV Françoise Thevelin tot abdis te verkiezen na 
de dood van Florence van Steelandt. 3 februari 1646.

1 oork.

33 /BIS Bevestiging door Antonius Triest, bisschop van Gent, van de 
verkiezing van Fransisca Thevelin tot abdis na de dood van 
Florentia van Steelant. 17 april 1646.

1 oork.

34 Bevestiging door Antonius Triest, bisschop van Gent, van de 
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verkiezing van Anna-Maria van Hamme tot abdis na de dood van 
Francisca Thevelin. 21 april 1649.

1 oork.

35 Verzoek van Karel II Margareta van der Elst tot abdis te verkiezen 
na de dood van Anna-Maria van Hamme. 13 mei 1676.

1 oork.

35 /BIS Bevestiging door de vicaris-generaal van de verkiezing van 
Margareta vander Elst tot abdis na de dood van Anna-Maria van 
Hamme. 14 juni 1676.

1 oork.

36 Verzoek van Karel II Elisabeth Bordincx tot abdis te verkiezen na de
dood van Margareta van der Elst. 24 februari 1680.

1 oork.

36 /BIS Bevestiging door Ignatius Augustinus de Grobbendonck, bisschop 
van Gent, van de verkiezing van Elizabeth Bordincx na de dood van
Margareta vander Elst. 10 maart 1680.

1 oork.

37 Verzoek van Karel II Caroline-Thérèse de Camargo tot abdis te 
verkiezen na de dood van Elisabeth Bordincx. 4 november 1697.

1 oork.

37 /BIS Bevestiging door Philippus Erardus Van der Noot, bisschop van 
Gent, van de verkiezing van Caroline-Thérèse de Camargo. 25 
november 1697.

1 oork.

38 Verzoek van Karel VI Maria-Florentia de Vulder tot abdis te 
verkiezen na de dood van Caroline-Thérèse de Camargo. 1 
augustus 1715.

1 st.

39 Verzoek van Jozef II Seraphina de Schuyter tot abdis te verkiezen 
na de dood van Seraphina Eyckman. 20 december 1780.

1 oork.

C. Zusters

C. ZUSTERS
40 Toelating van Ferry de Clugny, bisschop van Doornik, het aantal 

religieuzen van 15 op 20 te brengen. 12 november 1481.
1 oork.

41 Toelating van paus Bonifatius IX aan de religieuzen in tijd van 
ziekte hun ouders en familieleden te bezoeken. 9 november 1401.
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1 oork.

III. Goederen

III. GOEDEREN
A. Tollen

A. TOLLEN
42 Aankoop voor Arnulf van Oudenaarde en Daniel van Aishove van 

een erfrente van 7 lb. Op de tol van Gent, door Alexander f. 
Boudewijn f. Abraham van Gent (Bouwdewijn Braams zoon) van 
Willem van der Waarde. Willem hield deze rente in leen van 
Goswijn van Erpe. 22 maart 1235 n.s. - 9 april 1232 n.s.

1 oork.

43 Aankoop voor Daniel van Aishove van een erfrente van 3 lb. gr. vl. 
op de tol van Gent door Alexander f. Boudewijn f. Abraham van 
Gent van Willem f. Zeger de Tolnare en zijn echtgenote Geile. 
Willem en Geile hielden deze rente in leen van Daniel van Aishove. 
22 april 1234 n.s. - 6 april 1235 n.s.

1 oork.

44 Verklaring van Daniel van Aishove dat Alexander f. Boudewijn van 
Gent en zijn erfgenamen 12 lb. hebben op de tol van Gent. 17 april 
1235 n.s. - 28 maart 1236.

1 oork.

45 Aankoop voor schepenen van de Keure van Gent van een erfrente 
van 22 s. 6 d. gr. torn. op de tol en ponder van Aishove door Joos 
Raes ten behoeve van het klooster, van Olivier van Lovendegem en
zijn echtgenote. 15 mei 1353.

2 g.k.s.

46 Vidimus door Cornelis, deken van Sint-Veerle te Gent, van de vier 
bovenstaande oorkonden. 2 oktober 1493.

1 oork.

47 Bezetting van renten ten bedrage van 250 lb. par. op de tollen van 
Dendermonde, Rupilmonde en Tielt, door Lodewijk van Male, graaf 
van Vlaanderen, verschuldigd volgens pauselijke beslissing in ruil 
voor het hof ten Walle. 12 december 1368.

