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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

De raadpleging is vrij, mits voorbehoud omwille van de materiële toestand van 
de documenten.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
Fysieke kenmerken en technische vereisten

FYSIEKE KENMERKEN EN TECHNISCHE VEREISTEN

Beschadigde archiefbescheiden werden in een secundair beschrijvingskenmerk 
als dusdanig aangeduid.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze inventaris vervangt de oude toegangen die in het Rijksarchief Gent 
werden gebruikt, met name K174 (toegang in beperkte oplage Rijksarchief te 
Gent, nr. 41), K175 (kopie van een handgeschreven toegang op de "boxen" en 
"charters" beschreven op gedigitaliseerde steekkaarten) en K177 
(plaatsingslijst zonder beschrijvingen). De toegang K178 ontsluit de bibliotheek
van de abdij die in 2016 werd geschonken aan het Rijksarchief Gent. Deze 
steekkaarteninventaris werd in Excel ingetikt en is op verzoek digitaal te 
raadplegen in de leeszaal.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. 
Voor de datering wordt in het algemeen enkel het relevante jaartal 
weergegeven, behalve bij documenten die als zeer belangrijk worden 
beschouwd of waar verwarring mogelijk is, bijvoorbeeld in de context van 
retroacta. In die gevallen werd gedateerd volgens de formule dag-maand-jaar. 
Waar gebruik werd gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen werd de eigenlijke
locatie per bestanddeelnummer in een secundair beschrijvingskenmerk 
weergegeven.
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek 
van elke bladzijde), namelijk K174, en het bestanddeelnummer dat wordt 
aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. Het verdient daarenboven 
aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten in een wetenschappelijke 
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tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam. Nadien kan
worden volstaan met een verkorte referentie 1

1 Respectievelijk
- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Abdij van Roosenberg te Waasmunster, nr. 
[bestanddeelnummer]
- verkort: RAG, Abdij Roosenberg, nr. [bestanddeelnummer].
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Abdij van Roosenberg te Waasmunster
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Roosenberg I

ROOSENBERG I

De abdij van Roosenberg vindt haar oorsprong in het hospitaal dat in de loop 
van de 13de eeuw te Waasmunster werd gesticht. Het werd bediend door 
vrouwelijke religieuzen en voor het eerst vermeld in een oorkonde van de 
bisschop van Doornik van 13 november 1235 waarmee hij de instelling de 
inkomsten van een graantiende te Sint-Niklaas schonk. Nog geen drie jaar 
later, op 13 januari 1238, schafte de bisschop het hospitaal af wegens het 
ontbreken van devotionele activiteiten en wees hij de goederen ervan toe aan 
de abdij van Roosenberg, die bij die gelegenheid in het leven werd geroepen. 
Aan een aantal kanunnikessen van de abdij van Prés-Porchins uit Doornik werd 
de toelating gegeven om een klooster op te richten te Waasmunster, op een 
plaats genaamd Hooghendonck. Met de bulle van Alexander IV van 31 juli 1258
werd de abdij onder pauselijke bescherming geplaatst, wat kan worden 
beschouwd als het sluitstuk van de stichting. De pauselijke oorkonde 
verankerde het normatieve kader van Roosenberg: de gemeenschap van 
kanunnikessen zou leven volgens de regel van Sint-Augustinus en de statuten 
van Sint-Victor of het Institutum Sancti Victoris. Hierdoor kan Roosenberg als 
één van de oudste Victorinnenkloosters in de Nederlanden worden beschouwd
2. Door belangrijke schenkingen van eigendommen en rechten kon de abdij 
haar materiële basis uitbouwen en consolideren. Onder meer het feit dat de 
abdij zusters en abdissen telde uit aanzienlijke families, droeg bij tot de 
materiële welvaart die werd verkregen via hun bruidsschat of dotatie.
Tegen het einde van de 14de eeuw had het abdijdomein definitief vorm 
gekregen, een situatie die kon worden behouden tot het einde van de 16de 
eeuw. Het strekte zich uit over het Waasland en een deel van het huidige 
Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in het Land van Dendermonde en elders in het 
graafschap Vlaanderen kon Roosenberg eigendomsrechten doen gelden. Tegen 
het midden van de 16de eeuw was dit nagenoeg volledig verpacht. Daarnaast 
bezat de abdij ook tal van renten die ze te gelde kon maken. Financieel kende 
de abdij haar ups en downs: in de 15de eeuw was er een periode van 
moeilijkheden en materieel verval, onder meer door een verwoestende brand 
die de abdij teisterde. Daarentegen kan de periode onder het abbatiaat van 
Judoca van Steelant (1504-1550) als een bloeitijd worden gezien: de abdij nam 

2 BATSELIER P., Abbaye de Roosenberg à Waasmunster , in Monasticon belge. Tome VII 
Province de Flandre orientale, IV, 1984, p. 752-753.
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financieel een hoge vlucht, die duurde tot de periode van de 
godsdienstoorlogen. In 1583 werd de abdij geplunderd en vernield, om pas in 
1611 weer in gebruik te worden genomen. Ondanks de grote inspanningen die 
werden geleverd, slaagde de abdijgemeenschap er niet meer in het materieel 
elan van voor de troebelen te herstellen. Na de formele afschaffing van de 
kloosters door het Frans bewind op 1 september 1796, werd de abdij in 1797 
opgedoekt en werden de gebouwen in loten opgedeeld, openbaar verkocht en 
tegen 1825 volledig afgebroken 3.
Roosenberg II

ROOSENBERG II

Twee resterende koorzusters en twee lekenzusters die tot de initiële 
abdijgemeenschap hadden behoord, slaagden er in 1831 in de abdij met de 
steun van pastoor de Temmerman van Waasmunster en met toestemming van 
de Gentse bisschop van de Velde te doen herrijzen. Vanaf dit ogenblik wordt in 
de literatuur ook wel gesproken over "Roosenberg II". Met de hulp van 
jonkvrouw Johanna Elisa van Doorslaer de ten Ryen werd in een pand voorzien 
in de Kerkstraat te Waasmunster, waar de zusters een onderdak vonden en hun
klooster konden inrichten. De overblijvende koorzusters van Roosenberg I - 
jonkvrouw de la Fontaine en jonkvrouw De Cuyper - werden achtereenvolgens 
abdis van de nieuwe stichting, wat gezien hun hoge leeftijd slechts een 
tijdelijke oplossing voor de leiding van de gemeenschap bood. Intussen was 
jonkvrouw van Doorslaer zelf ook ingetreden, waardoor zij het bestuur van de 
tweede stiching kon overnemen. In 1832 werd ze ingezegend en datzelfde jaar 
werd eveneens een burgerlijke maatschappij opgericht. Onder toezicht van een
directeur en een abdijbestuur werden de aloude kooractiviteiten hernomen, en 
werd er ook school gehouden.
Tegen het midden van de 19de eeuw waren de abdijgebouwen afgewerkt en 
was ook de nieuwe kerk voltooid 4. Hoewel de gemeenschap van zusters weer 
aangroeide, diende ze het voortaan met een aanzienlijk minder indrukwekkend 
patrimonium te stellen dan in het ancien régime het geval was geweest. In de 
loop van de 20ste eeuw verkeerde de zustergemeenschap bij momenten in 
financieel zwaar weer, ondanks bijvoorbeeld de hoopvolle stichting van een 
bijhuis te Neerpelt, dat als voornaamste doel had nieuwe roepingen aan te 
trekken. Dit prioraat van Blijenberg kwam er in 1930 op aansturen van abdis 
Pintelon-Berchmans, zelf van Neerpelt afkomstig, die er goederen had geërfd 
van haar oom in de Jaak Tassetstraat. Vijf koorzusters en een lekenzuster, 
dame Justine, dame Marie, dame Antoinette, dame Raphaël, dame Philomène 
en zuster Clara trokken naar Limburg om de stichting te bevolken, maar het 
initiatief werd na achttien jaar weer opgeheven 5. De bijhorende VZW werd 
ontbonden in 1964. Ook de pogingen tot restitutie van abdijgoederen die eind 
18de eeuw aan particulieren waren verkocht onder de belofte van teruggave, 

3 VAN CAEKENBERGHE K., Bibliografie van de Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster 
1238-1971, in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 
XCIV, 1991, p. 243-244; DE MEULEMEESTER M., De abdij van Roosenberg te Waasmunster, 
Sint-Niklaas, 1922, p. 252.

4 DE MEULEMEESTER M., De abdij van Roosenberg, p. 253-256.
5 Zie hiervoor de archivalia bij Roosenberg II onder titel I. G.
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waren weinig vruchtbaar. De beheersstructuur van de abdij kreeg een 
nadrukkelijk werelds kader, onder meer geïllustreerd door de oprichting van 
een VZW abdij van Roosenberg in 1930. Een poging van de kleine, verouderde 
en sterk verzwakte zustergemeenschap om aan te sluiten bij de Orde van het 
Heilig Graf via de zusters van de abdij van Male in de jaren 1960 leidde 
uiteindelijk tot een breuk tussen beide kloosters: Male had voor de zusters van 
Roosenberg een overplaatsing naar de abdij van Herkenrode in gedachten, 
maar dit initiatief kende weinig bijval in Waasmunster. Daarop kwam de Gentse
bisschop met het verlossende voorstel om de resterende zusters van 
Roosenberg te laten aansluiten bij de diocesane congregatie van Mariazusters 
of maricolen te Waasmunster. Vanaf dit ogenblik kan worden gesproken van 
Roosenberg III 6.
Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

De dagtaak van zusters uit de orde der Victorinnen bestond in essentie uit het 
koorgebed. Ze volgden algemeen de regel van Augustinus en het Institutum 
Sancti Victoris, voorgeschreven door de orde waartoe ze behoorden. Specifiek 
voor Roosenberg werden ook statuten uitgevaardigd of bekrachtigd door de 
toezichthoudende bisschoppen (van Doornik en vanaf 1559 van Gent), die het 
kloosterleven dienden te reguleren.
Door de omvang van het goederenbezit van Roosenberg kan ervan worden 
uitgegaan dat het beheer hiervan eveneens een belangrijk onderdeel van het 
takenpakket van de abdis en zeker ook van de priorin omvatte. In het archief 
zijn daarnaast ook aanwijzingen voor onderwijsactiviteiten en armenzorg in de 
vorm van het uitdelen van aalmoezen te vinden. Aanvankelijk voerden enkel 
lekenzusters en donatinnen ( cf. infra) huishoudelijke taken uit. Omwille van de 
precaire financiële toestand van de abdij werden in de 20ste eeuw door de 
zusters dweilen vervaardigd, bestemd voor verkoop aan de Waasmunsterse 
Manta-fabriek.
Organisatie

ORGANISATIE

De zustergemeenschap kende een beperkt aantal leden, enerzijds om de 
stichting niet te verarmen, anderzijds om de discipline en het kloosterideaal te 
handhaven. In principe werden enkel nieuwe zusters toegelaten wanneer er 
een plaats vrijkwam. In de praktijk echter gebeurde het ook wel dat - zeker in 
financieel moeilijke tijden - "overtollige" of spreekwoordelijk "ongeschikte" 
kandidaten werden toegelaten omwille van hun bruidsschat of dotatie 7. Een 
precies vastgelegd aantal kanunnikessen is voor Roosenberg niet gekend, al 
moet dit getal wellicht tussen minimum twaalf en maximum twintig of 
eenentwintig koorzusters hebben gelegen. Zij hielden zich in principe louter 
bezig met het koorgebed en geestelijke activiteiten 8.
Nieuwe kandidates dienden eerst het postulaat te doorlopen, een periode van 

6 Zie Roosenberg II, I. I.
7 BATSELIER P., De Victorinenabdij, p. 125.
8 DE MEULEMEESTER M., De abdij van Roosenberg, p. 19.
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minstens één jaar volgend op het onderzoek naar hun wettige geboorte en 
levenswijze. Gedurende dat jaar verbleef de postulante in seculiere kleding in 
de abdij en werden haar vaardigheden en geestelijke aspiraties getoetst. Na 
deze inlooptijd besliste het kapittel (de vergadering van kanunnikessen) of de 
postulante als novice werd aanvaard. Indien dit inderdaad het geval was, werd 
ze door de abdis ondervraagd en werd er een datum van kleding bepaald. De 
kleding zelf omvatte een ondervraging door of namens de bisschop, de abt van
Sint-Victor, een biecht en het ritueel aantrekken van het witte habijt 9. Volgend 
op de inkleding diende de novice een volledige maand in afzondering en gebed
door te brengen, waarna ze in de gemeenschap kon worden opgenomen. Op 
dat ogenblik ging het elf maanden durende noviciaat van start, een proeftijd 
waarin ze onder het toezicht van de novicenmeesteres kwam. Aan het begin 
van deze periode diende de novice al haar goederen aan de abdis in bewaring 
te geven 10.
Wanneer de novice haar proeftijd succesvol voltooide, was ze klaar om te 
worden geprofest. Pas op dit ogenblik gingen haar eigendommen definitief over
naar de gemeenschap of schonk de familie een bruidsschat, al stond dit niet 
voorgeschreven in de regel. De eigenlijke professie vond plaats tijdens een 
eucharistieviering, waarin de kandidate zich verbond tot stabilitas 
loci(standvastigheid) en emendatio morum(morele volmaaktheid), maar ook tot
obedientia(gehoorzaamheid), waarmee ze zich engageerde tegenover God en 
de gemeenschap 11. De afgelegde geloften werden in principe door de novice 
zelf neergeschreven. Hoewel de zusters in theorie hun goederen achterlieten of
afstonden, behielden ze niettemin een aantal persoonlijke eigendommen.
Naast de koorzusters waren er ook lekenzusters waaronder conversen, die 
geloften aflegden, de regel onderhielden en de eucharistieviering bijwoonden, 
maar niet deelnamen aan het kapittel en het koorgebed en geen stemrecht 
hadden 12. Een andere categorie van lekenzusters waren de donatinnen, die 
handenarbeid verrichten en volgens de Meulemeester vrouwen waren die zich 
"met have en goed aan de abdij toewijdden, in ruil voor bescherming" 13.
Aan het hoofd van de abdij stond de abdis, die voor het leven uit de 
koorzusters werd verkozen en vervolgens ingezegend door de bisschop. Zij had
de volledige bevoegdheid over zowel het geestelijke als het tijdelijke 
(materiële) bestuur van de abdij 14. Zo vertegenwoordigde ze de gemeenschap 
bij allerlei rechtshandelingen en beheerde ze de beurs van de abdij. Voor het 
verhandelen van goederen was wel steeds de instemming vereist van het 
kapittel en de bisschop. De abdis werd bijgestaan door een priorin, die haar 
beleid controleerde en in sterke mate instond voor het administratief beheer 
van de abdij. Overige toezichthoudende personen waren de subpriorin, de 
oudste zusters en de biechtvader. Op een hoger niveau was er sprake van 
toezicht op het beleid via bisschoppelijke visitaties 15.
De priorin werd gekozen door de gemeenschap van koorzusters buiten de abdis

9 BATSELIER P., De Victorinenabdij, p. 131-132.
10 Idem, p. 133.
11 Idem, p. 137.
12 Idem, p. 172.
13 DE MEULEMEESTER M., De abdij van Roosenberg, p. 21.
14 Idem, p. 23.
15 BATSELIER P., De Victorinenabdij, p. 187 e.v.
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om. Alle overige officiales of "taakuitvoersters" werden wel door de abdis 
aangeduid. Onder deze functies vinden we de cantrixof cantaria, die 
verantwoordelijk was voor de organisatie van het koorgebed en lezingen tijdens
de maaltijden. Verder was er de magistraof novicenmeesteres, die instond voor
de opleiding van de novicen. De portariaof portierster fungeerde als conciërge 
en beschikte over de sleutels van de abdij. De gastenzuster op haar beurt was 
verantwoordelijk voor de ontvangst van en de zorg voor gasten in de abdij. 
Meer materiële functies waren die van prepositaof oeconoma, ook wel 
spijkervrouw genoemd, die belast was met huishoudelijke aangelegenheden. 
De cellerariastond in voor de voorraadkamer, de keuken en de refter van de 
abdij. De refectoriawas belast met het bereiden van de maaltijden en de zorg 
voor het keukengerei. Een bijzondere afdeling van de abdij was de 
pitantiedienst, die voorzag in extra porties wijn of voedingswaren bij bijzondere
gelegenheden 16. Deze werden bijvoorbeeld verkregen via 
jaargetijdenstichtingen.
Eén of meer biechtvaders zagen toe op de zielzorg van de zusters en traden op
als procurator of vertegenwoordiger van de abdij in administratieve kwesties. 
Ze werden door de abdis aan de bisschop voorgesteld, die al dan niet instemde
met de keuze 17. Zeker in de 18de eeuw waren er meerdere postulanten voor 
de positie van biechtvader 18. De kapelaan werd eveneens door de abdis 
gekozen, hij was voornamelijk belast met het lezen van missen in de uitvoering
van jaargetijden 19.
Zoals eerder reeds werd aangehaald, wijzigde de wijze van bestuur van de 
abdij vanaf de inrichting van Roosenberg II. Voortaan werden een burgerlijke 
maatschappij, en later een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) mee 
verantwoordelijk voor het beheer van de abdij, en kwam er een abdijbestuur 
onder leiding van een directeur, die tevens een geestelijke was 20.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Roosenberg I

ROOSENBERG I

Het archief van de abdij van Roosenberg werd sinds de 13de eeuw met de 
grootste zorg door de zusters zelf bewaard. De uitzonderlijke rijkdom van dit 
bestand is mee te verklaren door het feit dat de archiefbescheiden nagenoeg 
onafgebroken en quasi integraal door de Victorinnengemeenschap zelf werden 
bewaard. In de loop van de geschiedenis vallen niettemin enkele calamiteiten 
aan te stippen, die zonder meer een impact hebben gehad op de overlevering 
van het archief 21. Zo werd de abdij in 1419 door brand vernield, waardoor heel 

16 Idem , p. 245-256.
17 Idem, p. 176.
18 Zie bestanddeelnummers 203, 207 en 209.
19 BATSELIER P., De Victorinenabdij, p. 178.
20 Zie Roosenberg II, ondert titel I.G.
21 Zie voor een gedetailleerd overzicht BATSELIER P., De Victorinenabdij p. 2-11, DE POTTER, 