1 oork.

48 Vidimus door Hugo, deken van Sint-Veerle te Gent, van 
bovenstaande oorkonde van 12 december1368. 27 oktober 1383.

1 oork.

49 Vidimus door schepenen en raad van Gent van dezelfde oorkonde 
van 12 december1368. 9 december 1439.

1 oork.
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50 Vidimus door schepenen en raad van Gent van dezelfde oorkonde. 
16 november 1476.

1 oork.

51 Vidimus door de schepenen en raad van Gent van de oorkonde van
26 augustus 1386, waarin Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, 
zijn ontvanger van Dendermonde en de tollenaars van Rupelmonde
en Tielt beveelt de achterstallen te voldoen die de abdij toekomen 
vanaf de vrede met Gent. 18 oktober 1395.

1 oork.

52 Bevel van Margareta van Male, gravin van Vlaanderen, aan de 
tollenaars van Rupelmonde, de achterstallen te voldoen krachtens 
de brieven van haar vader. 16 juli 1389.

1 oork.

53 Vidimus door de schepenen en raad van Gent van de oorkonde van
4 september 1453 waarin Filip de Goede, hertog van Bourgondië, 
aan de ontvanger-generaal van Vlaanderen beveelt de renten 
waarop de abdij van Groenenbriel recht heeft (op de tollen van 
Dendermonde, Tielt en Rupelmonde) uit te betalen. 17 september 
1453.

1 oorkonde

54 Sententies van de Raad van Vlaanderen in het geschil tussen de 
abdij en Jakob Van Durmen, ontvanger van Vlaanderen, die de zaak
aanvaardde van Daneel Eechout, ontvanger van Dendermonde. De 
ontvanger wordt veroordeeld 110 lb. par. te betalen boven de 
lopende rente. 23 juli 1477.

1 oork.

55 Uitvoerbaarverklaringen door de Raad van Vlaanderen van de 
sententie van 23 juli 1477. 28 juli 1480 en 6 oktober 1503.

2 oork.

56 Uitvoerbaarverklaring door de Raad van Vlaanderen van de 
sententies van 23 juli 1477 en 28 juli 1480. 28 september 1502.

1 oork.

57 Uitvoerbaarverklaring door de Raad van Vlaanderen van de 
sententies van 23 juli 1477 en 28 juli 1480. 26 november 1509.

1 oork.

58 Uitvoerbaarverklaring door de Raad van Vlaanderen van een 
sententie ten voordele van de abdij en ten nadele van de 
ontvanger van het Land van Dendermonde. 26 oktober 1499.

1 oork.
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59 Bevel van de Raad van Vlaanderen Lauwereins Beke en de weduwe
van Victor de Meyere, die vorig jaar de tol van Tielt pachtten, tot 
betaling van de rente van 50 lb.par. aan te manen. In transfix met: 
Relaas van deurwaarder Joos van de Perre. 14 en 15 maart 1484 
n.s. 9 maart 1484.

2 oork.

B. Goederen te Gent en te Wondelgem

B. GOEDEREN TE GENT EN TE WONDELGEM
1. Eigendomstitels van:

1. EIGENDOMSTITELS VAN:
a. Goederen geschonken door de stichters: het goed ten Walle of Sersanderwal

a. Goederen geschonken door de stichters: het goed ten Walle of 
Sersanderwal

60 Vidimus door Petrus, deken van Sint-Veerle te Gent, van de 
oorkonde van november 1230 die hij vertaalt in het vlaams, waarin
Daniel van Aishove Goswijn uter Helle alle leenhulde kwijtscheldt 
voor land gelegen bij de burggravenwoning in ruil voor een paar 
handschoenen ter waarde van 3 d. vl. 17 juli 1349.

1 oork.

61 Vidimus door Petrus, deken van Sint-Veerle te Gent, van de 
oorkonde van 1231 n.s. februari, waarin Alexander f. Boudewijn f. 
Abraham voor Daniel, heer van Aishove, 8 bunder land tussen Gent
en Wondelgem naast de burggravenwoning aankoopt van Goswijn 
uter Helle. 17 juli 1349.

1 oork.

62 Vidimus door Petrus, deken van Sint-Veerle te Gent, van 
bovenstaande oorkonde van 1231 n.s. februari in Vlaamse 
vertaling. 17 juli 1349.

1 oork.