Waasmunster in DE POTTER F., BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der 
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wat eigendomstitels verloren gingen. In de nasleep hiervan werden talrijke 
akten door verschillende schepenbanken - waaronder deze van Gent, het Land 
van Waas en de Vier Ambachten - vernieuwd, ter bescherming van de abdij én 
ondanks het ontbreken van originelen ter collatie. Een ware odyssee was het 
lot van het archief ten tijde van de godsdiensttroebelen in de 16de eeuw: 
opnieuw werd de abdij tot puin herleid, waardoor de zusters elders een 
onderkomen moesten vinden. Achtereenvolgens verbleven zusters en archief 
te Antwerpen, Gent en Dendermonde. In Gent beschikten ze sinds 1554 over 
een refuge achter de Vrijdagmarkt, maar deze bleek ten tijde van het 
Calvinistisch bewind evenmin veilig. De zusters waren genoodzaakt zich op te 
splitsen: een deel van hen zocht een onderkomen bij familie en verwanten, 
terwijl een ander deel van de gemeenschap zich terugtrok in het klooster van 
Onze-Lieve-Vrouw van Blijdenberg te Mechelen. Mogelijk verbleven de 
archieven enige tijd in het kasteel van de familie Triest te Beveren-Waas, toen 
Philippote Triest als priorin actief was onder abdis de Almaraz. Naderhand ging 
het achtereenvolgens opnieuw naar Gent, Waasmunster, Antwerpen en 
Dendermonde. In de chaos die deze periode kenmerkte, gingen opnieuw 
archivalia verloren. Pas in 1611 keerde de gemeenschap van zusters met hun 
archieven naar Waasmunster terug, om er de herstelde abdij te betrekken.
Tijdens de 18de eeuw werd het archief meermaals geïnventariseerd. De 
stukken werden geordend in ladekasten, die archivalia per lokaliteit 
(Waasmunster, Elversele, ...) of per type document (processen, akten, ...) 
bevatten. Bij de inval van de Fransen in de Oostenrijkse Nederlanden in 1794 
liet de toenmalige abdis Maria Anna van Crombrugghe het archief van de abdij 
met succes verzegelen, wat er voor zorgde dat het ongehavend in de abdij kon 
blijven. Bij de afschaffing van de kloosters op 1 september 1796 moest snel 
gehandeld worden: een deel van de archivalia werd begraven en pas in 1801 
weer opgegraven. De toestand van de opgedolven stukken was helaas 
navenant. Een ander deel van de bescheiden werd door de abdis meegenomen
naar de Sint-Annaparochie te Hamme. Op 23 januari 1797 kwam commissaris 
Malfeson in de abdij aan, waar hij de gebouwen liet verzegelen en het derde 
resterende deel van het archief confisqueerde 22. Dit deel vormt de basis van 
het archief van de Roosenbergabdij dat sinds de oprichting van het depot te 
Gent in het Rijksarchief Gent wordt bewaard.
Roosenberg II

ROOSENBERG II

Bij de heroprichting van de abdij kon het archief dat te Hamme was 
ondergebracht, worden gerecupereerd en opnieuw naar Waasmunster worden 
gebracht. In 1914 werd Maurits de Meulemeester door een commissie voor 
kleine archieven van de provincie Oost-Vlaanderen aangeduid als inventarisator
van het bestand, wat leidde tot een herordening volgens type document. Hij 
onderscheidde registers, het "chartarium" verdeeld over twintig "fardes" (maar 
die veel meer dan louter charters bevatten), ingedeeld per plaats of per 

provincie Oost-Vlaanderen. Vierde Reeks, II, Gent, 1887, p. 106-110 en DE MEULEMEESTER 
M., Les archives de l'abbaye de Roosenberg in Archives et Bibliothèques de Belgique, I, 6, 
1923, p. 85-87.

22 DE MEULEMEESTER M., De abdij van Roosenberg, p. 251-252.
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rechtshandeling, naast kaarten en plannen en iconografische documenten 23.
De archieven van Roosenberg II werden steeds door de zusters zelf beheerd, 
handschriftelijk ontsloten en in archiefdozen of "boxen" in het klooster bewaard
tot ze in 2013 via een schenking door de abdijgemeenschap in het Rijksarchief 
van Beveren terecht kwamen.
Verwerving

VERWERVING

De archivalia van Roosenberg die reeds decennialang in het Rijksarchief Gent 
berusten, vormen het door Franse bezetter opgeëiste onderdeel van het 
abdijarchief dat aldus via het archief van het Scheldedepartement in het latere 
Rijksarchief van Gent terecht kwam. Wegens plaatsgebrek in het - toen nog in 
het Geraard de Duivelsteen gehuisveste - Gentse depot werden na de 
oprichting van het arrondissementeel "hulpdepot" Beveren alle bescheiden uit 
het gerechtelijk arrondissement Dendermonde daarheen overgebracht, 
waaronder ook het archief van Roosenberg. In 2013 verwierf het Rijksarchief 
Beveren een aanvulling op het abdijarchief, met name het blok "charters", 
verdeeld over twintig door de Meulemeester geklasseerde "fardes", die 
grotendeels ancien-régimearchief van de abdij bevatten. Aansluitend hierbij 
werd een blok "boxen" overgedragen, dat hoofdzakelijk archief uit de 19de en 
20ste eeuw bevatte, tot het einde van Roosenberg II. Deze bestanden werden 
in 2015 overgebracht naar het nieuwe gebouw van het Rijksarchief Gent in de 
Bagattenstraat. In 2016 werden opnieuw archivalia aan het Rijksarchief 
Beveren bezorgd, dat ze vervolgens aan Gent overmaakte. Het betreft 
archiefstukken die onder meer afkomstig zijn uit het museum van de abdij 
(Aanwinstenregister 2016/52). Nog in 2016 werd de bibliotheek van de abdij 
door de zusters geschonken aan het Rijksarchief Gent (Aanwinstenregister 
2016/63), waar alle bestanden betreffende Roosenberg I en II - met 
uitzondering van enkele achtergebleven documenten uit het abdijmuseum ( cf. 
infra) - vandaag berusten.

23 BATSELIER P., De Victorinenabdij, p. 9-10.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief van de abdij van Roosenberg is zeer omvangrijk en inhoudelijk 
relatief compleet, een aantal hoger aangehaalde verliezen ten gevolge van 
calamiteiten niet te na gesproken. Het leeuwendeel van het bestand wordt 
bepaald door het beheer van het omvangrijke goederenbezit dat de instelling 
in de loop van haar geschiedenis en zeker tot de 18de eeuw wist te verwerven.
Ruim bekend zijn de zogenoemde "slapers" van de abdij, die haar 
bezitsstructuur documenteren en een schat aan informatie bevatten voor het 
domein- en goederenbeheer in onder meer het Waasland en delen van de Vier 
Ambachten. Aangezien het onderscheid niet steeds te maken was tussen 
eigendommen uit de bruidsschat van de zusters en gemeenschappelijk 
verworven eigendommen, werd er voor geopteerd alle stukken hieromtrent 
onder het goederenbeheer onder te brengen. Hetzelfde geldt voor het beheer 
van individuele goederen en gelden: vaak liep dit door elkaar.
Voor Roosenberg II is het conventueel en geestelijk leven bijzonder goed 
gedocumenteerd in de vorm van allerhande bescheiden over de zusters en hun
intrede, geestelijke oefeningen en liturgische instructies, maar evenzeer over 
recreatieve activiteiten zoals het schrijven van liederen en gedichten. Een mooi
aanbod aan historische notities illustreert de rijke geschiedenis van de abdij. 
Contacten met verwante religieuze instellingen, waaronder onder meer de 
abdij van Male, illustreren het typische fenomeen van zoeken naar aansluiting 
met kloosters binnen eenzelfde orde en de hiermee gepaard gaande 
uitwisseling van informatie. Een belangrijk deel van het archief van Roosenberg
II omvat verder bescheiden die verband houden met historisch onderzoek door 
en over de abdij. De rijkdom van het eigen archief en de interesse van 
onderzoekers als De Meulemeester en Batselier, heeft de zusters ongetwijfeld 
geprikkeld om zelf ook het nodige materiaal te verzamelen. De grens met 
documentaire stukken is hier weliswaar dun, maar we hebben bij de 
inventarisatie niettemin geoordeeld dat de aanwezigheid van deze stukken bij 
het archief kan worden verantwoord omwille van de duidelijke link met de 
zusters en hun eigen archief(beheer).
Eveneens vermeldenswaard is de mooie collectie foto's, grotendeels door de 
zusters zelf ontsloten. Deze bevat een schat aan visuele informatie over het 
kloosterleven, maar evenzeer over de verwanten van de kloosterlingen. De 
nadere toegang op de foto's werd als bijlage bij de inventaris opgenomen.

Taal en schrift van de documenten
Het merendeel van de archiefbescheiden is in een eigentijdse hand in het 
Nederlands of Frans opgesteld. Documenten in het Latijn komen eveneens 
voor, waaronder vooral officiële documenten van kerkelijke overheden. 
Daarnaast bevindt zich in het archief een klein aantal stukken in het Engels en 
een enkel stuk in het Duits. Naast handgeschreven archiefbescheiden komen 
ook stukken in typeschrift en gedrukte documenten voor.
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Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

Er werden geen selecties, noch vernietigingen in het archief doorgevoerd. 
Enkele voorwerpen waaronder een speldenkussen en een portemonnee van 
dame Aloysia, werden in afzonderlijke dozen opgeborgen en niet in de 
inventaris opgenomen.
Toekomstige aangroei/aanvullingen

TOEKOMSTIGE AANGROEI/AANVULLINGEN

Een aantal bescheiden, voornamelijk uit het ancien régime, bevindt zich heden 
ten dage nog bij de zusters in de Kerkstraat 14 te Waasmunster, om op termijn 
opgenomen te worden in het te realiseren "Museum van Roosenberg". Deze 
stukken werden beschreven en aan de inventaris toegevoegd, en zijn in digitale
vorm in de leeszaal van het Rijksarchief te raadplegen. Bij de beschrijving werd
telkens aangeduid dat het fysieke document zich nog te Waasmunster bevindt.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit bestand werd een archiefschema opgesteld dat 
beantwoord aan de vereisten van het Belgisch Rijksarchief en de internationale
ISAD(G)-standaard, aangepast aan de eigenheid van de aanwezige stukken. In 
de ordening werd een cesuur aangebracht tussen de periode van Roosenberg I 
(1237-1797) en Roosenberg II (1831-1971). Beide periodes lopen - vertaald in 
archivalia - langer door, gezien de afhandeling van een aantal lopende zaken 
en de blijvende activiteit van de zusters, ook na de afschaffing van Roosenberg
I in 1797.
Het archiefschema van zowel Roosenberg I als II heeft hoofdafdelingen over het
conventueel leven, het financieel beheer en het beheer van goederen en 
gelden. Bij Roosenberg I staan ook het getuigenis van de juridische en 
materiële basis van de abdij, de afschaffing van de instelling en het optreden 
van de religieuzen na de afschaffing, centraal. Voor Roosenberg II vullen 
historisch onderzoek, iconografie en documentatie het schema aan. In beide 
deelarchieven werden ook enkele bescheiden aangetroffen zonder aanwijsbaar 
verband of die moeilijk te plaatsen zijn.
In verband met de rubrieken binnen de afdeling "beheer van goederen en 
gelden" die bepaalde lokaliteiten aanduiden, werd geopteerd voor een interne 
ordening waarbij de stukken betreffende Waasmunster zelf vooraan komen te 
staan, gevolgd door de overige plaatsen in chronologische volgorde.
De structuur van de inventaris is als volgt:
ROOSENBERG I (1237-1797/1830)
I. Conventueel leven
A. De gemeenschap
1.Algemeen
2.Individuele religieuzen
a. Abdissen
(1) Margaretha Thierens
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(2) Amalberga Boots
(3) Judoca van Steelant
(4) Francisca de Almaraz
(5) Philippote Triest
(6) Anna de Samillan
(7) Regina de Croeser
(8) Elisabeth Goossens
(9) Magdalena Daelmans
(10) Anna Francisca Nonnius
(11) Jacoba vander Haghen
(12) Maria Catharina Sivori
(13) Theresia de Belver
(14) Isabella Philippina van Hove
(15) Beatrix van Horenbeke
(16) Maria Anna van Crombrugghe
b. Andere zusters
B. Regels, voorschriften, gebruiken en rechten
1.Statuten en regel
2.Stukken betreffende het bisschoppelijk toezicht
3.Stukken betreffende de clausuur / het slot
4.Stukken betreffende het begrafenis- en redemptierecht
5. Ceremonialen
C. Geestelijk leven
1.Koordiensten, gebeden, liturgie en geestelijke oefeningen
2. Aflaten en bedevaart
3.Relieken
4.Biechtvaders
D. Gezondheid en recreatie
II. Bewijs van de rechten en materiële basis van de abdij
A. Algemeen
B. Per overheid
 1. Rechten en eigendommen toegekend of gegarandeerd door kerkelijke 
overheden
a. Door de paus en zijn zaakgelastigden
a. Door de bisschop en zijn vertegenwoordigers
2. Rechten en eigendommen toegekend of gegarandeerd door wereldlijke 
overheden
III. Financieel beheer en verantwoording
A. Boekhouding
1.Handboeken
2.Andere stukken
B. Verantwoording
1.Rekeningen
2.Kwijtschriften
IV. Beheer van goederen en gelden
A. Algemeen
1."Slapers" en andere leggers van onroerende goederen en renten
2.Handboeken
3.Overige
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B. Toelating door overheden voor het verwerven, uitbaten of vervreemden van 
goederen
1.Kerkelijke overheden
2.Wereldlijke overheden
C. Domeinen en gronden
1.Waasmunster
a. Eigendommen door de abdij zelf gebruikt
b. Overige eigendommen
2.Ambacht Hulst
3.Belsele
4.Sint-Niklaas
5.Hamme
6.Serpauwelspolder
7.Sombeke
8.Andere of onbepaalde lokaties
D. Tienden
1.Waasmunster
2.Beoostenblijde, Ambachten Axel en Hulst
3.Sint-Niklaas
4.Andere of onbepaalde locaties
E. Renten
1.Algemeen
2.Bijzonder
a. Stad en ambacht Hulst
b. Elversele
c. Belsele
d. Tielrode
e. Rupelmonde
f. Kruibeke
g. Waasmunster
h. Melsele
i. Zwijndrecht
j. Haasdonk
k. Temse
l. Antwerpen
m. Moerzeke
n. Ieper
o. Houthulst
p. Nieuwkerken
q. Sint-Niklaas
r. Andere of onbepaalde locaties
F. Pachten en helftwinningen
1.Algemeen
2.Per lokaliteit
a. Pachten
(1) Waasmunster
(2) Goed "ten Gavere" te Waasmunster
(3) Belsele
(4) Lokeren
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(5) Sint-Niklaas
(6) Serpauwelspolder
(7) Kruibeke
(8) Zwijndrecht
(9) Tielrode
(10) Zele
(11) Dentergem / Markegem
(12) Andere of onbepaalde locaties
b. Helftwinningen
(1) Belsele
(2) Sint-Niklaas
(3) Waasmunster
(4) Andere of onbepaalde locaties
G. Lenen
1.Markegem
2.Beoostenblijde
3.Andere of onbepaalde locaties
H. Abdijcomplex te Waasmunster tot de afschaffing
1.De abdij en bijhorende gebouwen
2.De molen
3.Het archief
4.Ornamenten en textiel
5.Dienaren en personeel
I. Waterhuishouding en openbare werken
1. Dijken en afvoerkanalen
a. Algemeen
b. Bijzonder
2.Wegen en bruggen
J. Erfdienstbaarheden
K. Amortisatie en andere vormen van fiscaliteit
1.Amortisatie
2.Andere belastingen
L. Processen en conflicten over goederen en eigendommen
M. Abdijbroden en alimentatie
N. Verplichte leningen, vorderingen en logement van troepen en gevluchte 
religieuzen
1.Verplichte leningen
2. Vorderingen voor en logement van troepen en gevluchte religieuzen
O. Declaratie en sekwestratie van kerkelijke goederen onder het Oostenrijks en 
Frans bewind
V. Afschaffing van de abdij en verkoop van haar goederen
VI. Optreden van de religieuzen na de afschaffing
A. Goederenbeheer
B. Financiën van individuele zusters
C. Medische zorgen, uitvaarten en nalatenschappen
D. Contacten met derden
VII. Stukken zonder aanwijsbaar verband en niet te plaatsen stukken
ROOSENBERG II
I. Conventueel leven
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A. De gemeenschap
1.Algemeen
2.Individuele geestelijken
a. Abdissen
(1) Algemeen
(2) Johanna Maria Elisa van Doorslaer de ten Ryen
(3) Francisca van den Dorpe
(4) Maria Sylvie de Cock (Dame Aloysia)
(5) Johanna Berchmans-Pintelon (Dame Gabriëlle)
(6) Philomena Schatteman
(7) Overige zusters
a. Elisa Baert (Dame Cécile)
b. Christine Vercauteren (Dame Josephine)
c. Sidonie Pieters (Zuster Imelda)
d. Dame Justine
e. Zuster Monica de Smet
f. Charlotte Françoise Ghislène de Munck (zuster Bernarde)
g. Sara Borms (Dame Sara)
h. Magdalena de Mey
i. Alice de Koninck (Dame Valentine)
j. Gezusters Dhooghe
k. Andere zusters
B. Regels, voorschriften en gebruiken
1.Regel
2.Statuten
3.Reglementen en interne afspraken
4.Ceremonialen
6.Correspondentie over voorschriften
a. Met Onze-Lieve-Vrouw van de Nieuwe Plant (Roesbrugge / Ieper)
b. Met Engelse reguliere kanunnikessen (Brugge, Ealing, Parijs)
C. Bisschoppelijk toezicht en advies van overheden
D. Geestelijk leven
1.Koordiensten, gebeden, liturgie en geestelijke oefeningen
2.Algemene zegeningen, aflaten en gebeden door derden
3.Biechtvaders en kapelanen
E. Recreatie, arbeid en gezondheid
F. Jubilea van de abdij en feestjaren
G. Bestuur van de abdij
1.Burgerlijke maatschappij / VZW
2.Bestuursleden en directeuren
H. Bijhuis te Neerpelt (1930-1948/1964)
I. De abdij in oorlogstijd
J. Aansluiting bij de orde van het Heilig Graf
II. Financieel beheer
A. Boekhouding
B. Verantwoording
III. Beheer van goederen en gelden
A. Verwerving en beheer
B. Inning van belastingen
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C. Beheer van abdij, kapel en bijgebouwen
D. Beheer van het archief, museum en kunstobjecten
iV. Iconografie van de abdij
A. Tekeningen
B. Foto's
C. Prentbriefkaarten
V. Historisch onderzoek en toeristische informatie door en over de abdij
A. Algemeen
B. Bijzonder
1.Stukken betreffende de orde en verwante stichtingen
2.Stukken betreffende de geschiedenis van Roosenberg
a. Door Maurits De Meulemeester
b. Door Pieter Batselier
c. Door de abdis
d. Anderen
3.Stukken betreffende de geschiedenis van Waasmunster en omgeving
4.Stukken betreffende de geschiedenis van andere religieuze instellingen, 
figuren en objecten
5.Stukken betreffende de geschiedenis van bepaalde steden en gemeenten
VI. Documentatie
VII. Stukken zonder aanwijsbaar verband en niet te plaatsen stukken





Abdij Roosenberg te Waasmunster 29

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Roosenberg I (1237-1797/1830)

ROOSENBERG I (1237-1797/1830)
I. Conventueel leven

I. CONVENTUEEL LEVEN
A. De gemeenschap

A. DE GEMEENSCHAP
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
1 Lijst van geprofeste zusters, met bijkomende biografische 

aantekeningen. 1580-1794.
1 deel

2 "Catalogus ofte registre vande overleden religieusen van convente 
van Roosenberghe neffens Waesmunster". Lijst van overleden 
zusters die na de troebelen in Gent werden verenigd, aanvangend 
vanaf het overlijden van abdis Triest. 1610-1670.

1 katern

3 - 4 Verslagen van de examens afgelegd door novicen (zowel zusters als lekezusters) bij de landdeken of de bisschop in de aanloop naar hun professie. 1653-1795, z.d.

3 - 4 Verslagen van de examens afgelegd door novicen (zowel 
zusters als lekezusters) bij de landdeken of de bisschop in de 
aanloop naar hun professie. 1653-1795, z.d.

3 Originelen. 1653-1795.
1 omslag

4 Analyse in tabelvorm. Z.d.
1 stuk

5 Necrologium van de abdij, opgetekend door Francis Jansens, 
organist en schoolmeester te Waasmunster. 1693.

1 deel

6 "Waerachtighe beschrijvinghe", kroniek van de geschiedenis van 
het klooster en de abdissen tot 1726, uit het Frans vertaald en 
versierd door F.P.A.G., predikheer te Gent. 1726.

1 deel

7 Notitieboek van de abdij, met aantekeningen betreffende 
historische gebeurtenissen. 1727, aangevuld tot 1910.

1 deel

8 Memorieboek van de bijzonderste gebeurtenissen in de abdij sinds 
1766, bij het aantreden van abdis van Crombrugghe. 1766-1785.

1 deel
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9 Uittreksels uit parochieregisters betreffende de dopen van de 
zusters. (1756), 1767-1898, z.d.

1 omslag

10 "Cataloge", memoriaal van de abdij met biografische informatie 
over de zusters, beginnend in 1538. 1773, laatst bijgewerkt in 
1832.

1 deel

11 Lijst van zusters die zijn overleden in de periode 1797-1812. Z.d.
1 stuk

12 Blanco formulieren voor de bekendmaking van het overlijden van 
een zuster. Z.d.

1 omslag

2. Individuele religieuzen

2. INDIVIDUELE RELIGIEUZEN
a. Abdissen

a. Abdissen
(1) Margaretha Thierens

(1) Margaretha Thierens
13 Gecollateerde afschriften van akten betreffende een klacht van 

kapelaan Judocus Cruud uit Rupelmonde bij het bisdom Doornik 
tegen de abdis. (1425, 1425), 1624.

1 stuk

(2) Amalberga Boots

(2) Amalberga Boots
14 Akte waarmee abdis Amalberga Boots de geldigheid van de 

patentbrieven van Katharina vander Heyke, weduwe van Johannes 
Pieters uit Dendermonde, en van haar dochter Johanna Pieters, 
betwist. 16 januari 1479.

1 charter

(3) Judoca van Steelant

(3) Judoca van Steelant
15 Akte van bisschop Petrus (Quicke) van Doornik, waarmee hij na het 

overlijden van abdis Amalberga Boots, de nieuw gekozen abdis 
Judoca van Steelant aanvaardt en bevestigt, en getuigt van haar 
abbatiale zegening. 13 september 1504.

1 charter

(4) Francisca de Almaraz

(4) Francisca de Almaraz
16 Akte van Karel V waarmee hij Francisca de Almaraz benoemt tot 

coadjutrice van de abdij, op verzoek van abdis Judoca van 
Steelandt. 30 mei 1532.
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1 charter

17 Akte verleend door de vicaris-generaal van bisschop Karel de Croÿ 
van Doornik, waarmee Francisca de Almaraz tot abdis wordt 
benoemd na het ontslag van Judoca van Steelandt. 10 april 1550.

1 charter

18 Akte verleend door abdis Francisca de Almaraz, priorin Marie van 
Roeyen en subpriorin Marie Zwandins, waarmee ze Philippus de 
Almaraz, Diego Symons, Pauwels Schuerman, Jacques Annys, 
Hendrik van Ro, Jan Mathysens en Cornelis de Gheedt aanstellen 
als procurators. 2 augustus 1565.

1 charter

19 Gecollateerd afschrift door secretaris Masureel van het bisdom 
Doornik van de akte verleend door de vicaris-generaal van 
bisschop Karel de Croÿ van Doornik, waarmee Francisca de Almaraz
tot abdis wordt benoemd na het ontslag van Judoca van Steelant. 
(1550), 1640.

1 stuk

(5) Philippote Triest

(5) Philippote Triest
20 Akte van koning Filips II, waarmee hij Philippote Triest aanvaardt en

bevestigt als abdis, met dorsale aantekening betreffende de 
goedkeuring hiervan door Joannes van Daele, aartspriester van 
Gent. 28 november 1585, 1586.

1 charter

(6) Anna de Samillan

(6) Anna de Samillan
21 Akte verleden voor burgemeester en schepenen van Saint-Omer, 

waarmee Eleonora de Contreras, weduwe van wijlen Anthoine de 
Samillan, ten voordele van haar dochter Anna de Samillan twee 
renten ter waarde van 8 guldens, 8 s. bezet ten laste van de stad 
Antwerpen. 1569.

1 charter

22 Akte van de aartshertogen Albert en Isabella, waarmee ze Anna de 
Samillan tot abdis benoemen. 25 juli 1610.

1 charter

(7) Regina de Croeser

(7) Regina de Croeser
23 Akte van koning Filips IV, waarmee hij na het overlijden van Anna 

de Samillan de nieuw gekozen abdis Regina de Croeser aanvaardt 
en bevestigt. 15 juni 1634.

1 charter
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24 Akte van bisschop Antonius Triest, waarmee hij na het overlijden 
van Anna de Samillan de nieuw gekozen abdis Regina de Croeser 
bevestigt na voorlegging van haar benoemingsbrief, en getuigt van
haar abbatiale zegening en kleding. 20 november 1635.

1 charter

(8) Elisabeth Goossens

(8) Elisabeth Goossens
25 Akte van koning Filips IV, waarmee hij na het overlijden van Regina 

de Croeser de nieuw gekozen abdis Elisabeth Goossens aanvaardt 
en bevestigt. 31 juli 1645.

1 charter

26 Akte van bisschop Antonius Triest, waarmee hij verklaart te hebben
ingestemd met de verkiezing tot abdis van Elisabeth Goossens 
door haar medezusters op 18 augustus 1645, en haar te hebben 
bevestigd en gezegend in deze hoedanigheid op 21 augustus van 
hetzelfde jaar. 23 augustus 1645.

1 charter

(9) Magdalena Daelmans

(9) Magdalena Daelmans
27 Akte van Filips IV waarmee hij Magdalena Daelmans benoemt tot 

abdis. 3 juni 1658.
1 charter

28 Akte van de vicarissen-generaal van het bisdom Gent, waarmee ze 
na het overlijden van Elisabeth Goossens de nieuw gekozen abdis 
Magdalena Daelmans aanvaarden en bevestigen na voorlegging 
van haar patentbrief, en getuigen van haar abbatiale zegening en 
kleding. 2 juli 1658.

1 charter

29 Akte van de bisschop van Brugge, waarmee hij verklaart dat 
wegens de vacatie van de Gentse bisschopsstoel, de abbatiale 
zegening en kleding van Magdalena Daelmans als abdis heeft 
plaatsgevonden in het bisschoppelijk paleis van Antwerpen. 8 
februari 1659.

1 charter

30 Drukwerk getiteld "Den inwendighen christenen, oft d'inwendighe 
overeenkominghe die de christenen met Iesu Christo moeten 
hebben" vertaald uit het Frans en opgedragen aan Magdalena 
Daelmans door Barth. de Lara. 1666.

1 deel
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(10) Anna Francisca Nonnius

(10) Anna Francisca Nonnius
31 Akte van koning Filips IV, waarmee hij na het overlijden van 

Magdalena Daelmans de nieuw gekozen abdis Anna Francisca 
Nonnius aanvaardt en bevestigt. 9 december 1665.

1 charter

32 Akte van de vicarissen-generaal van het bisdom Gent, waarmee ze 
na het overlijden van Magdalena Daelmans de nieuw gekozen 
abdis Anna Francisca Nonnius aanvaarden en bevestigen na 
voorlegging van haar benoemingsbrief, en getuigen van haar 
abbatiale zegening en kleding. 10 januari 1666.

1 charter

33 Brief van bisschop Marius Ambrosius Capello van Antwerpen 
betreffende het tijdstip waarop zij de abbatiale zegening zal 
ontvangen. 22 januari 1666.

1 stuk

34 Akte van bisschop Marius Ambrosius Capello van Antwerpen 
waarmee hij gezien de vacatie van de bisschopsstoel in Gent de 
benoeming en abbatiale zegening en kleding van Anna Francisca 
Nonnius bevestigt. 17 juni 1666.

1 charter

(11) Jacoba vander Haghen

(11) Jacoba vander Haghen
35 Minuut van een brief van priorin vander Haeghen aan de bisschop 

van Gent, betreffende het overlijden van abdis Anna Nonnius en 
het aanduiden van een nieuwe abdis. 8 december 1685.

1 stuk

36 Akte van koning Karel II van Spanje, waarmee hij na het overlijden 
van Anna Francisca Nonnius de nieuw gekozen abdis Jacoba vander
Haghen aanvaardt en bevestigt. 9 februari 1686.

1 charter

37 Akte van de bisschop van Gent, waarmee hij na het overlijden van 
Anna Francisca Nonnius de nieuw gekozen abdis Jacoba vander 
Haghen aanvaardt en bevestigt na voorlegging van haar 
benoemingsbrief, en getuigt van haar abbatiale zegening en 
kleding. 4 mei 1686.

1 charter

(12) Maria Catharina Sivori

(12) Maria Catharina Sivori
38 Akte van koning Karel II van Spanje, waarmee hij na het overlijden 

van Jacoba vander Haghen de nieuw gekozen abdis Maria 
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Catharina Sivori aanvaardt en bevestigt. 20 augustus 1698.
1 charter

39 Akte van de bisschop van Gent, waarmee hij Maria Catharina Sivori
als abdis aanvaardt en getuigt van haar abbatiale zegening en 
kleding. 15 september 1698.

1 charter

40 Akte waarmee de bisschop van Gent aan abdis Sivori de toelating 
verleent om missen te laten doorgaan in de kapel van de abdij. 16 
juni 1706.

1 stuk

41 Akte houdende de eed die door zuster Maria Catharina Sivori werd 
afgelegd bij haar inzegening als abdis en door haar werd 
ondertekend en gezegeld. Z.d.

1 stuk

(13) Theresia de Belver

(13) Theresia de Belver
42 Akte van Karel VI van Oostenrijk, waarmee hij na het overlijden van

Maria Catharina Sivori de nieuw gekozen abdis Theresia de Belver 
aanvaardt en bevestigt. 11 juni 1722.

1 charter

43 Akte van de bisschop van Gent, waarmee hij Theresia de Belver als
abdis aanvaardt en getuigt van haar abbatiale zegening en kleding.
18 oktober 1722.

1 charter

(14) Isabella Philippina van Hove

(14) Isabella Philippina van Hove
44 Akte van keizerin Maria Theresia, waarmee ze na het overlijden van

Theresia de Belver de nieuw gekozen abdis Isabella Philippina van 
Hove aanvaardt en bevestigt. 20 november 1741.

1 charter

45 Akte van de bisschop van Gent, waarmee hij Isabella Philippina van
Hove als abdis aanvaardt en getuigt van haar abbatiale zegening 
en kleding. 16 juni 1743.

1 charter

46 Affiche met lofdicht uitgesproken ter gelegenheid van de kleding 
van abdis Isabella Philippina van Hove, opgedragen door jonker van
Hove, de jongste broer van de nieuwe abdis. 16 juni 1743.

1 stuk

47 "Hondert-jaerigen jubile van de stichtinge ende weyinge der kercke
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der wey-vermaerde abdye van Roosenbergh neven Waesmunster 
Lande van Waes": drukwerk opgedragen aan (wijlen) abdis Isabella 
Philippina van Hove betreffende de geschiedenis van de abdij. 
1749.

1 deel

(15) Beatrix van Horenbeke

(15) Beatrix van Horenbeke
48 Afschrift van het verzoekschrift van de religieuzen van de abdij aan

de vorst, betreffende het benoemen van afgevaardigden om de 
verkiezing van een nieuwe abdis na het overlijden van Isabella 
Philippina van Hove bij te wonen. [Na 22 september 1746], z.d.

1 stuk

49 Akte van keizerin Maria Theresia, waarmee ze via hertog Karel van 
Lotharingen na het overlijden van Isabella Philippina van Hove de 
nieuw gekozen abdis Beatrix van Hoorenbeke aanvaardt en 
bevestigt. 5 december 1749.

1 charter

50 Akte van de bisschop van Gent, waarmee hij Beatrix van 
Hoorenbeke als abdis aanvaardt en getuigt van haar abbatiale 
zegening en kleding. 5 juli 1750.

1 charter

51 Brief van A. De Clercq aan zijn nicht de abdis van Roosenberg, 
betreffende juridisch advies. 1758.

1 stuk

52 Afschriften van getuigenverklaringen betreffende beschuldigingen 
door Joannes Thielens op de schuit van Waasmunster naar 
Antwerpen geuit aan het adres van de abdis. (1757), 18de eeuw.

2 stukken

(16) Maria Anna van Crombrugghe

(16) Maria Anna van Crombrugghe
53 Getuigschrift van het doopsel van Maria Anna van Crombrugghe, 

geboren en gedoopt in het regiment infanteristen van de prins de 
Ligne. 1752.

1 stuk

54 Akte van aartshertogin Maria-Theresia waarmee ze Maria Anna van 
Crombrugghe tot abdis benoemt. 5 juni 1766.

1 charter

55 Brief van J.B. Tkint aan de abdis betreffende onder meer het advies
om de landvoogd, de minister en de eerste raadsheer van de 
Geheime Raad te bedanken na haar aanstelling tot abdis. 1766.
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1 stuk

56 Brief van de hoogbaljuw en schepenen van het Land van Waas, 
waarmee zij de nieuwe abdis feliciteren. 1766.

1 stuk

57 Ingekomen brieven betreffende praktische afspraken voor de 
inzegening van de nieuwe abdis te Brugge. 1766.

1 omslag

58 Afschrift van de akte van eedaflegging van zuster Maria Anna van 
Crombrugghe bij haar inzegening als abdis. 1766.

1 stuk

59 Brief van J. Crumpipen aan de abdis waarin hij haar bedankt voor 
haar voorspraak bij zijn benoeming tot kanselier van Brabant. 
1769.

1 stuk

60 Ingekomen brieven van Bouquié van de Heraldische Kamer, 
betreffende het wapen dat de abdis voert. 1786.

1 omslag

61 Ingekomen brief van F. Heijnderick aan de abdis, waarmee hij zich 
verontschuldigt voor het feit dat hij tot haar ongenoegen tijdens de
processie van Sacramentsdag met de justitieroede tot aan de 
ingang van de kerk is gekomen. 1791.

1 stuk

62 Aantekening betreffende het jaargetijde van abdis van 
Crombrugghe en dat van haar broer, die in de abdij begraven is, 
ondertekend door de religieuzen en de biechtvader van de abdij. 
1791.

1 stuk

63 "Jubel-galm", drukwerk naar aanleiding van het jubileum van abdis 
van Crombrugghe. 1791.

2 stukken

64 Affiche met jubeldicht ter gelegenheid van het 25-jarig abbatiaat 
van Maria Anna van Crombrugghe. (1791), z.d.

1 stuk

65 Lofdichten en -liederen aan het adres van abdis van Crombrugghe. 
(1791), eind 18de eeuw.

1 omslag

66 Ingekomen brief aan de abdis van zuster Pieternelle van 
Kerrebrouck, betreffende de ziekte van haar moeder en haar 
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verlengde afwezigheid. 1796.
1 stuk

67 Vijf brieven door abdis van Crombrugghe gericht aan haar 
medezusters. 1797, 1803.

1 omslag

b. Andere zusters

b. Andere zusters
68 Akte waarmee de bisschop van Doornik zijn toestemming verleent 

aan de intrede van Catharina Vilain, natuurlijke dochter van 
Johannes Vilain, op voorspraak van Adrianus Vilain, heer van Sint-
Jansteen en zaakgelastigde van de stad Temse. 29 juli 1429.

1 charter

69 Stukken betreffende de liquidatie van het sterfhuis van Jan van 
Royen, vader van zuster Marie van Royen. 1581-1582.

1 omslag

70 Stukken betreffende de schenking door juffrouw Clara Laderiere 
aan de abdij voor de kosten gemaakt voor haar professie. Z.d. 
(eind 16de eeuw).

2 stukken

71 Akte van toestemming, door bisschop Antonius Triest verleend aan 
zuster Anna-Maria van Dijck, om het klooster van reguliere 
kanunnikessen van Sint-Augustinus te Antwerpen (Falconklooster) 
te vervoegen. 28 november 1625.

1 stuk

72 Contract afgesloten tussen abdis Anna de Samillan, Charles de 
Bourgeois, Rinaldo Hughens en Pasqual de Deckere betreffende de 
intrede van Maria Anna Boot. 8 oktober 1630.

1 stuk

73 Overlijdensberichten van de zusters Maria Anna Gillard, Joanna 
Blommart en Marie Joseph de la Nativité, respectievelijk overleden 
te Waasmunster en bij de ursulinen te Brussel. 1687, 1718, 1753.

1 omslag

74 Akte waarmee zuster Stassin aan zuster Lindenschmidt met 
instemming van de abdis bij leven de opbrengst van een rente 
schenkt, mits bepalingen in verband met haar jaargetijde. 28 juni 
1700.