63 Vidimus door Jan van Gavere, heer van Aishove en Nevele, 
burggraaf van Kortrijk, ridder, van bovenstaande oorkonden van 
1230 november en 1231 n.s. februari. 3 augustus 1349.

1 oork.

64 Overdracht door Hugo III, burggraaf van Gent, en zijn echtgenote 
Maria, van een rente van 3 mud haver op hun land buiten het 
Broek en een van 6 karrevrachten hooi op anderhalf bunder weide 
bij het huis van Arnold, genoemd "Castelains", en een stuk land 
genoemd Upstal, aan Immesoete, weduwe van Alexander, Gents 
poorter. December 1255.

1 oork.

65 Aan koop voor schepenen van Gent van alle rechten die Niklaas, 
Daniel en Sander, kinderen van Niklaas ser Sanderszoon hebben op
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het goed Sersanderswal door Simon de Mirabello f. Jan, 
rentmeester van Brabant. Aankoop voor schepenen van Gedele 
van Gent van alle rechten die de kinderen van Pieter Brebaerd 
hebben op het goed Sersanderswal door Simon de Mirabello. 16 en 
26 april 1323 n.s.

2 oork.

66 Aankoop voor schepenen van Gedele van Gent van al het erfgoed 
dat Elisabeht f. Pieter ser Simoens heeft te Sersanderswal door 
Simon de Mirabello. 30 april 1323.

1 oork.

67 Aankoop voor schepenen van Gedele van Gent van al het erfgoed 
dat Elisabeth f. Pieter ser Simoens heeft te Sersanderswal door 
Simon de Mirabello. 30 april 1323.

1 oork.

68 Aankoop voor schepenen van Gedele van Gent van alle rechten die
Danin en Sander, kinderen van Niklaas f. Jan ser Sanderszoon 
hebben op Sersanderswal door Simon de Mirabello. 13 mei 1323.

1 oork.

69 Aankoop van een stuk land tussen Sersanderswal en het land van 
een kapelanij in de Sint-Jakobskerk te Gent door Simon de 
Mirabello van de abdis en het konvent van Eeklo. 12 juli 1323.

1 oork.

70 Dezelfde oorkonde met bevestiging door de abt van Ter Duinen, 
visitator. 12 juli 1323.

1 oork.

b. Goederen geschonken door de stichters, andere dan ten Walle

b. Goederen geschonken door de stichters, andere dan ten Walle
71 Overdracht door Hugo III, burggraaf van Gent, en zijn echtgenote 

Maria van een leen van 9 bunder in de Wondelgemmeersen aan 
Boudewijn f. Zeger f. Immen, na de afstand van Simon f. Zeger f. 
Immen, die het aanvankelijk in leen hield van Hugo. 4 april 1260 
n.s. of 30 april 161 n.s. 1 april 23.

1 oork.

72 Aankoop voor baljuw en leenmannen van de Oudeburg van een 
leen dat Filip uten Dale houdt van de graaf van Vlaanderen, nl. een 
rente van 30 lb. par. en 30 kapoenen, door Simon de Mirabello. 10 
maart 1327 n.s.

1 oork.

73 Aankoop voo baljuw en leenmannen van de Oudburg van 13 
gemeten 219 roeden meers in de Sint-Michielsparochie te Gent 
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door Simon de Mirabello van Hendrik de Grutere. 8 oktober 1339.
1 oork.

74 Kwitantie in aanwezigheid van erfachtige lieden van Gent door 
Hendrik de Grutere voor Simoen de Mirabello voor de meersen 
verkocht in de meers Altena in de Wondelgemmeersen. 14 januari 
1342 n.s.

1 chirogr.

c. Het goed ten Briele

c. Het goed ten Briele
75 Aankoop voor baljuw en leenmannen van de burggravie van Gent 

van het goed ten Briele door Filip Vilain, den Briele, echtgenote van
Everdeus de Jonge. 31 oktober 1330.

1 oork.

76 Aankoop voor baljuw en leenmannen van de burggravie van Gent 
van de goederen en de renten, die toebehoren aan het goed te 
Briele, door Filip Vilain, professor in de rechten, heer van Sint-
Jansteen en voogd van Temse, van Maria f. ser Simon van den 
Briele, echtgenote van Everdeus de Jonge. 6 december 1335.

1 oork.

77 Aankoop voor baljuw en leenmannen van de burggravie van Gent 
van een leen aan de Groene Briel te Gent door Filip Vilain van Maria
f. ser Simon van den Briele, die levenslang het vruchtgebruik 
behoudt. 6 december 1335.

1 oork.

78 Aankoop van een huis op de Briel met al wat er bij hoort en een 
erfrente van 32 lb. 10 s. par. en 54 kapoenen door de abten van 
Sint-Baafs en Sint-Pieters te Gent van Jan Vilain, heer van Sint-Jan-
steen en voogd van Temse en zijn echtgenote Margriet Briseteste, 
met het oog op het oprichten van een klooster. 19 augustus 1359.

1 oork.

79 Afstand door Hues de Melun, heer van Antoing en burggraaf van 
Gent, van al zijn heerlijke renten op het goed ten Briele en op 8 
gemeten meers en renten door Jan Vilain in leen gehouden en 
verkocht ten behoeve van het op te richten klooster. 17 augustus 
1369.

1 oork.

80 Toelating van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, aan de 
baljuw en de leenmannen van de burggravie van Gent enkele 
personen te erven in het goed ten Briele ten behoeve van het 
klooster, na de goedkeuring door de burggraaf van Gent van de 
aankoop door de burggraaf van Gent van de aankoop door de 
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abten van Sint-Pieters en Sint-Baafs van Jan Vilain. 29 augustus 
1369.

1 oork.

81 Vidimus door Johannes, abt van Sint-Baafs van bovenstaande 
oorkonde van 29 augustus 1369. 15 oktober 1372.

1 oork.

d. Andere goederen

d. Andere goederen
82 Aankoop in aanwezigheid van erfachtige lieden van Gent van het 

vierde van een huis over de Leie bij de Minnebrug en van een 
erfrente van 18 lb. par. door Robrecht de Valkeneere en zijn 
echtgenote van Jan van Bottele en zijn echtgenote. 18 januari 1348
n.s.

1 chirogr.

83 Aankoop in aanwezigheid van erfachtige lieden van Gent van een 
erfrente van 4 lb. par. door de testamentuitvoerders van Simon de 
Mirabello, van Roeland waarop hun huis staat. 3 mei 1353.

1 chirogr.

84 Aankoop in aanwezigheid van erfachtige lieden van Gent van een 
erfrente van 8 s. par. en 1 kapoen bezet in de Zaaisteeg door Joos 
Raas ten behoeve van het klooster, van Lisbette, echtgenote van 
Gillis Tolnare. 23 juli 1355.

1 chirogr.

85 Aankoop in aanwezigheid van erfachtige lieden van Gent van 
renten ter waarde van 1b. 19 s. 10 d. bezet op meerdere plaatsen 
te Gent, door de testamentuitvoerders van Simon de Mirabello van 
Simon de Rike en zijn echtgenote te behoeve van het klooster. 15 
september 1356.

1 st.

86 Schenking voor schepenen van de Keure van Gent van twee derden
van een "love" en stal naast het klooster te Walle aan de H.-
Geestmeesters van Sint-Michiels en een derde aan het klooster 
door Geraard van Aken en zijn echtgenote Maria van der Ponten. 9 
juni 1368.

1 g.k.s.

87 Aankoop in aanwezigheid van Jan Wicke, ontvanger en landheer in 
naam van het klooster en van Lieven Rijnvisch, landheer en 
erfachtig man van Gent, van een huis in de Eglantierstraat op 
grond van het klooster en van Lieven Rijnvisch door Lijsbette Jours 
van Jan van den Abeele. 29 oktober 1372.

1 chirogr.
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88 Aankoop in aanwezigheid van Jan Wicke, ontvanger en landheer in 
naam van het klooster, en van een erfachtig man van Gent van een
huis aan de voet van den Wincle van Pieter Coolman f. Boudin. 10 
februari 1373 n.s.

1 chirogr.

89 Aankoop in aanwezigheid van de ontvanger van Sint-Veerle te Gent
en van een erfachtig man van Gent van het hoekhuis in de 
Molenaarstraat en van een rente door abdis Beatrijs Vlamincs van 
Jacob de Moor. 2 september 1373.

3 chirogr.

90 Amortisatie door Johannes, abt van Sint-Baafs, van enige stukken 
land en meers te Akkergem en te Wondelgem in ruil voor een 
rente. 2 juli 1375.

1 oork.