1 stuk

75 Akte verleden voor notaris Philips de Greve betreffende een 
overeenkomst tussen pastoor Zannequin van Waasmunster en de 
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abdis, betreffende de begrafenis van Anna van Diest. 1716.
1 stuk

76 Testament van Petronilla vanden Bemden, met uittreksel uit haar 
doopakte. 1759, z.d.

2 stukken

77 Drukwerk getiteld "Het tuylken van bloemen", betreffende een 
lofdicht ter ere van de geloften van Barbara Joanna Cousaert. 1767

1 katern

78 Notariële akten waaronder testamenten van de zusters en stukken 
betreffende hun bruidsschat. 1767-1939.

1 pak

79 Overlijdensberichten van zusters Joanna Flan en A. Lindenschmidt. 
1786, z.d.

2 stukken

80 Gedrukt overlijdensbericht van zuster Anna-Theresia de Prince, met
twee oningevulde overlijdensberichten. 1791, z.d.

1 omslag

81 Kopie van een brief van abdis van Crombrugghe aan de bisschop 
van Gent, betreffende de kleding van een novice. 1793.

1 stuk

82 Verklaring van Elisabeth van Stappen aan Isabella de Kimpe dat zij 
tot haar grote tevredenheid in de abdij heeft gewoond van 16 
september tot 29 april. Z.d. (eind 18de, begin 19de eeuw)

1 stuk

83 Aantekening betreffende zuster Lindenschmidt [door abdis van 
Crombrugghe]. Z.d.

1 stuk

B. Voorschriften, gebruiken en rechten

B. VOORSCHRIFTEN, GEBRUIKEN EN RECHTEN
1. Statuten en regel

1. STATUTEN EN REGEL
84 "Institutum Sancti Victoris". Handschrift. 1510.

1 katern

85 Statuten voor een gemeenschap van zusters, met ingevoegd 
voorstellen van wijzigingen of aanvullingen specifiek voor de 
Roosenbergabdij. 1636, z.d.

1 deel
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86 Statuten van de Roosenbergabdij, gegeven door bisschop Antonius 
Triest. 1637.

1 deel

87 - 88 "Den regel vanden H. vader Augustinus ghegeven voor de nonnekens, met d'uyt-legghinge van dien". Drukwerk samengesteld door Balduinus de Beer, biechtvader van de Gentse kloosters. 1651, 1707.

87 - 88 "Den regel vanden H. vader Augustinus ghegeven voor de 
nonnekens, met d'uyt-legghinge van dien". Drukwerk 
samengesteld door Balduinus de Beer, biechtvader van de Gentse 
kloosters. 1651, 1707.

87 1651.
1 deel

88 1707.
1 deel

89 Afschrift van de statuten van de abdij, gegeven door bisschop de 
Hornes op 12 maart 1687, met inhoudstafel en overzicht van 
missen en diensten waarmee de abdij is belast na de reductie door 
bisschop Triest. Eind 18de eeuw.

1 deel

2. Stukken betreffende het bisschoppelijk toezicht

2. STUKKEN BETREFFENDE HET BISSCHOPPELIJK TOEZICHT
90 Voorbeeldakte om iemand af te vaardigen naar een geestelijk 

concilie. 1571.
1 stuk

91 Afschrift van een akte van kardinaal-legaat Jeronimus, betreffende 
de in een brand vernietigde statuten van de abdij. (1555), 16de 
eeuw.

1 stuk

92 Uittreksel uit het Liber Secundus van het bisdom Doornik van een 
akte van bisschop Johannes betreffende de manier van toewijzen 
van cellen aan de zusters en de financiële voorwaarden hiertoe. 
(1428), 1635.

1 katern

93 Afschriften van brieven tussen regentes Margareta van Parma en 
de Raad van Vlaanderen, betreffende de uitvoering van de 
decreten van het Concilie van Trente. (1564, 1565), 17de eeuw.

1 katern

94 Afschriften van het visitatieverslag opgesteld door bisschop 
Antonius Triest. 1623, z.d.

1 omslag

95 Stukken betreffende de visitatie van bisschop Triest en de te 



40 Abdij Roosenberg te Waasmunster

nemen maatregelen in verband met het conformeren van de 
statuten van de abdij aan de decreten van het Concilie van Trente. 
1625.

1 omslag

96 Afschrift van bijkomende opmerkingen gegeven door bisschop 
Triest, aansluitend bij zijn visitatieverslag van 1623. 1631.

1 katern

97 Breve van Urbanus VIII, betreffende de directe jurisdictie over de 
abdij door de H. Stoel en de exemptie van het bisschoppelijk 
toezicht. 1634.

1 charter

98 Afschrift van de akte uitgevaardigd door het bisdom, waarmee de 
statuten van de abdij worden aangepast in overeenstemming met 
de decreten van het Concilie van Trente, met reactie van abdis de 
Croeser. 1637-1638.

1 katern

99 Akte van bisschop Triest, betreffende de te nemen maatregelen in 
de nasleep van zijn visitatie van de abdij op 4 mei 1643. 6 mei 
1643.

1 stuk

100 Akte van bisschop Triest betreffende restricties bij het aannemen 
van nieuwe religieuzen in de abdij. 1654.

1 stuk

101 Akte van bisschop Triest waarmee hij de abdijgemeenschap terecht
wijst voor haar nalatigheid om gestichte jaargetijden correct uit te 
voeren, met latere toevoeging. 1654, 1655.

1 stuk

102 Uittreksel uit het register van het vicariaat van het bisdom Gent, 
betreffende een advies van bisschop Triest in verband met 
beperkingen op het intreden, en een latere bevestiging hiervan 
door bisschop de Hornes. (1654), 1669.

1 stuk

103 Akte van bisschop [de Hornes] waarmee hij enkele strengere 
voorwaarden verordent in verband met professies van nieuwe 
zusters. 1689.

1 stuk

104 Stukken betreffende de verordening van bisschop [de Hornes] dat 
novicen bij hun intrede eventuele persoonlijke spel- of lijfrenten 
aan de abdis zullen overgeven om bij de gemeenschappelijke 
goederen te worden opgenomen, teneinde hierdoor niet te worden 
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afgeleid. 1691.
2 stukken

105 Akte van bisschop van der Noot waarmee hij de abdij een aantal 
restricties of verboden oplegt in verband met nieuwkomers, ijdel 
vermaak en het logeren van gasten. 1704.

1 stuk

106 Brief van vicaris-generaal van Eersel aan de abdis, betreffende een
bezoek aan de abdij. 1769.

1 stuk

107 Uittreksel uit de acta episcopatus van bisschop van der Noot 
betreffende een verslag van de visitatie van het altaar van de 
abdijkerk op 6 en 7 juni 1769. 1769.

1 stuk

108 Akte van bisschop van Eersel, waarmee hij de zusters de toelating 
verleent om vlees te eten op zondagen, maandagen, dinsdagen en 
donderdagen tijdens de advent. 1773.

1 stuk

109 Akte van bisschop de Lobkowitz waarmee hij aandacht vraagt voor 
een aantal punten, waaronder meerdere bepalingen uit de 
statuten. 1793.

1 stuk

110 Akte van bisschop de Lobkowitz waarmee hij de zusters herinnert 
aan de plicht tot het derven van vlees en eieren tijdens de vasten, 
met vermelding van toegestane uitzonderingen. 18 februari 1794.

1 stuk

111 Kopie van de processtukken aangemaakt naar aanleiding van het 
geschil tussen de abdij en de bisschop, in beroep gevoerd voor het 
aartsbisschoppelijk hof te Mechelen, betreffende de statuten van 
het kapittel in de nasleep van de visitatie door de bisschop uit 
1623. (1626), z.d.

1 band

112 Kopie van de processtukken aangemaakt naar aanleiding van het 
geschil tussen de abdij en de bisschop, in hoger beroep gevoerd 
voor de officiaal van Atrecht, betreffende dezelfde zaak. (1628, 
1635), z.d.

1 band

3. Stukken betreffende de clausuur / het slot

3. STUKKEN BETREFFENDE DE CLAUSUUR / HET SLOT
113 Afschrift door secretaris Lemonier van een brief van kardinaal 
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Octavius Bandinus aan de bisschop van Gent, betreffende de 
clausuur in de abdij van Roosenberg. 1624.

1 stuk

114 Stukken betreffende de niet-naleving van de clausuur in 
Roosenberg, en het interdict als gevolg hiervan. 18 maart 1625.

1 omslag

115 Afschrift van het dossier betreffende een proces gevoerd voor de 
officiaal van Atrecht, tussen de abdis en religieuzen als eisers en de
bisschop als verweerder, betreffende de clausuur en het interdict. 
1628-1631.

1 band

116 Voorblad van een dossier betreffende een proces gevoerd voor de 
officiaal van Antwerpen, tussen de abdis en religieuzen als eisers 
en de bisschop van Gent als verweerder, betreffende de clausuur. 
1635.

1 stuk

117 Ingekomen brief van A. Anselmo aan de abdis betreffende onder 
meer het aanvaarden van het slot. 1636.

1 stuk

118 Akte betreffende de machtiging die door de zusters aan de abdis 
werd gegeven om te Gent met de bisschop over hun geschillen een
akkoord te sluiten. 1636.

1 stuk

119 Kopie van het akkoord gesloten tussen de bisschop en de abdis en 
religieuzen betreffende de clausuur, het aanstellen van een 
biechtvader en de administratie van goederen. 20 november 1636.

1 stuk

120 Processtukken betreffende het geschil tussen de abdis en 
religieuzen, en de bisschop, betreffende de clausuur. 1636.

1 pak

121 Aantekening betreffende de besluiten van het Concilie van Trente 
in verband met de clausuur en de gevolgen ervan voor de 
professie. Eerste helft 17de eeuw.

1 stuk

122 Afschriften van brieven van de abdis aan de bisschop van Gent, 
betreffende de gevolgen van het geschil in verband met de 
clausuur voor de professie van nieuwe zusters. (1619), 20ste eeuw.

2 stukken
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4. Stukken betreffende het begrafenis- en redemptierecht

4. STUKKEN BETREFFENDE HET BEGRAFENIS- EN REDEMPTIERECHT
123 Akte van bisschop [de Hornes] betreffende het vrij begrafenisrecht 

over overleden zusters en dienaren van de abdij, waardoor het 
redemptierecht niet aan de pastoor van Waasmunster toekomt. 
1688

1 stuk

--- Akte verleden voor notaris Philips de Greve betreffende een 
overeenkomst tussen pastoor Zannequin van Waasmunster en de 
abdis, betreffende de begrafenis van Anna van Diest. 1716.

124 Briefwisseling tussen de abdis en secretaris Coussens van het 
bisdom Gent, betreffende het begrafenis- en redemptierecht en 
een conflict hierover met de pastoor van Waasmunster. 1767-1770.

1 omslag

125 Kopie van de brief die door secretaris Coussens aan de biechtvader
van de abdij werd gestuurd, betreffende het begrafenisrecht over 
het eigen personeel. [1770], z.d.

1 stuk

126 Ingekomen brief van Judocus van Daele, schepen van 
Waasmunster, betreffende een herinnering aan het verbod van 20 
juni 1784 op het begraven in kerken. 1791.

1 stuk

5. Ceremonialen

5. CEREMONIALEN
127 - 131 Ceremonialen. (1736, 1746), 1780, 18de eeuw.

127 - 131 Ceremonialen. (1736, 1746), 1780, 18de eeuw.
127 Exemplaar van zuster Jaquiline vander Haeghen, die het schonk 

aan zuster Anthonette Thérèse van Lepe [Tweede helft 17de eeuw, 
vóór 1698].

1 deel

128 Exemplaar van de zusters van Vilsteren en Le Cocq. (1736, 1746), 
18de eeuw.

1 deel

129 Exemplaar bezorgd door abdis van Crombrugghe, geschreven door 
pater Ernestus. 1779.

1 deel

130 Exemplaar voor abdis van Crombrugghe, door pater Ernestus. 
1780.

1 deel
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131 Exemplaar van Mademoiselle Antoinette [...]. 18de eeuw
1 deel

C. Geestelijk leven

C. GEESTELIJK LEVEN
1. Koordiensten, gebeden, liturgie en geestelijke oefeningen

1. KOORDIENSTEN, GEBEDEN, LITURGIE EN GEESTELIJKE 
OEFENINGEN

132 Aantekeningen betreffende instructies voor de inzegening van 
nieuwe abdissen. 1550, (17de-18de eeuw) z.d.

1 omslag

133 Akte van kardinaal Raynutius betreffende een vermindering van 
het aantal psalmen en andere "lesinghen". 1556.

1 charter

134 Drukwerk getiteld "Catholiicke sermoonen op de Evangelien van de
sondaghen naer Sinxen tot den Advent, door Franciscus Costerum, 
priester der Societeyt Iesu", gedrukt te Antwerpen bij Trognesius, 
exemplaar ten behoeve van de refter. 1597.

1 deel

135 Handschrift betreffende geestelijke oefeningen getiteld "Seer 
Godtvruchtige offeninghe om het gheestelijck exercitie wel te 
doen". 1684.

1 deel

136 Akte in opdracht van de bisschop van Gent, waarmee aan de abdij 
de toelating wordt verleend om op donderdag het officie van het 
Heilig Sacrament te oganiseren. 1686.

1 stuk

137 Antiphonarium, geschreven in het klooster van Onze-Lieve-Vrouw 
van Sion (Blijdenberg) te Mechelen. 1730.

1 deel

138 Lijsten en aantekeningen betreffende de uit te voeren jaargetijden 
en betreffende feestdagen die in de abdij worden gevierd. 1770, 
1782, 18de eeuw.

1 omslag

139 Drukwerk getiteld "Benedictiones mensae juxta usum canonicorum
regularium S. Augustini ordinis S. Victoris in abbatia B.M.V. Montis 
Rosarium juxta Waesmunster impressit et dedicavit adm. praen. ac 
ven. dom. dominae M.A. de Crombrugghe abbatissae emeritae F. 
Ernestus". 1775.

1 deel
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140 Drukwerk getiteld "Processionale et antiphonale iuxta usum 
canonicar. regular. S. Augustini ordinis S. Victoris in abbatia B.M.V. 
Montis Rosarum juxta Waesmunster impressit et dedicavit admod. 
Praen. Ac vener. Dominae D.M.A. de Crombrugghe abbatissae 
emeritae F. Ernestus". 1775.

1 deel

141 Drukwerk getiteld "Officia propria festorum monasteriorum Sancti 
Victoris Parisiensis ordinis canonicarum regularium Sancti 
Augustini, ad normam breviarii Romani digesta, ex officiis regalis 
abbatiae Parisiensis: ejusdem ordinis desumpta, quibusdam additis,
et omissis, hanc, illam dioecesim singulariter concernentibus". 
1635.

1 deel

142 Breve van Pius VI betreffende voorschriften in verband met het 
herdenken van overleden bloedverwanten en weldoeners van de 
abdij. 1792.

1 charter

143 Gezangboek voor diverse liturgische feestdagen. 1797.
1 deel

144 Graduale. 18de eeuw.
1 deel

145 Handschrift getiteld "Het leven vanden H. Victor, martelaer van 
Marselien, besschreven door den eerweerdighe pater le Bon, 
canoninck regulir in dabdye vanden H. Victor te Parys". 18de eeuw.

1 katern

146 Aantekeningen betreffende bijzonderheden voor de liturgische 
diensten op belangrijke kerkelijke feest- en heiligendagen. 18de 
eeuw.

1 omslag

147 Aantekeningenboekje met een kalender van de jaargetijden die 
moeten worden onderhouden. Eind 18de eeuw.

1 katern

148 Register houdende teksten voor de refter, betreffende het leven 
van de heilige Victor, het voorbeeldige leven van diverse abdissen 
die stierven in een geur van heiligheid en lofdichten op de abdij. 
18de-19de eeuw.

1 deel

149 Aantekening getiteld "Regels te onderhouden door diepzinnige", 
gebaseerd op werk van Thomas du Jardin, "leeraer in d' 
universiteijt van Leuven". Z.d. [eind 18de eeuw?].
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1 stuk

150 Drukwerk getiteld "Kleine getyden tot herstellinge der oneer 
aengedaen aan het alderheyligste Sacrament des Autaers". Z.d.

1 katern

151 Fragment van een drukwerk betreffende geestelijke meditaties. 
Z.d.

1 stuk

2. Aflaten en bedevaart

2. AFLATEN EN BEDEVAART
152 Vertaald afschrift van de bulle van Clemens III voor de 

vrouwenkloosters die de regel van Augustinus volgen, betreffende 
het verdienen van een volle aflaat. (1594), 16de eeuw.

1 stuk

153 Breve en vertaald afschrift ervan van Innocentius XIII betreffende 
het verlenen van een volle aflaat aan alle zusters die biechten en 
communiceren op hun sterfbed. 1692.

2 stukken

154 Aantekening betreffende de aflaten die door paus Innocentius XIII 
worden verbonden aan bepaalde gebeden, devoties, etc. 17de 
eeuw.

1 stuk

155 Aflaatbrieven door Innocentius XIII en Augustinus Levesius 
verleend aan Petrus Parmentier en zijn verwanten. 1722.

2 stukken

156 Akte waarmee Antoine Humble, prior van la grande Chartreuse, 
aan Dominicq, Gudula, Isabella en Maria Anna Lonck een blijk van 
erkenning geeft van hun bijzondere devotie ten aanzien van de 
kartuizers, en belooft voor hen te bidden. 1725.

1 charter

157 Breve van Benedictus XIV waarmee hij een aflaat verleent aan 
degenen die op de eerste zondag van oktober de vespers bijwonen
in de abdijkerk. 1749.

1 charter

158 Aflaat verleend door bisschop van der Noot aan de religieuzen die 
bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw de litanie van Onze-Lieve-
Vrouw van Loretten zullen lezen. 1767.

1 stuk

159 Aflaat verleend door bisschop van Eersel aan de gelovigen die 
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zullen bidden aan de "beenderplaets der overledene" in de abdij. 
1774.

1 stuk

160 Aflaat verleend door bisschop de Lobkowitz, aan alle inwoners van 
de abdij die zullen bidden in de kapel of bij het kruisbeeld aan de 
voorzijde van de kerk. Met vertaling. 1780.

2 stukken

161 Brief van secretaris Nuyttens van het bisdom Gent, betreffende de 
vernieuwing van een aflaat. 1790.

1 stuk

162 Breve van Pius VI betreffende het verdienen van een volle aflaat op
het feest van Sint-Barbara. 1792.

1 stuk

163 Briefwisseling met de bisschop van Gent, betreffende de toelating 
om de jubileumaflaat in de eigen kerk te ontvangen. 1794, z.d.

2 stukken

164 Bedevaartvaantje van de Sint-Antoniuskapel te Hamme Sint-Anna. 
[1799].

1 stuk

3. Relieken

3. RELIEKEN
165 Akten betreffende de relieken van de martelaren van Trier, via 

Cyprianus de Croeser, provinciaal overste van de kapucijnen, aan 
de abdij overgedragen. 1614, 1619.