91 Vidimus door Hugo, deken van Sint-Veerle te Gent, van de 
oorkonde van 8 november 1383, waarin Johannes van West, 
bisschop van Doornik, de verkoop door de abdij van een 
bouwvallige molen te Vogelenzang goedkeurt. 11 december 1384.

1 oork.

92 Schenking van renten door de schepenen en raad van Gent als 
vergoeding voor gronden te Vogelenzang, onteigend voor 
vestingswerken. 4 augustus 1384.

1 oork.

93 Afstand door Hendrik de Vremde en Katelijne van den Berghe van 
hetgeen het klooster van hen in leen houdt tegen betaling van een 
som geld en het behoud van hun erfrenten. 12 oktober 1394.

1 oork.

94 Aankoop voor schepenen van de Keure van Gent van een huis in de
Groene Briel op de hoek van de Palingstraat door de abdis van Jan 
Gillis. 16 februari 1418.

1 g.k.s.

95 Wijziging voor de schepenen van de Keure van Gent van de 
koopvoowaarden van twee huizen achter het Sint-Elooishuis, door 
Jaquemaert Lane verkocht aan Michiel Bateman. 7 februari 1427 
n.s.

1 g.k.s.

96 Bezetting voor schepenen van de Keure van Gent van een erfrente 
van 3 s.gr. in de Ieperstraat door de erfgenamen van Jakob van den
Houdehuus ten voordele van het klooster krachtens een vonnis van
de schepenen van Gedele. 9 november 1428.
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1 g.k.s.

97 Bezetting voor schepenen van de Keure van Gent van een rente 
van 6 s. 8 d. gr. door Jan van de Voerde, met Raeszoon, op zijn huis
in de "Sersemelstrate" bij de Venkelsteeg ten voordele van het 
klooster. 15 juli 1443.

1 g.k.s.

98 Aankoop van een rente van 7 lb.gr. door Pierone van der Muelen f. 
Jan, weduwe van Jan Bouchier, van de schepenen van Gent. In 
transfix met: Overdracht voor proost en schepenen van Kortrijk van
deze rente aan Lieven van Pottelberghe. 30 mei 1472 en 2 februari 
1502.

2 oork.

99 Uitgifte voor schepenen van de Keure van Gent van 100 roeden 
land tegen een erfcijns van 24 s.gr. om er een korenmolen te 
plaatsen door de abdis, priorin, onderpriorin en zuster-procureur, 
aan Jan Alaert f. Jan en Joris Goethals. 7 oktober 1488.

1 g.k.s.

100 Bezetting voor schepenen van de Keure van Gent van een losrente 
van 20 s. gr. op de meersen te Vogelenzang ten voordele van 
Gillijne van der Zwalmen en ten laste van het klooster. 20 
december 1533.

1 g.k.s.

101 Overdracht voor schepenen van de Keure van Gent van een 
losrente van 20 s.gr. bezet op de meersen van het klooster van 
Groenen Briel door Elisabeth Gossin, weduwe van Reinier van de 
Velde, en hun zoon Pauwels aan de H.-Geestmeesters van Sint-
Michiels te Gent. 28 maart 1542 n.s.

1 g.k.s.

2. Processtukken betreffende de goederen te Gent en te Wondelgem

2. PROCESSTUKKEN BETREFFENDE DE GOEDEREN TE GENT EN TE 
WONDELGEM

102 Uitspraak door de erfscheiders van Gent in een geschil tussen het 
klooster en Jakob Jours over hun huizen te Vogelenzang. 9 augustus
1380.

1 chirogr.

103 Uitspraak door de schepenen van de Keure en de erfscheiders van 
Gent in een geschil tussen het klooster en Jan Scaloet, geheten Jan 
Stasins, over een weg door de meersen van het klooster. 14 
augustus 1398.

1 g.k.s.
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104 Uitspraak door de schepenen van de Keure en gezworen 
erfscheiders van Gent in een geschil tussen het klooster en de 
geburen van de Palingstraat over een gracht. 30 juni 1429.

1 g.k.s.

105 Sententie van de Raad van Vlaanderen in het geschil tussen het 
klooster en de schepenen en dekens van Gent naar aanleiding van 
het aanleggen van vestingswerken in de meersen te Vogelenzang. 
25 mei 1501.

1 oork.

106 Arrest in beroep van het Parlement van Parijs, waarbij de vorige 
sententie bevestigd wordt. 1 februari 1503 n.s.

1 oork.

107 Gecollationeerde kopie van het vonnis door de schepenen van de 
Keure van Gent in het geschil tussen de procureur van het klooster 
en Gillis van den Bossche, namens Jan Corthals van Evergem en 
zijn echtgenote, de weduwe van Pieter de Baertmakere, over een 
cijns op molenwal en molen te Vogelenzang. 28 juni 1515.

1 st.

108 Arrest van het Parlement van Parijs, waarbij het beroep van de 
schepenen en dekens van Gent verworpen wordt en de sententie 
van de Raad van Vlaanderen van 27 maart 1515. 11 februari 1516 
n.s.

1 oork.

3. Pachtkontrakten

3. PACHTKONTRAKTEN
109 Pachtkontrakt voor schepenen van Gedele van Gent van de 

molenwal en aanpalende grond in pacht genomen door Jan van de 
Putte sr. en Pieter van den Driessche. 24 december 1591.

1 g.k.s.

C. Goederen te Erembodegem te Welle

C. GOEDEREN TE EREMBODEGEM TE WELLE
1. Eigendomstitels

1. EIGENDOMSTITELS
110 Aankoop voor baljuw en leenmannen van Jan van der Elst van de 

tiende te Erembodegem door Lonis de Mirabello van Willem van 
Nevele. 4 april 1333 n.s. - 26 maart 1334 n.s.

1 oork.

111 Akte waarbij Jan van der Elst Lonis de Mirabello in het bezit stelt 
van een leen van 20 lb. Par erfrente in de tienden van 
Erembodegem. 20 februari 1335 n.s.

1 oork.
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112 Akte waarbij de baljuw van het Land van Aalst en leenmannen van 
de graaf de proost van Sint-Veerle in het bezit stellen van de 
tienden te Erembodegem op verzoek van Simon en Lonis de 
Mirabello. 31 mei 1341.

1 oork.

113 Vidimus door de officiaal van Doornik van bovenstaande oorkonde 
van 13 mei 1341, die hij verlaat in het Latijn. 10 november 1341.

1 oork.

114 Aankoop van ca. 6 dagwant land en weide te Erembodegem in het 
"Denrelant" door Simoen de Mirabello van het Sint-
Ursmarusklooster te Aalst. 26 mei 1345.

1 oork.

115 Afstand in aanwezigheid van twee grafelijke leenmannen van alle 
rechten die Klaas van Zierenbeke heeft op lenen en erven te 
Erembodegem ten voordele van het klooster. 29 mei 1369.

1 oork.

116 Afstand van alle rechten die Arnold van Rummen heeft op het goed
te Erembodegem na de dood van zijn vrouw Elisabeth, weduwe van
Simon de Mirabello. 20 juli 1371.

1 oork.

117 Ontvangstbewijs opgemaakt door de klerken van de heer van 
Rummen voor een bedrag van 45 lb. gr. vl. ontvangen van van 
Johannes van Vinderhout, ontvanger van het klooster, ten gevolge 
van een akkoord over het goed te Erembodegem. 20 juli 1371.

1 oork.

118 Afstand van alle heerlijke rechten die Geraard van Rasseghem 
heeft op het goed te Erembodegem (en te Welle) in ruil voor renten
en jaargetijden. 8 april 1373 n.s.

1 oork.

119 Uitgifte voor schepenen van Erembodegem van 1 dagwant 37 
roeden land te Erembodegem tegen een erfcijns van 4 s.6 d. gr. 
door abdis en konvent aan Jakob van Bernem. 18 december 1441.

1 oork.

2. Processtukken betreffende goederen te Erembodegem en te Welle

2. PROCESSTUKKEN BETREFFENDE GOEDEREN TE EREMBODEGEM 
EN TE WELLE

120 Sententie van de Raad van Vlaanderen in het geschil tussen 
Andries van der Elst, pachter van het goed te Erembodegem, 
enerzijds, en de baljuw, meier en schepenen van Erembodegem 
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met vier paarden. Er wordt geoordeeld dat de pachter 
overeenkomstig het transport van 1517 moet betalen. 7 maart 
1561 n.s.

1 oork.

121 De Raad van Vlaanderen verwerpt het verzoek tot provisie 
vanwege baljuw, meier en schepenen van Erembodegem, te 
nadele van de pachter Andries van der Elst. 7 maart 1561 n.s.

1 oork.