2 stukken

166 Akte waarmee kardinaal Philippus Thomas Howardus (Philip 
Howard) de authenticiteit van de relieken van de heilige martelaren
bevestigt, en ze schenkt aan de abdij, met apostille van Jacobus 
Philippus de Anibali. 1628, 1679.

1 stuk

167 Afschrift van een akte waarmee Cyprianus, overste van de 
kapucijnen, aan Constantia de Croeser een aantal relieken schenkt,
met apostille van dezelfde Constantia, dat zij op haar beurt een 
tand van de heilige Benedictus en een stukje van Sint-Nicolaas aan
Susanne Swaris van de abdij heeft gegeven. Met vertaalde kopie. 
(1630), 1637, 17de eeuw.

2 stukken

168 Afschrift van de authenticiteitsakte van de relieken van de heilige 
Anna door Antonius Triest gegeven, met apostille betreffende de 
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teruggave van de relieken aan de abdij. (1648), 1654, 1654.
1 stuk

169 Akte van kardinaal Martius [Marzio] Ginetti aan bisschop Eugenius 
Albertus [d' Allamont] waarmee de schenking van de relieken van 
de martelaren van Trier wordt bekrachtigd, met bepalingen voor de
tentoonstelling en verering ervan. 1670.

1 stuk

170 Akte waarmee bisschop Franciscus Joannes de Robles van Ieper 
getuigt van de authenticiteit van de relieken van de heilige 
martelaren Adrianus, Gregorius en Primitivus. 1657

1 stuk

171 Akte waarmee vicaris-generaal Johannes le Monier aan de abdis 
een reliek van de heilige Drogo schenkt. 1660

1 stuk

172 Stukken betreffende de schenking door Carolus Pierin, raadsheer in
de Raad van Brabant en gradueel kanunnik van Sint-Baafs, van een
reliekhouder met diverse relieken, en de verering ervan. (1660), 
1661, z.d.

1 omslag

173 Akte waarmee Josephus Eusanius Aquilanus, bisschop van 
Helenopolis en apostolisch prefect aan bisschop d'Allamont 
relieken schenkt van de martelaren Floridus, Pius, Modestus en 
Honoratus. 1670

1 stuk

174 Akte waarmee kardinaal-vicaris Paluzzo Altieri aan Johannes 
Landensis, provinciaal overste van de kapucijnen, relieken schenkt 
van de heilige martelaren Benignus, Tranquillianus, Fortunatus en 
Victor, met op de rugzijde een akte van bisschop d'Allamont, 
betreffende de schenking hiervan door Landensis aan de abdij. 
1671, 1672.

1 stuk

175 Akte waarmee bisschop d'Allamont de authenticiteit van de 
relieken van de heilige martelaren Victor, Clemens, Vitalis, Justus, 
Theodorus, Bonifatius, Modestus, Donatus, Valentinus, Theodatus, 
Victoria en Constantia, die worden bewaard in de abdijkerk, 
bevestigt. 1672.

1 stuk

176 Akten betreffende de schenking en opening van het reliekschrijn 
van de heilige martelaren Constantinus, Alexander, Vitalis en Julius,
aan de abdij bezorgd door Christiana de Bournonville. 1674.

1 omslag
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177 Akte en afschrift ervan waarmee de vicaris-generaal van het 
bisdom Gent instemt met semiduplex en duplex officies ter ere van
verschillende relieken, met een aflaat van veertig dagen voor 
deelnemers hieraan in de abdij. Met apostille betreffende het 
officie van de heilige Barbara. 1674, 1682, z.d.

2 stukken

178 Akte waarmee Adrianus van Werchter, kanunnik van het Sint-
Baafskapittel aan de abdis de relieken schenkt van de heilige 
martelaren Benedictus, Candidus, Felix en Theopistus die door 
bisschop d'Allamont werden erkend en met wiens goedkeuring ze 
mogen worden vereerd. 1675.

1 stuk

179 Uittreksel uit het "vicariaetboeck" van het bisdom Gent, 
betreffende een toelating verleend voor het houden van een 
processie ter verering van de relieken van de heilige Blasius en 
andere heiligen, van aan de parochiekerk van Waasmunster tot aan
het klooster. [vanaf 15 januari 1675], z.d.

1 stuk

180 Akte waarmee kardinaal Gaspar de Carpineo aan Anselmus [?] de 
relieken schenkt van onder meer de heilige martelaren Firmus en 
Julianus, om vereerd te worden in een religieuze instelling die naar 
eigen goeddunken te kiezen is. Met apostille van Judocus Ranst, 
kanunnik van Sint-Baafs. 1676, 1676.

1 stuk

181 Akten betreffende de schenking van een reliek van de heilige 
Barbara door Hennin van Laken. 1677, 1679.

2 stukken

182 Akte waarmee Fulgentius vanden Broucke verklaart aan de abdis 
de relieken van de heilige Theodorus en Illuminatus te hebben 
gegeven, die door de aartsbisschop werden goedgekeurd. 1682.

1 stuk

183 Afschrift van een akte waarmee Josephus Eusanius Aquilanus, 
apostolisch prefect, aan Michael Peeters relieken van de heilige 
martelaren Clemens, Victor, Candidus en Clara schenkt, met 
apostille door Peeters dat hij de relieken van Clara aan de abdij 
overmaakte. (1673), 1684.

1 stuk

184 Akte waarmee Blasius van Antwerpen, gardiaan van de kapucijnen,
verklaart dat hij de reliek van de heilige Blasius die in de kerk van 
de jezuïeten van Duinkerke wordt getoond, op vraag van de abdis 
laat overbrengen, omdat de verering van de heilige daar veel volk 
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op de been brengt. [1665-1685], z.d.
1 stuk

185 Ingekomen brief van [Petrus?] Parmentier, betreffende een vraag 
om hem ham en brood te sturen en in verband met paternosters en
beenderen van heilige martelaren. 1722.

1 stuk

186 Brief van vicaris-generaal van Eersel betreffende de tienden van 
Axel, het gebruiken van vlees en de uitvoering van het officie voor 
de heilige waarvan de abdij relikwieën bezit. 1768.

1 stuk

187 Lijst van de akten betreffende de relieken van de abdij, opgezocht 
in het jaar 1777, met aanduiding van getijden, officies en aflaten 
en de dorsale nummering die op de akten voorkomt. 1777.

1 katern

188 Authenticiteitsbewijzen en akten van toelating tot verering van de 
relieken van heiligen en van heilige voorwerpen. 1780-1924.

1 pak

189 Inventaris van de akten betreffende de relieken van de abdij, met 
aanduiding van de dorsale nummering die op de akten voorkomt. 
18de eeuw.

1 katern

4. Biechtvaders

4. BIECHTVADERS
190 Akte waarmee de deken van de Christenheid van het Waasland 

verklaart als biechtvader te zullen optreden op vraag van de 
bisschop van Gent. 1636.

1 stuk

191 Verzoek van de vicaris-generaal aan de abdis om de toelating die 
zij meent te hebben gehad om over een biechtvader te mogen 
beschikken, met bewijsstukken te staven. 1666.

1 stuk

192 Contract gesloten tussen de abdis en Ignatius van Ghemmert, 
waarmee de laatste wordt aangesteld tot nieuwe biechtvader na 
het overlijden van Joannes Nicolai. 16 augustus 1666.

1 stuk

193 Ingekomen brief aan de abdis betreffende het verlies van de 
biechtvader van de abdij. 1729.

1 stuk
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194 Ingekomen brief van de bisschop van Ieper, waarmee hij instemt 
met de suggestie van de abdis van de heer Lambreghts als nieuwe 
biechtvader. 1731.

1 stuk

195 Afschrift van het contract gesloten tussen de abdis en Franciscus 
Klipeleir, na het vertrek van Nicolaes van Laere als biechtvader. 
1746.

1 stuk

196 Kopie van een brief van de bisschop aan de abdis met betrekking 
tot haar klachten over de biechtvader. 1753.

1 stuk

197 Contract gesloten tussen de abdis en biechtvader Petrus Willems. 7
oktober 1754.

1 katern

198 Akte waarmee de bisschop vijf buitengewone biechtvaders aanstelt
in de abdij. 20 augustus 1766.

1 stuk

199 Brief van vicaris-generaal van Eersel, waarmee hij de abdis 
toestemming geeft te biechten bij alle goedgekeurde biechtvaders 
in het bisdom. 24 augustus 1770.

1 stuk

200 Aantekening betreffende de toelating van de bisschop om Joannes 
van Hermbodegem als uitzonderlijk biechtvader te mogen inzetten 
en om op vakantie ook bij biechtvaders uit andere bisdommen te 
mogen biechten. (1777), 20ste eeuw.

1 stuk

201 Brief van de bisschop aan de abdis, waarmee hij aan de zusters op 
vakantie toelating geeft bij biechtvaders uit andere bisdommen te 
biechten. 1777.

1 stuk

202 Stukken betreffende de aanduiding van broeder Maurus van de 
kapucijnen van Dendermonde als buitengewoon biechtvader, en 
het examen dat hiertoe moet worden afgelegd. 1787, 1789.

1 omslag

203 Ingekomen brief van een zekere Kieckepoodt van "omtrent de 
Baudelo-abdij" te Gent, betreffende zijn sollicitatie voor de vacante 
positie van biechtvader van de abdij. 1789.

1 stuk

204 Afschrift van de brief van de abdis aan de bisschop van Gent, 
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betreffende haar keuze uit de twee kandidaat-biechtvaders voor de
abdij. 1789.

1 stuk

205 Lofdicht aan de heer Mechelink, naar aanleiding van zijn 25-jarig 
jubileum als biechtvader van de abdij. 1789.

1 stuk

206 Stukken betreffende de keuze en aanstelling van Franciscus 
Lamberts tot nieuwe biechtvader. 1789.

1 omslag

207 Ingekomen brief van Rochus de Rongé, waarmee hij zijn 
kandidatuur voor de positie van biechtvader herhaalt. 1789.

1 stuk

208 Kwijtschrift verleend door priester Joannes Franciscus Lamberts aan
Joannes Coppieters voor zijn diensten als biechtvader van de abdij. 
1797.

1 stuk

209 Aantekening betreffende de postulanten voor de vacante positie 
van biechtvader van de abdij. Eind 18de eeuw.

1 stuk

210 Liederen voor de biechtvader en een pas gewijde priester. Z.d. 
[eind 18de of 19de eeuw].

1 omslag

D. Gezondheid en recreatie

D. GEZONDHEID EN RECREATIE
211 Drukwerk getiteld "Nieuwe genees-middel om zonder medecyne en

zonder eenig gevaer van ongemak of quaed gevolg van het 
flerecyn, sciatica en rheumatismus geneezen te worden ..." door 
Prosper Florizoone, kanunnik te Voormezele en gedrukt bij Joseph 
de Busscher in Brugge. 1781.

1 deel

212 Drukwerk getiteld "Almanach van gezondheyd". Eind 18de of 19de 
eeuw.

1 deel

213 Handgeschreven lied aanvangend met "hoort lieve vrienden" over 
een droom betreffende tot leven gewekt keukengerei. 18de eeuw.

1 stuk

214 Gedrukt lied getiteld "het Alder-liefste kindt leert ons syn ionck 
sonder erg", opgedragen aan de "eendragtige confraters vanden 
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Soeten Naem". 18de eeuw.
1 stuk

215 Partituur getiteld "In coena domini". Z.d. [17de eeuw?].
1 deel

216 Aantekeningenboek met recepten voor inkt, patisserie, suikerwerk 
en andere gerechten, en remedies tegen kwalen. Z.d. [18de eeuw].

1 deel

217 Liederen betreffende profane onderwerpen. Z.d. [eind 18de eeuw].
1 omslag

218 "Bruyds-liedekens", liederen naar aanleiding van professies. Z.d.
1 omslag

219 Liederen over het klooster- en begijnenleven. Z.d.
1 omslag

II. Bewijs van de rechten en materiële basis van de abdij

II. BEWIJS VAN DE RECHTEN EN MATERIËLE BASIS VAN DE ABDIJ
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
220 Cartularium "previlegie bouck", opgesteld in opdracht van abdis de 

Almaraz. (1238-1570), 1571.
1 deel

221 Cartularium van "giften, privilegien ende amortisatien". (1249-
1563), 16de eeuw.

1 band

B. Per overheid

B. PER OVERHEID
1. Rechten en eigendommen toegekend of gegarandeerd door kerkelijke overheden

1. RECHTEN EN EIGENDOMMEN TOEGEKEND OF GEGARANDEERD 
DOOR KERKELIJKE OVERHEDEN

a. Door de paus en zijn zaakgelastigden

a. Door de paus en zijn zaakgelastigden
222 Bulle van Alexander IV waarbij de stichting van de abdij wordt 

bekrachtigd en ze wordt bevestigd in haar materiële rechten. 31 
juli 1258.

1 charter

223 Bulle van Nicolaus IV waarmee hij de rechten van de abdij 
bevestigt. 25 juni 1288.

1 charter

224 Bulle van Bonifatius VIII waarmee hij de rechten van de abdij, zowel
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van wereldlijke als kerkelijke instanties verkregen, bevestigt. 3 april
1295.

1 charter

225 Bulle van Johannes XXII waarmee hij de proost van het Gentse Sint-
Veerlekapittel aanstelt tot beschermheer van de abdij. 13 januari 
1318.

1 charter

226 Bulle van Johannes XXII waarmee hij de abdij in haar rechten 
bevestigt. 18 januari 1318.

1 charter

227 Bulle van Clemens VI waarmee hij de proost van het Ieperse Sint-
Maartenskapittel gelast de onterecht vervreemde abdijgoederen 
terug te eisen. 12 november 1350.

1 charter

228 Notariële akte waarmee Gerardus, abt van Sint-Bernards-aan-de-
Schelde, een bulle van Pius II ten uitvoer brengt en de abt van 
Boudelo en de proost van Sint-Veerle te Gent als beschermheren 
van de abdij aanstelt. 16 december 1460.

1 charter

229 Notariële akte waarmee Henricus Erlanus, deken van het Onze-
Lieve-Vrouwekapittel van Dendermonde, zich richt tot de abt van 
Sint-Bernards-aan-de-Schelde als beschermer van de privileges van
de Roosenbergabdij, met vidimus van de voorgaande akte. 28 
maart 1461.

1 charter

230 Vertaald afschrift door notaris Gerardus Dieme van de bulle van 
Alexander IV voor de abdij. (1258), 1587.

1 charter

231 Afschrift van het afschrift van notaris Gerardus Dieme, van de bulle
van Alexander IV voor de abdij. (1258, 1587), 16de eeuw.

1 katern

232 Bulle van Urbanus VIII waarmee de abdij onder bescherming van de
Heilige Stoel wordt geplaatst en waarmee de bisschoppen van Gent
en Antwerpen en hun respectieve officialen samen met de deken 
van Sint-Goedele worden gelast met het vrijwaren van de rechten 
van de abdij. 10 juni 1625

1 charter

233 Afschrift van de bulle van Alexander IV voor de abdij. (1258), 1636.
1 stuk
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234 Overzicht van "privilegien", van kerkelijke en wereldlijke 
overheden. Z.d.

b. Door de bisschop en zijn vertegenwoordigers

b. Door de bisschop en zijn vertegenwoordigers
235 Akte waarmee de officiaal van Doornik via de deken van de 

Christenheid van het Waasland bepalingen oplegt in verband met 
het optreden van de abdis voor wereldlijke instanties. 2 juni 1458.

1 charter

236 Akte verleend door de deken van de Christenheid van het 
Waasland, waarmee de abdij wordt vrijgesteld van zettingen. 4 
september 1487.

1 charter

237 Akte waarmee de officiaal van Doornik de hoofdschepenen van het 
Land van Waas en de wet van Waasmunster onbevoegd verklaart 
voor het dagen en berechten van de abdij en waarmee een 
veroordeling wordt teniet gedaan. 8 september 1487.

1 charter

238 Notitie op basis van een akte van bisschop Jan van West van 
Doornik, betreffende goederen die sinds veertig jaar aan de abdij 
toebehoren en deze die door hem werden geschonken, gelegen in 
de Vier Ambachten en het Waasland. [1380- 1384], 18de eeuw.

1 katern

239 Staat van de goederen die de abdij ontving van de bisschop van 
Doornik. Z.d. [15de eeuw].

1 platgestreken rol

--- Overzicht van "privilegien", van kerkelijke en wereldlijke 
overheden. Z.d.

2. Rechten en eigendommen toegekend of gegarandeerd door wereldlijke overheden

2. RECHTEN EN EIGENDOMMEN TOEGEKEND OF GEGARANDEERD 
DOOR WERELDLIJKE OVERHEDEN

240 Akte van Margareta [van Contantinopel] waarmee ze de aankoop 
van de hoogtiend van Johannes Heylare, waardoor de abdij de 
eerste twee schoven bekwam, bekrachtigt. 13 december 1269.

1 charter

241 Akte van Margareta [van Constantinopel] waarmee ze het 
goederenbezit van de abdij, geschonken door haar zus Johanna, 
bevestigt. 11 september 1271.

1 charter

242 Akte van graaf Gwijde van Dampierre, waarmee kwijting wordt 
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verleend voor voldane lasten op de verwerving van onroerende 
goederen en waarmee de abdij in haar bezittingen wordt 
bevestigd. April 1295.

1 charter

243 Akte verleden voor de schepenen van Gent, waarmee zij de 
schuldenaars van de renten van de abdij van Roosenberg 
verplichten tot betalen, ondanks het verloren gaan van de originele
rentebrieven bij een brand in de abdij. 1420.

1 charter

244 Akte waarin hertog Karel de Stoute de abdij bevestigt in het bezit 
van de goederen die ze tijdens de laatste zestig jaar heeft 
verworven. December 1474.

1 charter

245 Akte verleden voor schepenen van Gent, waarmee zij de abdij, 
haar personeel en haar roerende en onroerende goederen 
beschermen tegen fysieke en materiële bedreigingen door 
militairen van allerlei aard. 1478.

1 charter

246 Afschrift van een akte van gravin Margareta [van Constantinopel] 
waarmee zij de abdij in haar goederen bevestigt en afschrift van 
een akte van graaf Gwijde [van Dampierre] waarmee de 
bepalingen van gravin Margaretha worden bevestigd. (1264 of 
1265), (april 1295), 15de eeuw.

1 katern

247 Afschrift door notaris Johannes Planca (?) van een akte van gravin 
Margareta [van Constantinopel] waarmee ze het goederenbezit van
de abdij, geschonken door haar zus Johanna, bevestigt. (September
1275), 15de eeuw.

1 katern

248 Authentieke afschriften van de akte van graaf Gwijde van 
Dampierre, waarmee kwijting wordt verleend voor voldane lasten 
op de verwerving van onroerende goederen en waarmee de abdij 
in haar bezittingen wordt bevestigd. (April 1295), 15de eeuw, 17de 
eeuw, 18de eeuw,

1 omslag

249 Akte van Karel [V] waarmee hij de abdij in haar goederen bevestigt,
met bijhorende kwitantie van Nicaise Hanneron voor de som van 
288 lb. Parisis die de abdij hiervoor heeft betaald. 4 augustus 1516,
juli 1517.

1 charter

250 Afschrift van de akte van gravin Margareta [van Constantinopel] 
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waarmee ze het goederenbezit van de abdij, geschonken door haar
zus Johanna, bevestigt. (1271), 16de eeuw.

1 katern

251 Afschrift van de akte van gravin Margareta [van Constantinopel] 
waarmee ze het goederenbezit van de abdij, geschonken door haar
zus Johanna, bevestigt. (September 1275), 16de eeuw

1 katern

252 Afschrift van de akte van graaf Gwijde van Dampierre, waarmee 
kwijting wordt verleend voor voldane lasten op de verwerving van 
onroerende goederen en waarmee de abdij in haar bezittingen 
wordt bevestigd. (April 1295), 16de eeuw.

1 stuk

253 Akte van Filips IV waarmee hij de pauselijke bullen vanaf Alexander
IV tot Urbanus VIII betreffende de rechten van de abdij, evenals 
rechten verleend door zijn voorgangers, bevestigt. 24 januari 1636.

1 charter

254 Afschrift van de akte waarin hertog Karel de Stoute de abdij 
bevestigt in het bezit van de goederen die ze tijdens de laatste 
zestig jaar heeft verworven, met aantekening betreffende de 
registratie in de rekenkamer en de door de abdij te betalen 
amortisatie. (1474, 1477), 1637

1 stuk

255 Afschrift van de akte van Karel [V] waarmee hij de abdij in haar 
goederen bevestigt. [1517, 1518], 1637.

1 katern

256 Akte waarmee de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden 
verklaren de abdij in bescherming te hebben genomen, inclusief 
alle personen en goederen die tot de abdij behoren. 1632.

1 stuk

257 Akte waarmee Willem III van Oranje de abdij en al haar goederen in
bescherming neemt. 1697.

1 stuk

258 Afschrift van de akte van Filips IV waarmee hij de pauselijke bullen 
vanaf Alexander IV tot Urbanus VIII betreffende de rechten van de 
abdij, evenals de privileges en rechten verleend door zijn 
voorgangers, bevestigt. (1636), 17de eeuw.

1 stuk

--- Overzicht van "privilegien", van kerkelijke en wereldlijke 
overheden. Z.d.

1 stuk
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III. Financieel beheer en verantwoording

III. FINANCIEEL BEHEER EN VERANTWOORDING
A. Boekhouding

A. BOEKHOUDING
1. Handboeken

1. HANDBOEKEN
259 - 262 Handboeken van ontvangsten en uitgaven. 1767-18de eeuw.

259 - 262 Handboeken van ontvangsten en uitgaven. 1767-18de 
eeuw.

259 1767-1774.
1 deel

260 1775-1785.
1 band

261 1786-1796.
1 deel

262 18de eeuw
1 deel

263 "Garde de maison", handboekje met allerlei aantekeningen, 
voornamelijk betreffende inkomsten en uitgaven. 1794-1801.

1 deel

2. Andere stukken

2. ANDERE STUKKEN
264 Stukken betreffende leningen verstrekt door en aan derden. 1600-

1790.
1 omslag

265 Rekening opgesteld door Meijnaert van Eewich, onder meer 
betreffende de levering van tegels en andere goederen. 1613.

1 stuk

266 Aantekeningen en stukken betreffende inkomsten en uitgaven. 
1771-1795.

1 omslag

267 Aantekeningen betreffende de jaarlijkse inkomsten en lasten van 
de abdij. 1792.

1 omslag

268 Nota van ontvanger de Grave betreffende het "klein verschot" van 
de abdij tijdens het jaar 1793. 1793.

269 Stukken betreffende uitgaven en betalingen van uiteenlopende 
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aard. 1794-1795.
1 omslag

270 Ingekomen brief betreffende een terugbetaling door de abdis. Z.d.
1 stuk

B. Verantwoording

B. VERANTWOORDING
1. Rekeningen

1. REKENINGEN
271 Rekening van de abdijgoederen opgesteld door abdis Amelberga 

Boots. 1480-1481.
1 katern

272 Rekeningen van de ontvanger van de goederen van de abdij, met 
bewijsstukken en bijlagen. 1530-1532, 1589, 1739, 1796.

1 omslag

273 - 283 Rekeningen opgesteld door ontvanger Pieter Snouc in naam van de abdis. 1539-1557.

273 - 283 Rekeningen opgesteld door ontvanger Pieter Snouc in 
naam van de abdis. 1539-1557.

273 1539-1542.
1 stuk

274 1542-1544.
1 stuk

275 1544-1546.
1 stuk

276 1547-1548.
1 stuk

277 1548-1549.
1 stuk

278 1549-1550.
1 stuk

279 1550-1551.
1 stuk

280 1551-1553.
1 stuk

281 1553-1554.
1 stuk
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282 1554-1555.
1 stuk

283 1556-1557.
1 stuk

284 Omslag van een rekening opgesteld door "mijnheer Almeras". 
1562-1575.

1 stuk

285 - 310 Rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop. 1766-1792

285 - 310 Rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop. 
1766-1792

285 1766-1767.
1 deel

286 1767-1768.
1 deel

287 1768-1769.
1 deel

288 1769-1770.
1 deel

289 1770-1771.
1 deel

290 1771-1772.
1 deel

291 1772-1773.
1 deel

292 1773-1774.
1 deel

293 1774-1775.
1 deel

294 1775-1776.
1 deel

295 1776-1777.
1 deel

296 1777-1778.
1 deel
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297 1778-1779.
1 deel

298 1779-1780.
1 deel

299 1780-1781.
1 deel

300 1781-1782.
1 deel

301 1782-1783.
1 deel

302 1783-1784.
1 deel

303 1784-1785.
1 deel

304 1785-1786.
1 deel

305 1786-1787.
1 deel

306 1787-1788.
1 deel

307 1799-1789.
1 deel

308 1789-1790.
1 deel

309 1790-1791.
1 deel

310 1791-1792.
1 deel

311 - 333 Rekeningen door ontvanger Jacques François de Grave, schout van Waasmunster, voorgelegd aan de abdis. 1766-1783, 1786-1792

311 - 333 Rekeningen door ontvanger Jacques François de Grave, 
schout van Waasmunster, voorgelegd aan de abdis. 1766-1783, 
1786-1792

311 1766-1767.
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1 deel

312 1767-1768.
1 deel

313 1768-1769.
1 deel

314 1769-1770.
1 deel

315 1770-1771.
1 deel

316 1771-1772.
1 deel

317 1772-1773.
1 deel

318 1773-1774.
1 deel

319 1774-1775.
1 deel

320 1775-1776.
1 deel

321 1776-1777.
1 deel

322 1777-1778.
1 deel

323 1778-1779.
1 deel

324 1779-1780.
1 deel

325 1780-1781.
1 deel

326 1781-1782.
1 deel

327 1782-1783.
1 deel
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328 1786-1787.
1 deel

329 1787-1788.
1 deel

330 1788-1789.
1 deel

331 1789-1790.
1 deel

332 1790-1791.
1 deel

333 1791-1792.
1 deel

334 - 341 Rekeningen van de abdijgoederen door ontvanger Jacques-François de Grave. 1773, 1775, 1783-1785, 1790, 1792-1793.

334 - 341 Rekeningen van de abdijgoederen door ontvanger 
Jacques-François de Grave. 1773, 1775, 1783-1785, 1790, 1792-
1793.

334 1773.
1 deel

335 1775.
1 deel

336 1783.
1 deel

337 1784.
1 deel

338 1785.
1 deel

339 1790.
1 deel

340 1792.
1 deel

341 1793.
1 deel

342 Rekening en borderellen van de inkomsten en uitgaven uit 1792-
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1794. 1793-1794.
1 omslag

343 Rekening van ontvangsten uit pachten en uitgaven voor werkvolk 
en dagelijkse onkosten van de abdij, opgesteld door de priorin bij 
afwezigheid van de abdis 1794-1795.

1 katern

2. Kwijtschriften

2. KWIJTSCHRIFTEN
344 - 346 Kwijtschriften. 1532-1796 (met hiaten)

344 - 346 Kwijtschriften. 1532-1796 (met hiaten)
344 1532-1769.

1 pak

345 1770-1782.
1 pak

346 1783-1796.
1 pak

347 Kwijtschriften door de abdis voor ontvanger Jacques François de 
Grave. 1792-1794.

1 omslag

IV. Beheer van goederen en gelden

IV. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
1. "Slapers" en andere leggers van onroerende goederen en renten

1. "SLAPERS" EN ANDERE LEGGERS VAN ONROERENDE GOEDEREN 
EN RENTEN

348 Legger van onroerende goederen "eerfgronde" toebehorend aan de
abdij, opgesteld in opdracht van abdis van den Bochaghen. 1448.

1 deel

349 Legger van onroerende goederen toebehorend aan de abdij, 
gelegen in de Vier Ambachten en Saaftinge, opgesteld door 
ontvanger Boudijn van den Putte. 1458.

1 band

350 "Slaper". Legger van grondrenten en onroerende goederen van de 
abdij, vernieuwd in 1548. 1548-1669 (1745).

1 deel

351 "Slaper". Legger van onroerende goederen en grondrenten 
toebehorend aan de abdij, opgesteld door Jacob Wittock en voltooid
door zuster Anna de Sorie uit het klooster van Maria Magdalena te 
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Gent. 1549-1557, aangevuld in de 17de eeuw.
1 deel

352 "Slaperken". Legger van grondrenten en onroerende goederen van 
de abdij. 1690-1691.

1 deel

353 Legger van onroerende goederen en cijnzen van de abdij, 
vernieuwd bij het aantreden van abdis Isabella Philippina Van Hove.
1744-1794.

1 deel

354 "Cort begrijp uijt den ende vanden originelen slaeper", legger van 
grondrenten en onroerende goederen van de abdij, opgesteld in 
opdracht van abdis van Horenbeke. 1751.

1 deel

355 "Cort begrijp vanden ouden slaper volgens de copie int nete 
geschreven 1751", aantekeningen op basis van en uittreksels uit 
leggers van onroerende goederen van de abdij. 1751.

1 stuk

356 "Slaper", legger van onroerende goederen van de abdij. 1761-
1791.

1 pak

357 Legger van de verkaveling van land gelegen in de Sint-
Appolloniushoek en Serpauwelspolder, door landmeter D.W.C. 
Hattinga. 1766.

1 deel

2. Handboeken

2. HANDBOEKEN
358 Handboek van inkomsten uit pachten en erfelijke renten, en van 

allerlei uitgaven. Ca. 1578.
1 band

359 "Verclaers ende declaratie vande ontblooters vande goedinghen 
vande cloostere van Roosenberghe metsgaders vande 
tachterheden van dien bevonden bij joncvrouw Philippote Triest 
priorinne ende gheauthoriseert ter administratie vande goedynghe 
vanden zelven cloostere", handboek betreffende het 
goederenbeheer, door abdis Philippote Triest, met index. 1582, 
aangevuld tot 1585.

1 deel

360 "Ouden Lastboeck", handboek van lasten, met inhoudsopgave. 
1737-1745.
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1 deel

361 Handboek van abdijgoederen voor ontvanger Jacques François de 
Grave. 1766.

1 band

362 Authentiek uittreksel uit een handboek van goederen van de abdij, 
door ontvanger van Aelbrouck voor echt verklaard. 1793.

1 katern

3. Overige

3. OVERIGE
363 Akten en uittreksels uit allerhande registers, betreffende 

onroerende goederen van de abdij en inkomsten hieruit. 17de-18de
eeuw.

1 pak

364 Borderellen, staten en andere stukken betreffende de 
abdijgoederen, opgesteld na het overlijden van abdis van 
Hoorebeke en bij het aantreden van abdis van Crombrugghe. 1766-
1787.

1 omslag

365 Uittreksels uit leggers van onroerende goederen. 1774-18de eeuw.
1 omslag

366 Briefwisseling met verschillende correspondenten betreffende het 
goederenbeheer van de abdij. 18de eeuw.

1 pak

367 Aantekeningen betreffende abdijgoederen. Laatste kwart 18de 
eeuw.

1 omslag

368 Uittreksel uit het traktaat van de limietscheiding tussen de koning 
van Spanje en de Staten-Generaal der Verenigde Provinciën. Z.d.

1 stuk

B. Toelating door overheden voor het verwerven, uitbaten of vervreemden van goederen

B. TOELATING DOOR OVERHEDEN VOOR HET VERWERVEN, 
UITBATEN OF VERVREEMDEN VAN GOEDEREN

1. Kerkelijke overheden

1. KERKELIJKE OVERHEDEN
369 Akte waarmee de vicaris-generaal van het bisdom Doornik namens 

bisschop Ferry de Cluny de abdij toestaat goederen te Lokeren en 
Vrasene te verkopen. 1476.

1 charter
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370 Gecollationeerde kopie door pastoor Johannes vander Beken (de 
Beka) van Hamme, van een akte van de vicaris-generaal van het 
bisdom Doornik betreffende de verkoop van goederen gelegen te 
Axel. (1515), 1516

1 charter

371 Akte van de bisschop van Doornik, waarmee hij zijn toelating geeft 
om goederen gelegen te Axel te verkopen. 1519.

1 charter

372 Stukken betreffende een verzoek van de abdis om goederen te 
mogen aankopen te Lokeren. 1570.

1 lias

373 Afschriften van plakkaten en ordonnanties betreffende kerkelijke 
goederen, ondertekend door abdis Philippote Triest. 1582.

1 stuk

374 Kladversies van verzoekschriften aan de bisschop van Gent 
betreffende partijen meers in Tielrode en Saaftinge en de bedijking 
van de Durme. 16de eeuw.

1 stuk

375 Minuut van een verzoekschrift van de abdis aan de bisschop, 
betreffende het verkrijgen van de toelating om een tegoed 
verschuldigd door Spaanse kapiteins en soldaten te mogen innen 
via een ruil met de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Rozenkrans uit de Spaanse kapel van het dominicanenklooster te 
Brussel. 1612.

1 stuk

376 Beschikking van de bisschop van Gent op een rekest van de abdis 
om enkele kleine renten te mogen lossen ten voordele van de 
abdij. 1637, z.d.

1 stuk

377 Akte waarmee de bisschop van Gent zijn goedkeuring verleent aan 
de vercijnzing van een stuk grond te Waasmunster door de abdis 
aan Pieter van Goethem, griffier van Tielrode, met apostille 
betreffende de registratie in het decanaal register. 1669.

1 charter

378 Beschikking van de bisschop van Gent op een rekest van de 
zusters betreffende het verkopen van een rente ten laste van de 
stad Ieper. 1699, z.d.

2 stukken

379 Beschikkingen van de bisschop betreffende het vercijnzen van 
goederen te Sint-Niklaas. 1708, 1712.
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1 lias

380 Klad van een verzoekschrift aan de vicarissen van het bisdom om 
geld te mogen lenen en dit op de abdijgoederen te bezetten. Na 15
november 1794.

1 stuk

381 Afschriften van verzoekschriften door de abdis gericht aan de 
bisschop en secretaris vander Vennet. (1766), 18de eeuw.

1 stuk

2. Wereldlijke overheden

2. WERELDLIJKE OVERHEDEN
382 Akte van graaf Gwijde van Dampierre, waarmee hij de abdij 

toestaat om voor 400 lb. Parisis gronden en renten aan te kopen. 
1296.

1 charter

383 Akte waarmee Filips II via hertogin [Margareta] van Parma de 
toestemming geeft om in en rond Waasmunster onroerende 
eigendommen aan te kopen met de opbrengst van de verkoop van 
geamortiseerde goederen in Axel Ambacht. 1563.

1 charter

384 Ingekomen brief van Margareta van Parma, waarmee ze aandringt 
op de uitkoop en redemptie van de zogenoemde "sGravenrenten" 
en Pieter Maziersbrieven in het Land van Waas. 1565.

1 stuk

385 Akte waarmee Filips II instemt met de verkoop van goederen 
gelegen te Vrankendijk in de Serpauwelspolder. 1579.

1 charter

386 Opeisingsbevel verleend aan de abdij in naam van Filips II, om haar
schuldenaren aan te manen tot betaling. 1588.

1 charter

387 Akte waarmee Filips II instemt met het verzoek van de abdij om de 
loop van de Durme te Dirixroden (Lokeren) te mogen aanpassen en
de hierdoor vrijgekomen grond te vercijnzen, mits een jaarlijkse 
betaling. 1623.

1 charter

388 Afschrift van de akte van Filips II waarmee via hertogin [Margareta] 
van Parma de toestemming wordt gegeven om in en rond 
Waasmunster onroerende eigendommen aan te kopen met de 
opbrengst van de verkoop van geamortiseerde goederen in Axel 
Ambacht. [1563], 1637.
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1 katern

389 Akte waarmee Filips IV de abdis toestaat een huis in Dendermonde 
als refuge aan te kopen dat enkel als toevluchtsoord mag dienen in
oorlogstijd. 1647.

1 charter

390 Akte waarmee de landvoogd zijn toestemming verleent voor de 
aankoop van onroerende goederen te Waasmunster die weliswaar 
belastbaar blijven, in ruil voor de verkoop aan leken van land en 
bos te Oordegem. 1730.

1 charter

391 Afschriften van vorstelijke octrooien en andere documenten 
betreffende de aanschaf van onroerende goederen door de abdij. 
(1570, 1730), 1753-1754.

1 lias

392 Rekest met bijlagen gericht aan de keizer om een bos gelegen te 
Kemzeke te mogen ruilen voor een bos gelegen te Sint-Pauwel, dat 
toebehoort aan Paesschier van Gavere. 1724.

1 stuk

393 Geannoteerd octrooi van keizerin Maria Theresia waarmee ze de 
abdij toestaat voor vijftig jaar of meer twee stukken land in 
erfpacht te geven, met toelating van de bisschop van Gent. 1768.

1 omslag

394 Minuut van een verzoekschrift aan de keizer om goederen te 
mogen vercijnzen om er huizen op te bouwen zodat de parochie 
van voldoende behoorlijke woningen kan worden voorzien. (Na 15 
september 1753), tweede helft 18de eeuw.

1 stuk

C. Domeinen en gronden

C. DOMEINEN EN GRONDEN
1. Waasmunster

1. WAASMUNSTER
a. Eigendommen door de abdij zelf gebruikt

a. Eigendommen door de abdij zelf gebruikt
395 Afschrift van een akte van de officialiteit van Doornik, betreffende 

zeven bunder heide en de opmeting ervan. 1458.
1 charter

396 Akte van landmeter Antheunis vander Veene te Mechelen waarmee
hij verklaart zeven en een halve bunder heide van de abdij te 
hebben opgemeten te Waasmunster. 1532.