3. Pachtcontrakten en andere stukken betreffende de goederen

3. PACHTCONTRAKTEN EN ANDERE STUKKEN BETREFFENDE DE 
GOEDEREN

122 Pachtcontrakt van het hof te Hale en watermolen. 12 april 1442 
n.s.

1 oork.

D. Goederen in andere lokaliteiten

D. GOEDEREN IN ANDERE LOKALITEITEN
1. Dentergem

1. DENTERGEM
123 Aankoop voor baljuw en allodialen van het Vrij Eigendom te 

Dentergem van het goed "Coudescuere" in Dentergem door de 
testamentuitvoerders van Simon de Mirabello van Maria van der 
Naet ten behoeve van het klooster ten Walle. 11 augustus 1348.

1 oork.

124 Vidimus door de schepenen van Gent van bovenstaande oorkonde 
van 14 augustus 1348. 7 november 1412.

1 oork.

125 Verwerving voor baljuw en allodialen van het Vrij Eigendom te 
Dentergem van 1 bunder land en een erfrente van 22 s. te 
Dentergem ten behoeve van het klooster. 7 juni 1349.

1 oork.

126 Vidimus door de schepenen en raad van Gent van bovenstaande 
oorkonde van 7 november 1349. 7 november 1412.

1 oork.

127 Aankoop voor baljuw en allodialen van het Vrij Eigendom te 
Dentergem van 1 bunder 5 1/2 roeden land te Dentergem bij de 
"Zaverande" door Willem van der Woestine van Jan van Meenen en 
zijn echtgenote ten behoeve van het klooster. 24 oktober 1349.

1 oork.

128 Vidimus door de schepenen en raad van Gent van bovenstaande 
oorkonde van 1349 oktober 24. 7 november 1412.
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1 oork.

129 Aankoop voor baljuw en allodialen van het Vrij Eigendom te 
Dentergem van 1/2 bunder bos te Dentergem door Johannes de 
Muenc, ontvanger van het klooster, van Jakob van de Voorde. 8 
september 1440.

1 oork.

2. Destelbergen

2. DESTELBERGEN
130 Aankoop voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Sint-

Pieters te Destelbergen door de testamentuitvoerders van Simon 
de Mirabello ten behoeve van het klooster van een erfrente van 6 
lb par., bezet op het goed Malpertuus te Destelbergen van Simon 
van der Couderborch en van een erfrente van 36 s. par. Bezet op 
hetzelfde goed van Maria, echtgenote van Boudin de Beer. 19 
maart 1349 n.s.

1 oork.

3. Hillegem

3. HILLEGEM
131 Aankoop voor baljuw en leenmannen van Gijselbrecht van 

Leeuwerghem van al het bezit van Lisbette Vrancx, weduwe van 
Voshole, te Hillegem door de testamentuitvoerders van Simon de 
Mirabello ten behoeve van het klooster. 2 april 1349 n.s.

1 oork.

132 Vidimus door de schepenen en raad van Gent van bovenstaande 
oorkonde van 1349 n.s. april 2. 2 augustus 1395.

1 oork.

4. Olsene

4. OLSENE
133 Aankoop voor baljuw en schepenen van het Vrij Eigendom van 

Olsene van een erfrente van 4 lb. 16 s. par. Door de heer van 
Olsene van Jakob Masel f. Jan en zijn echtgenote. 8 juli 1498.

1 oork.

134 Aankoop voor baljuw en schepenen van Zaubeke van een erfrente 
van 14 s. gr. door Joos Quevin, heer vanOlsene van Dierijc Masel f. 
Jan en zijn echtgenote. 12 mei 1501.

1 oork.

5. Paulatem

5. PAULATEM
135 Akte voor baljuw en schepenen van het Land van Gavere waarbij 

Lonis Ysenbaert de helft van een goed groot 3 dagwant en 17 
roeden en een half bunder helftwinning te Paulatem, in erfcijns 
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heeft genomen tegen 7 s. gr. vl. van abdis Jorine Lachengoens. 30 
mei 1469.

1 chirogr.

6. Sluis

6. SLUIS
136 Overdracht voor schepenen van Sluis van 1/6 van een erfrente van 

59 s. gr. torn. Bezet op een huis en erf aan de noordkant van de 
Hoogstraat aan Jan van Winendale te behoeve van Adelisa Joys, 
weduwe van Jakob Compeer, door Jan de Banst. 25 mei 1367.

1 oork.