1 charter
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397 Akte verleden voor notaris Jacobus Wittock, waarmee het bezit en 
gebruik door abdis de Almaraz van een stuk heide gelegen ten 
westen van het klooster, wordt vastgelegd. 1551.

1 katern

398 Akte met afschrift ervan verleden voor notaris J. Planca, 
betreffende het installeren van afscheidingspalen aan de dreef "de 
priesteragie" op verzoek van Jan Verhoeven. 1563, z.d.

1 charter, 1 stuk

399 Figuratieve kaart van de abdij met de omliggende percelen en 
gebouwen, door Andries van Meerssche. 1639.

1 stuk

400 Akte van schatting door landmeter Andries van Meerssche van 
diverse partijen land, op verzoek van abdis de Croeser. 1639.

1 katern

401 Legger houdende een legende bij de figuratieve kaart opgesteld 
door landmeter Andries van Meerssche, met een rekening "vanden 
spijckere" van wijlen jonkvrouw Adriaene van Steelant. (1571), 
1642.

1 band

402 Kopie van een figuratieve kaart van de abdij en de eigendommen 
errond gelegen, gemaakt in opdracht van abdis de Croeser door 
landmeter Andries van Meerssche. (1639), z.d.

1 stuk

403 "Prijzije", akte betreffende een schatting van het "Roosenberch 
goet". 1665.

1 stuk

404 Figuratieve kaart van eigendommen gelegen rondom de abdij. 
17de eeuw.

1 stuk

405 Akte waarmee Susanna Wijnants, weduwe van Jan Charles Snoy, 
burggraaf van Oirsele aan de abdis vijf gemeten hooimeers te 
Waasmunster verkoopt. 1730.

1 katern

406 "Ouden handtboeck waer in bekent staen de landen die bij ons sijn 
besaeyt geweest ten jaere 1737". Handboek van gronden en 
meersen die door het klooster gebruikt zijn. 1737.

1 deel

407 Uittreksel uit een kohier van de parochie Waasmunster, betreffende
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de landen, meersen en bossen die in het jaar 1740 door de abdij in 
gebruik waren. 1740.

1 katern

408 Akte waarmee Anna Wouters, overste van de marollen, verklaart 
twee à drie "freyten" (steunberen) te hebben gesteld tegen een 
gemeenschappelijke muur. 1774.

1 stuk

409 Afschrift van een akte waarmee de abdis aan de zusters marollen 
de toelating geeft om een steengoot te metsen van in hun kelder 
door het straatje dat toebehoort aan de abdij. 1783.

1 stuk

410 Afschrift van een akte waarmee de zusters marollen en de abdij 
een overeenkomst sluiten in verband met de aanduiding van een 
erfscheiding. 1783.

1 stuk

411 Akte betreffende een verklaring van R.J. van Namen aangaande 
werken aan een huis palend aan een huis van de abdij te 
Waasmunster. 1783.

1 stuk

412 Ingekomen brief van landmeter Jacobus du Caju, betreffende de 
opmeting van het hoveniershof. 1788.

1 stuk

413 Staat van inkomsten uit turfsteken op meersen van de abdij ten 
tijde van de aanvang van de "troubels". 1797.

1 stuk

b. Overige eigendommen

b. Overige eigendommen
414 Akte verleden voor schepenen van Waasmunster, waarmee deze 

na getuigenverhoor verklaren dat het erf genaamd "de Oude 
Helle", toebehoort aan de abdij van Roosenberg. 1480.

1 charter

415 Akte verleden voor schepenen van Waasmunster, waarmee abdis 
Boots verklaart dat een bunder land genaamd "Wouter Triels akker"
toebehoort aan de abdij, waarop de schepenbank dit goed toewijst.
1483.

1 charter

416 Stukken betreffende de verwerving en het beheer van de 
Biesmeers te Waasmunster. 1553-1556.

1 omslag
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417 Akte verleden voor schepenen van de heerlijkheid van baron 
Draiseignies te Temse, waarmee Pieter vander Straten en zijn 
echtgenote Barbara van Steelandt en Loys van Pottelsberghe en 
zijn echtgenote Josyne van Steelandt verklaren aan de abdis van 
Waasmunster acht gemeten land te hebben verkocht in de buurt 
van de herberg van Pots. 1565.

1 charter

418 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid 
Mosbrouck, waarmee Jan de Hertoghe aan Francisca de Almaraz 
acht gemeten hakhout verkoopt, gelegen achter de hofstede te 
Pots te Waasmunster. 1570.

1 charter

419 Dossier inzake een geschil tussen François de Mets en Jan Moenins 
als ontvangers van de Wymaerbrouck te Waasmunster, die 
toebehoort aan de abdij. 1581-1582.

1 lias

420 Afschrift van de akte van opmeting door landmeter Bauwen Saman
van goederen in de Wymaere te Waasmunster. (1569), 16de eeuw.

1 stuk

421 Akten van opmeting van goederen in de Wymaerbrouck, op 
verzoek van de abdis. 1625.

1 band.

422 Figuratieve kaart van de Wymaerbrouck, gemaakt in opdracht van 
abdis de Samillan, door landmeter Pieter van Thuijne. 1625.

1 stuk

423 Akte waarmee Jan Briesinck verklaart in 1529 aan de abdis en abdij
van Roosenberg een schor met bijhorend visgebied te 
Waasmunster te hebben verkocht. 1630.

1 charter

424 Afschrift van de "canten ende abouten" van een stuk land 
toebehorend aan de aalmoezenij van Sint-Baafsabdij, gelegen 
binnen Waasmunster. 1644.

1 lias

425 Stukken betreffende de rechtsgeldigheid van een contract over de 
visserij gesloten tussen de abdis en Gillis du Faing. 1687, 1737.

2 stukken

426 Akte waarmee Pieter Wilsens als procurator voor de wezen van Jan 
Buys een stuk land verkoopt gelegen te Waasmunster, palend aan 
een goed van de abdis. 1693.
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2 stukken

427 Kaartje van gronden toebehorend aan de abdij, opgesteld door 
landmeter J.B. Manderschaidt. 1708.

1 stuk

428 Aantekening getiteld "Notitie van het gone eenigh sints soude 
raecken de affairens van Weijmeerbroeck", met erop genoteerd 
een kwitantie van J. De Smet. 1732.

1 katern

429 Aantekening betreffende de grootte van de Wymaer-, Nietsel- en 
Wilgerweirtbroucken. 1740.

1 stuk

430 Figuratieve kaart van goederen gelegen te Waasmunster en 
Belsele, gemaakt in opdracht van abdis van Hove door landmeter 
J.B. Manderschaidt. 1742.

1 rol

431 Afschrift van de akte waarmee Augustus Egidius Mariman als 
procurator voor Joannes Franciscus en Ferdinande Joanes Mariman, 
aan Servaes Daens een stuk land verkoopt gelegen te 
Waasmunster. 1766.

1 stuk

432 Kopie van de figuratieve kaart van de "Abrouck", "Meulenmeersch" 
en "Mauterye" te Waasmunster door Jacobus J. du Caju, naar het 
origineel van P. Van Landeghem. 1775.

1 rol

433 Kopie van een akte met opmetingsplan van gronden in de wijk 
Eekhoek te Waasmunster en de heerlijkheid het Elversche te 
Sombeke, opgesteld door Adriaen Franciscus Benthuijs in opdracht 
van Frans van Bogaert, ontvanger van het Land van Waas. 1775.

1 stuk

434 Akte van landmeter Jacobus du Caju betreffende het opmeten van 
een stuk land in "den grooten Cloesterland wijck" op vraag van 
Gillis Ferdinandus Meijfroid. 1779.

1 stuk

435 Figuratieve kaart van de goederen te Lokeren en Waasmunster, 
gemaakt op verzoek van abdis van Crombrugghe door landmeter 
Jacobus du Caju. 1783.

1 stuk
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436 - 438 Kaarten van meersen te Waasmunster, naar originelen door C. Benthuijs. (1753), z.d.

436 - 438 Kaarten van meersen te Waasmunster, naar originelen 
door C. Benthuijs. (1753), z.d.

436 "Ten Rien tot Waesmunster".
1 rol

437 "Meerschen gelegen ten Rien tot Waesmunster".
1 rol

438 "Meerschen Mr. De Loose.
1 rol

439 - 440 Kaarten van Riebrouck te Waasmunster. 17 Frimaire Jaar XIII (8 december 1804), z.d.

439 - 440 Kaarten van Riebrouck te Waasmunster. 17 Frimaire Jaar 
XIII (8 december 1804), z.d.

439 Door landmeter F.L. De Meester. 17 Frimaire Jaar XIII (8 december 
1804).

1 rol

440 Auteur onbekend. Z.d.
1 rol

441 Kaart van de wijken "ten Rie" en "Pontraeven" bij Waasmunster. 
Z.d.

1 rol

2. Ambacht Hulst

2. AMBACHT HULST
442 Stukken betreffende goederen gelegen in het ambacht Hulst. 

(1486) 1535-1794.
1 omslag

443 Akte betreffende de verkoop door Philippote Triest van een aantal 
partijen land van de abdij, gelegen in het ambacht Hulst. 1587.

1 stuk

444 Klad van een uitgaande brief betreffende de pointers en zetters 
voor het schatten van goederen, onder meer te Hulst. Z.d., [16de-
17de eeuw].

1 stuk

3. Belsele

3. BELSELE
445 Aantekeningen betreffende goederen te Belsele die werden 

opgemeten door landmeter Joos Pauwels. 1549.
1 stuk

446 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid te 
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Varenbeke in Sint-Niklaas, waarmee Willem Couwere en Nyclaus 
Maes, kerkmeesters van de kerk van Sint-Niklaas, een vierendeel 
land van de kerk in Belsele aan abdis de Almaraz verkopen. 1550.

1 charter

447 Akte verleden voor leenmannen van het Land van Waas, waarmee 
de erfgenamen van Andries de Sceppere en hun 
vertegenwoordigers aan Francisca de Almaraz ten voordele van het
klooster 504 roeden land genoemd "de Damackere" te Belsele 
verkopen. 1557.

1 charter

448 Akte verleden voor leenmannen van het Land van Waas, waarmee 
Remeeus van Ackere afstand doet aan de abdis van Waasmunster 
van een stuk land gelegen te Belsele, genoemd de Lisgracht. 1557.

1 charter

--- Figuratieve kaart van goederen gelegen te Waasmunster en 
Belsele, gemaakt in opdracht van abdis van Hove door landmeter 
J.B. Manderschaidt. 1742.

1 rol

449 Cartularium van akten betreffende onroerende goederen te 
Belsele, met inhoudstafel. 18de eeuw.

1 band

4. Sint-Niklaas

4. SINT-NIKLAAS
450 Akte waarmee de officiaal van het bisdom Doornik bepalingen 

oplegt in verband met bossen gelegen te Lijsdonck. 1457, 1488.
1 charter

451 Akte verleden voor leenmannen van het Land van Waas, waarmee 
Joos Abeel, zoon van Niclaes aan de abdis van Roosenberg een half
bunder land afstaat genoemd de "Eersdam" te Sint-Niklaas. 1566.

1 charter

452 Kaart van gronden in de wijk Groot Cloosterlandt te Sint-Niklaas, 
opgesteld door landmeter J.B. Manderschaidt. 1713.

1 stuk

453 Brief van van Landeghem aan de Ruyte betreffende inlichtingen 
over het huis van Adriaen Bernaerts op land van de abdij te Sint-
Niklaas. 1756.

1 stuk

454 Akte met opmetingsplan en kopie ervan, van abdijgoederen te Sint-
Niklaas opgesteld door J.B. Manderschaidt. 1768.
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2 stukken

455 Brief en afschrift van een brief van landmeter J.B. Manderschaidt 
betreffende een verbod om te bouwen op bepaalde plaatsen te 
Sint-Niklaas. 1769.

1 stuk

456 Klad van een brief aan landmeter Maes te Sint-Gillis, betreffende 
de opmeting van abdijgoederen te Sint-Niklaas. 1782.

1 stuk

457 Figuratieve kaart van goederen gelegen te Sint-Niklaas, gemaakt in
opdracht van abdis van Crombrugghe door landmeter Jacobus du 
Caju. 1789.

1 stuk

5. Hamme

5. HAMME
458 Akte van ruil afgesloten tussen de abdij en de armendis van 

Hamme, betreffende meersen aldaar. 1616.
1 charter

459 Ingekomen brief van B. Peelman, griffier te Wieze aan abdis van 
Crombrugghe, betreffende de schatting van land te Hamme. 1774.

1 stuk

460 Stukken betreffende leveringen en kosten voor de bouw van de 
Sint-Annakapel. 1781-1782.

1 omslag

461 Attestatie van deken Van Kersbulck van het Waasland over zijn 
inspectiebezoek aan de kapel van Sint-Anna. 1781.

1 stuk

6. Serpauwelspolder

6. SERPAUWELSPOLDER
462 Figuratieve kaart van Serpauwelspolder. 1668.

1 stuk

463 Vonnis betreffende een onenigheid aangaande de gronden in 
Serpauwelspolder die toekomen aan de abdij maar onterecht in het
bezit van derden zijn. 1679.

1 stuk

464 Legger van goederen in de parochie Serpauwelspolder. 1711, 1716,
1743.

1 band
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465 Akte van opmeting door landmeter Pierssens in opdracht van de 
rentmeester van de Raad van State van de Verenigde Nederlanden,
van een stuk land in Serpauwelspolder. 1734.

1 stuk

466 Uittreksel uit het "binnen en buyten quohier" van 
Serpauwelspolder, betreffende landen en bossen toebehorend aan 
de abdij. 1745.

1 stuk

467 Nota van J. Dankaert betreffende het beheer van en inkomsten uit 
goederen van de abdij in Serpauwelspolder. 1795.

1 stuk

468 Uittreksels uit een legger van onroerende goederen betreffende 
land gelegen in Serpauwelspolder. Z.d., [18de eeuw].

1 stuk

7. Sombeke

7. SOMBEKE
--- Kopie van een akte met opmetingsplan van gronden in de wijk 

Eekhoek te Waasmunster en de heerlijkheid het Elversche te 
Sombeke, opgesteld door Adriaen Franciscus Benthuijs in opdracht 
van Frans van Bogaert, ontvanger van het Land van Waas. 1775.

469 Figuratieve kaart van de parochie Sombeke, door landmeter Fr. Van
Peteghem. 26 Prairal Jaar X (15 juni 1802).

1 rol

8. Andere of onbepaalde locaties

8. ANDERE OF ONBEPAALDE LOCATIES
470 Akte waarmee Boidim (sic) de Blende, zoon van Wouter Hoegoets, 

in het bijzijn van tal van geestelijken en leken als getuige, drie 
stukken land gelegen te Tielrode aan de abdij in aalmoes geeft. 
1309.

1 charter

471 Akte waarmee abdis Judoca van Steelandt, priorin Gianne Beelaerts
en subpriorin Amelberghe vanden Bochaghen in naam van de abdij
met Pieter Goessyns de Platteelsheide ruilen voor een stuk land 
genoemd Wouterkensacker. 1511.

1 charter

472 Akte verleden voor notaris Petrus Goessijns, waarmee Willermus 
van Clemputte, landbouwer uit Sinaai, een stuk land schenkt aan 
de abdij. 1511.

1 charter
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473 Akte verleden voor de Raad van Vlaanderen, waarmee de abdis, 
priorin en subpriorin met zuster Marie van Zwandine namens de 
abdij verschijnen met Joozijne Svrients, "houderigghe" van meester
Jacop van Zandweghe en daarvoor van Christoffel Zwandins, die 
goederen en inkomsten aan de abdij overdraagt. 1522.

1 charter

474 Legger van onroerende goederen te Saaftinge en Markegem, 
aanvangend met een afschrift van een ordonnantie van de Raad 
van Vlaanderen betreffende de Sint-Felixvloed. 1530, 1549, 
aanvulling uit 1735.

1 band

475 Akte verleden voor schepenen van de Keure in Gent, waarmee 
Chaerles Claissone en zijn echtgenote Margriete van Steelandt 
verklaren aan abdis Joosine van Steelandt een half bunder bos 
genaamd "achter Peeteghems" te verkopen. 1533.

1 charter

476 Akte en afschrift van de akte verleden voor notaris Jacobus 
Wittock, waarmee abdis Francisca de Almaraz, priorin Amalberga 
Maes en subpriorin Marie van Royen namens de abdij land en 
meers ruilen met Servaes Fobe en zijn echtgenote Amelberghe 
Andries. 1553, z.d.

1 charter, 1 stuk

477 Stukken betreffende het verzoek van Andries de Brune om in het 
bezit te worden gesteld van een stuk grond dat de abdis aan de 
heer Roe moest overdragen, en dat was aangekocht bij Pieter, 
vader van Andries. 1573.

1 lias

478 Afschrift van een akte verleden voor schepenen van Hulst waarmee
Jan Mattheeus, zoon van Arent, aan Pauwels Geerolf de helft van 
een schuur met mestput verkoopt. (1574), z.d.

1 stuk

479 Akte waarmee de abdis, de priorin en de subpriorin een schuld 
bekennen aan Pauwels van Steelandt, waarvoor zij hem als 
onderpand een goed in bruikleen geven, gelegen in de parochie 
Moerzeke in Naeldebrouck, tot zij hun schuld hebben voldaan. 
1577.

1 charter

480 Kwijtschrift van raadsheer Charles de Steelandt voor de ontvangst 
van 48 lb. van de abdis, waarmee ze de toelating bekomt om 19 
gemeten en 11 roeden land aan te kopen. 1607.

1 stuk
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481 Figuratieve kaart van goederen gelegen te Woubrechtegem. 1638.
1 rol

482 Uitreksel uit de opmeting door van Landeghem van landen en 
gronden behorend tot de abdij. 1689.

1 katern

483 Afschriften van akten betreffende een huis te Lebbeke ten deel 
gevallen aan Anna Margarita Wouwermans uit de nalatenschap van
Hendrick Wouwermans. 1767, z.d.

1 stuk

--- Notariële akten waaronder testamenten van de zusters en stukken 
betreffende hun bruidsschat. 1767-1939.

--- Figuratieve kaart van de goederen te Lokeren en Waasmunster, 
gemaakt op verzoek van abdis van Crombrugghe door landmeter 
Jacobus du Caju. 1783.

484 Ingekomen brief aan de abdis van Joannes Baptista Pijl betreffende 
de weigering van Joannes de Laet om meersen te Borgerhout over 
te nemen omwille van de prijs. 19 maart 1793.