137 Overdracht voor schepenen van Sluis van renten bezet op een huis 
aan de noordkant van de Hoogstraat aan Adelisa Joys, weduwe van
Jakob Compeer, door Maes de Dukre en zijn echtgenote en Pieter 
van den Steeghere. 4 september 1369.

1 oork.

138 Aankoop voor schepenen van Sluis van 1/6 van een erfrente van 59
s. gr. torn. Bezet op een huis aan de noordkant van de Hoogstraat 
door Jan van Winendale ten behoeve van Adelisa, weduwe van 
Jakob Compeer, van Jan de Boost. 14 maart 1370 n.s.

1 oork.

139 Aankoop voor schepenen van Sluis van een huis met toebehoren 
gelegen aan de noordkant van de Hoogstraat door Bernard Crabbe 
van Pieter Zoete en zijn echtgenote. 27 mei 1375.

1 oork.

140 Akkoord voor schepenen van Sluis tussen Jan van der Hawe en 
Herman Stekelijn over het gebruik van een muur, 1360 22 juli; in 
transfix met: Overdracht voor schepenen van Sluis van dit recht 
door Pieter Zoete en zijn echtgenote aan Bernard Crabbe. 22 juli 
1360 en 27 mei 1375.

2 oork.

141 Overdracht voor schepenen van Sluis van een huis met toebehoren
aan de noordkant van de Hoogstraat (en belast met renten) door 
Jan de Busere en zijn echtgenote aan Joos de Clerc. 5 september 
1430.

1 oork.

142 Belastlegging voor schepenen van Sluis op een huis met 
toebehoren in de Hoogstraat door Wouter de Smet, gemachtigd 
door Maria f. Symoens, abdis, omwille van een achterstallige 
erfrente van 19 s. 8 d. gr. torn. 19 september 1439.

1 oork.
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143 Belastlegging voor schepenen van Sluis op een huis met 
toebehoren in de Hoogstraat door Wouter de Smet, gemachtigd 
door Maria f. Symoens, abdis, omwille van een achterstallige 
erfrente van 19 s. 8 d. gr. torn. 26 februari 1440.

1 oork.

144 Verklaring van de schepenen van Sluis aanwezig te zijn geweest 
wanneer Floreins Deschamps, baljuw van Sluis, op verzoek van Jan 
den Moenc, gemachtigd door het klooster, beval Pieter Hugheyns 
het huis in de Hoogstraat te verlaten. 28 januari 1444.

1 oork.

145 Idem als bovenstaande oorkonde, maar op gevaar af van een 
tweevoudige boete. 4 maart 1444 n.s.

1 oork.

146 Idem als bovenstaande oorkonde, maar op gevaar af van een 
drievoudige boete. 3 april 1444 n.s.

1 oork.

147 Beslaglegging voor schepenen van Sluis op het huis van G. van der
Dolaghe in de Hoogstraat door Thomas Bastin, gemachtigd door 
het klooster, omwille van een achterstallige erfrente van 20 s. gr. 
torn. 20 juni 1472.

1 oork.

148 Voor schepenen van Sluis wordt het huis van G. van der Dolaghe in 
de Hoogstraat wettelijk ontnomen door Thomas Bastin, gemachtigd
door het klooster, wegens een achterstallige erfrente van 20 s. gr. 
torn. 17 augustus 1472.

1 oork.

149 Beslaglegging voor schepenen van Sluis door Floreins Descamps, 
ontvanger van de hertog van Bourgondië te Sluis, op de hofstede 
van Weymare van Bottele in de Sint-Jakobstraat, omwille van een 
achterstallige rente van 5 s. par. 4 maart 1424.

1 oork.

E. Processen

E. PROCESSEN
150 Vonnis door de schepenen van de Keure van Gent inhoudend dat 

Jan de Mey, pachter van de accijnzen op de granen in 1493, zijn 
pandingen mag verder zetten in weerwil van de bezwaren van de 
abdis van Groenenbriel, die tot de kosten wordt veroordeeld. 13 
augustus 1496.

1 st.

151 Beroep tegen bovenstaand vonnis door notaris Henricus Cooman, 
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in naam van de abdis Margareta Sersanders. 19 augustus 1496.
1 oork.

IV. Varia

IV. VARIA
152 Toelating tot het houden van twee zwanen in de grachten van het 

klooster door aartshertog Filips de Schone. 16 juli 1500.
1 oork.
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