1 stuk

485 Stukken betreffende de verkoop van hout en bomen. 1795-1796.
1 omslag

486 Staten van en aantekeningen betreffende bossen, meersen en 
landen toebehorend aan de abdij. Tweede helft 18de eeuw.

487 Aantekening van de abdis betreffende bepaalde stukken land in 
eigendom van de abdij. Eind 18de eeuw.

1 stuk

D. Tienden

D. TIENDEN
1. Waasmunster

1. WAASMUNSTER
488 Afschrift van een akte van gravin Margareta, waarmee zij haar 

goedkeuring verleent aan de verkoop van een tiende bezet in de 
parochie Waasmunster door Joannes de Bijlaere en zijn echtgenote 
aan de abdis en abdij, bestemd voor het onderhoud van de 
abdijkerk. (1389), z.d.

1 stuk

489 Stukken betreffende de tienden die de abdij bezit te Waasmunster. 
16de-18de eeuw.

1 omslag
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490 Akte waarmee de abdis aan Gillis van Hese, zoon van Christiaen, 
een tiende ten bedrage van twee schoven van drie haar te 
Waasmunster in cijnspacht geeft. 1639.

491 Stukken betreffende reparaties en uitbreidingswerken aan de kerk 
te Waasmunster, en de bijdragen hiervoor gevraagd van de abdij 
als tiendheffer. 17de-18de eeuw.

1 omslag

492 Stukken betreffende afspraken over het schoofrecht tussen de 
pastoor van Waasmunster en de abdis van Roosenberg. 1713, 
1753.

2 stukken

493 Stukken betreffende onderpastoor(s) van de parochie Waasmunster
en de inkomsten waarop zij recht hebben [van de abdij als 
tiendheffer]. 1742, 1770.

1 omslag

494 Tabel door de abdis overgemaakt aan de centrale overheid 
betreffende haar tienden in Sint-Niklaas, Waasmunster en Zele. 
1786.

1 stuk

495 Kwijtschrift door de ontvanger van de pointinge van Sombeke aan 
Johannes Naudts voor het betalen van een taks en tiende in naam 
van zijn dochter. 1794.

1 stuk

2. Beoostenblijde, Ambachten Axel en Hulst

2. BEOOSTENBLIJDE, AMBACHTEN AXEL EN HULST
496 Akte van recipisse van het leendenombrement voor drie tienden 

gelegen te Beoostenblijde, gehouden door de abdis van de 
heerlijkheid van Sint-Pieters-Damme toebehorend aan Denys 
Zoete. 1573.

1 charter

497 Afschrift van de akte waarmee de abdis aan Boudewijn de Laet en 
Jan de Bock, zoon van Jan, tienden in de parochie Beoostenblijde in 
pacht geeft. (1651), 17de eeuw.

1 stuk

--- Brief van vicaris-generaal van Eersel betreffende de tienden van 
Axel, het gebruiken van vlees en de uitvoering van het officie voor 
de heilige waarvan de abdij relikwieën bezit. 1768.

498 Stukken betreffende een geschil tussen de abdij en de abdij van Ter
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Haghen uit Gent over tienden in Beoostenblijde. 1769-1794.
1 omslag

499 Procesdossier van de zaak voor de Raad van Vlaanderen tussen de 
abdis als eiseres en Johannes Ferdinandus Thierens als verweerder,
inzake tienden te Axel. 1776.

1 pak

500 Stukken betreffende een project voor leendenombrement van de 
tiende van Roosenberg in Ambacht Axel, met lijst van tienden in 
Ambacht Hulst. Z.d. [18de eeuw]

2 stukken

3. Sint-Niklaas

3. SINT-NIKLAAS
501 Stukken betreffende de tienden die de abdij bezit te Sint-Niklaas. 

17de-18de eeuw.
1 omslag

--- Tabel door de abdis overgemaakt aan de centrale overheid 
betreffende haar tienden in Sint-Niklaas, Waasmunster en Zele. 
1786.

502 Akte met opmetingsplan van de tienden van de abdij te Sint-
Niklaas op de heerlijkheid van Borms, Puyenbeke en het 
Beversche, door landmeter Jacobus Du Caju. 1791.

1 stuk

503 Stukken betreffende diverse reparaties aan de kerk van Sint-
Niklaas op kosten van de abdij in de periode 1790-1794. 1794-
1795.

1 omslag

4. Andere of onbepaalde locaties

4. ANDERE OF ONBEPAALDE LOCATIES
504 Contract gesloten tussen Franciscus Colman en abdis de Almaraz 

betreffende een tiende van 6 lb. die wordt gepacht voor de duur 
van haar afwezigheid. 1577.

1 stuk

505 Akte betreffende de pachtvoorwaarden van tienden, ondertekend 
door de pachter. 1634, 1637.

1 stuk

506 Notities, brieven, verzoekschriften, uittreksels uit leggers, lijsten en
andere stukken betreffende diverse aangelegenheden die verband 
houden met tienden van de abdij. 1645-1773.

1 omslag
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507 Akte van attestatie betreffende het koren op het land van de 
weduwe van Lucas Raemdonck in het kader van de heffing van een
tiende. 1746.

1 stuk

E. Renten

E. RENTEN
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
--- "Slaper". Legger van grondrenten en onroerende goederen van het 

klooster, vernieuwd in 1548. 1548-1669 (1745).

--- Handboek van inkomsten uit pachten en erfelijke renten, en van 
allerlei uitgaven. Ca. 1578.

508 Rekening van achterstallige renten, opgesteld door Meijnaert, met 
opschrift "cheyns boucxkens n°6". 1589.

1 katern

509 Handboek van pachten en renten te Belsele, Sint-Niklaas, 
Nieuwkerken en Sint-Pauwels. Z.d., (16de eeuw).

1 omslag

510 Legger van renten van de abdij te Sint-Niklaas. 1621-1651.
1 katern

511 - 525 Leggers van grondrenten, lijfrenten en heerlijke renten 1644-1795.

511 - 525 Leggers van grondrenten, lijfrenten en heerlijke renten 
1644-1795.

511 Legger van grondrenten en heerlijke renten. 1644-1795.
1 deel

512 Legger van grondrenten en heerlijke renten. 1645-1687.
1 deel

513 Legger van grondrenten. 1697-1770.
1 deel

514 Legger van grond- en lijfrenten. 1683-1757. Met index.
1 deel

515 Legger van grondrenten. 1685-1744.
1 deel

--- "Slaperken". Legger van grondrenten en onroerende goederen van 
het klooster. 1690-1691.
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516 Legger van grondrenten en heerlijke renten 1713-1795.
1 deel

517 "Graenbouck". Legger van grondrenten en heerlijke renten. 1732-
1795.

1 deel

518 Legger van grond- en lijfrenten, opgesteld op verzoek van abdis 
Theresia de Belver. 1736-1793.

1 deel

519 Legger van grondrenten bezet op abdijgoederen gelegen in het 
Waasland. 1738-1768.

1 deel

520 "Clijnen looper", legger van renten, met index op persoonsnaam. 
1738, met aanvullingen tot 1754.

1 deeltje

521 Legger van renten van de abdij. 1742, aangevuld tot 1793.
1 band

522 Legger van heerlijke renten van de abdij, opgesteld in opdracht van
abdis van Hove. 1744.

1 deel

523 Legger van renten opgesteld door de Ruydt in opdracht van abdis 
van Horenbeke en bezorgd aan ontvanger de Grave onder abdis 
van Crombrugghe in 1766. 1751, aangevuld tot 1768.

1 katern

524 "Cleijnen looper", legger van cijnzen te Sint-Niklaas, vernieuwd in 
opdracht van abdis van Horenbeke. 1753.

1 deel

525 Legger van cijnzen en renten, samengesteld op basis van 
uittreksels uit oudere exemplaren, onder abdis van Crombrugghe, 
gecollationeerd door de notarissen van Schooten en de Grave. 
1772.

1 deel

526 Handboek van verplichte karweien voor pachters, heerlijke renten 
en het weiderecht voor de schapen van de abdij. 1739.

1 deel

527 "Lastboeck", handboek van cijnzen, renten en andere lasten bezet 
op diverse partijen land en meers. Met indices. 1745, aangevuld tot
1786.

1 deel
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528 Register met opschrift "Hier in light niet anders als opgelighte 
rentebrieven ten dienste van de Majestijt ten jart 1766 alle afgelost
sijn memorie". Kopieboek van rentebrieven. 1766.

1 deel

529 Uittreksels uit leggers van renten en pachten. (1611-1734), 1776, 
z.d.

1 omslag

530 "Opneminghe", borderellen van ontvangsten uit cijnsrenten en van 
buitengewone ontvangsten. 1785, 1787.

1 omslag

531 "Index", staat van namen als nadere toegang opgenomen in de 
legger met opschrift "Rente-boeck 1744", met gebruiksaanwijzing. 
Eind 18de eeuw.

1 lias

532 Afschrift van een legger van onroerende goederen, renten en 
helftwinningen van de abdij. 18de eeuw.

1 band

533 Index op een legger van renten. Eind 18de eeuw.
1 deel

2. Per locatie

2. PER LOCATIE
a. Stad en ambacht Hulst

a. Stad en ambacht Hulst
534 Akten verleden voor schepenen te Hulst en de schepenen van het 

ambacht Hulst, waarmee Willem Loyszone en zijn zoon Jan aan 
Arnould Ellike een schuld bekennen ten bedrage van een jaarlijks 
rente bezet op land in de "Avendyck". 1312.

2 charters

535 - 554 Akten verleden voor schepenen van Hulst of ambacht Hulst, betreffende de verkoop van renten. 1320-1386.

535 - 554 Akten verleden voor schepenen van Hulst of ambacht 
Hulst, betreffende de verkoop van renten. 1320-1386.

535 Voor schepenen van Hulst, Mathijs, zoon van Clais, aan de abdis en
abdij, bezet op huizen die hem toebehoren. 1320.

1 charter

536 Voor schepenen van het ambacht Hulst, Jhan de Stoppelare en zijn 
echtgenote Gheile aan de abdis en abdij, bezet op land gelegen in 
de Dullaertspolder. 1325.

1 charter
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537 Voor schepenen te Hulst, Jhan [...] en zijn echtgenote Adelise aan 
de abdis en abdij van Waasmunster, bezet op vijfhonderd roeden 
land. 1325.

1 charter

538 Voor schepenen van het ambacht [Hulst?], Willem ser Loys zoon 
aan de abdis en abdij, bezet op drie gemeten land. 1331.

1 charter

539 Voor schepenen van het ambacht [Hulst?], Willem ser Loys zoon 
aan de abdis en abdij, bezet op anderhalf gemet land. 1332.

1 charter

540 Voor schepenen van Hulst, Aechte, weduwe van de zoon van 
Heinric Staessins met haar wettelijke voogd en haar zoon Heinric 
aan de abdij en abdis van Waasmunster. 1332.

1 charter

541 Voor schepenen van het ambacht Hulst, Hughe van der Mare aan 
de abdis en abdij, bezet op verschillende stukken land. 1333.

1 charter

542 Voor schepenen van het ambacht Hulst,Willem ser Loys zoon aan 
de abdis en abdij, bezet op twee gemeten en 36 roeden land 
gelegen te Hulst. 1333.

1 charter

543 Voor schepenen van het ambacht Hulst, Heinric, ser Loys zoon, zijn 
echtgenote Kerstine en hun zoon Jan en zijn echtgenote Katerine 
aan de abdis en abdij, bezet op zeven gemeten land. 1333.

1 charter

544 Voor schepenen van het ambacht Hulst, Gheraerd Symoens zoon 
aan Willem zoon van ver Heylsoete, bezet op anderhalf gemet land
te Hontenisse. 1336. Met foto.

1 charter

545 Voor schepenen van Hulst, Marie Wouters met haar wettelijke 
voogd Hughe Boute aan Willem zoon van ver Heilsoete, bezet op 
een huis en erf. 1342.

1 charter

546 Voor schepenen van het ambacht Hulst, Arnoud Ellic aan de abdis 
en abdij van Waasmunster. 1347.

1 charter

547 Voor schepenen van het ambacht Hulst, Heinric Jacobszoon aan 
Willem Tayaerde, bezet op twee gemeten land gelegen te Lohoeke, 
die Willem op zijn beurt schenkt aan de abdis en abdij van 
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Waasmunster. 1347.
1 charter

548 Voor schepenen van ambacht Hulst, Wulfaerd de Broekere en zijn 
echtgenote Katarine aan Jan Borluut priester te Hulst, bezet op 
twee gemeten land en de huizen die er op staan, gelegen te 
Hontenisse. 1349.

1 charter

549 Voor schepenen van ambacht Hulst, Jan Borluut, priester van Axel 
aan de abdis en abdij van Waasmunster. 1352.

1 charter

550 Voor schepenen van [Hulst], Joes van Boogaerde en zijn echtgenote
Lijsbette aan Hughe van Lookeren, bezet op hun huis, en die Hughe
schenkt aan de abdij voor het jaargetijde van Willem van 
Vernewijck en zijn echtgenote. 1360.

1 charter

551 Voor schepenen van Hulst, betreffende een erf met woonhuis. 
1363, 1419.

1 transfix

552 Voor schepenen van Hulst, bezet op een huis en erf op de 
Korenmarkt. 1343, 1419.

1 transfix

553 Voor schepenen van het ambacht Hulst, betreffende land in 
Ambacht Hulst. 1386, 1422, 1438, 1513.

1 transfix

554 Akte waarmee Philips van Mosschebrouck verklaart de abdij een 
rente kwijt te schelden in ruil voor een nieuwe bezetting op 
hetzelfde goed, en haar kwijtscheldt van het laatschap van alle 
goederen die ze houdt van het huis van Mosschebrouck. 1326.

1 charter

555 - 560 Akten verleden voor schepenen van Hulst en ambacht Hulst, waarmee een schuld wordt bekend in de vorm van renten. 1419-1466.

555 - 560 Akten verleden voor schepenen van Hulst en ambacht 
Hulst, waarmee een schuld wordt bekend in de vorm van renten. 
1419-1466.

555 Voor schepenen van Hulst, Willem Belleke aan de abdis en abdij, 
bezet op zijn huis en erf. 1419.

1 charter

556 Voor schepenen van Hulst, Mathijs Landeric aan de abdis en abdij, 
bezet op zijn huis en erf. 1419.

1 charter
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557 Voor schepenen van Hulst, Michiel de de Moenc aan de abdis en 
abdij, bezet op huis en erf. 1419.

1 charter

558 Voor schepenen van Hulst, Lauwereins zoon van Gheis, zoon van 
Willem, aan Pieter Stheeden zoon van Heinric, bezet op een huis, 
erf en "bocht" (stuk landbouwgrond waarop dieren worden 
gehouden). 1429.

1 charter

559 Voor schepenen van Hulst, Katheline Arents, dochter van Arent 
Arentszoon, met haar voogd Ghiselbrecht van Lamswaert, aan de 
abdij van Roosenberg, bezet op twee gemeten land te Gent. 1440.

1 charter

560 Akte verleden voor schepenen in het ambacht Hulst, Jan de Winter,
zoon van Willem en zijn kinderen Michiel en Jacop met hun voogd 
Olivier van Lamswaert, bezet op zeven gemeten land te 
Oostmoere. 1466.

1 charter

561 Akte verleden voor schepenen van Hulst, waarmee het charter 
wordt vernieuwd betreffende de jaarlijkse rente, die Jan de Mare 
schuldig is aan de abdij, bezet op zijn huis en erf, omwille van een 
brand waarbij de archieven van de abdij werden getroffen. 1419.

1 charter

562 Akte verleden voor schepenen van het ambacht Hulst, waarmee 
Jacop de Busschere in naam de abdij optreedt met betrekking tot 
een rente bezet op het huis en erf dat wordt bewoond door Heinric 
Boone. 1460.

1 charter

563 Akte verleden voor schepenen te Hulst, waarmee de abdis van 
Roosenberg een akkoord sluit betreffende achterstallige jaarlijkse 
renten, die ze kwijtscheldt. 1478.

1 charter

564 Akten verleden voor schepenen van Hulst, betreffende een 
hofstede te Lohoeke. 1499.

1 transfix

565 Vonnis van schepenen in het ambacht Hulst, in de zaak tussen de 
abdis van Roosenberg en de erfgenamen van Jan Grobbe, 
betreffende een erfelijke rente ezet op vier gemeten land. 1510.

1 charter

566 Staat van renten te Hulst in bezit van de abdij. 16de eeuw.
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1 katern

b. Elversele

b. Elversele
567 - 569 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende de verkoop van renten. 1372-1391.

567 - 569 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende de 
verkoop van renten. 1372-1391.

567 Voor mannen van de graaf van Vlaanderen, Janne Gilliszone van 
den Velde en Janne Schelfhaute aan de abdis, bezet te Elversele en
Waasmunster. 1372

1 charter

568 Voor maner en schepenen van Waasmunster, Jan vanden Velde en 
zijn echtgenote Natelije Wouter Vaenkens dochter aan Gillis 
Vaenkens, zoon van Gillis, bezet op land te Elversele. Met later 
afschrift. 1376, z.d.

1 charter en 1 stuk

569 Akte verleden voor maner en schepenen van Waasmunster, 
waarmee Heineric Martens en zijn echtgenote Beatrijs aan Gillis de 
Witte zoon van Martinus een erfelijke rente verkopen, bezet op een 
stuk land te Elversele. 1391.

1 charter

570 Kwijtschrift verleend door de baljuw van het leenhof vanden 
Spiechele te Elversele, voor bewezen diensten. 1652.

1 stuk

571 "Appointement", akte betreffende de goedkeuring door de 
schepenen van Elversele aangaande de benoeming van Pieter 
Judocus Poppe als administrateur van het pointingboek voor het 
jaar 1745. 1745.

1 stuk

572 Aantekening betreffende elf jaar achterstallige haverrente op een 
stuk land te Sint-Niklaas verschuldigd door de weduwe van Michiel 
Heijndricx te Elversele. 1745.

1 stuk

c. Belsele

c. Belsele
573 Akte verleden voor baljuw van het Land van Waas en mannen van 

de hertog en zijn vrouw de gravin, waarmee Joes van Pottelsberghe
en zijn echtgenote Marie, dochter van Gillis van der Caenbeke 
verklaren een erfelijke rente van een mudde rogge te hebben 
verkocht aan Pieter den But en zijn echtgenote Amelberghe, 
dochter van Rombout van de Perre, bezet op drie bunder land te 
Belsele. 1388.
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1 charter

574 Akte verleden voor baljuw en schepenen te Belsele, waarmee in 
naam van zuster Kateline Rijx van de abdij van Roosenberg 
genoegdoening wordt gevraagd betreffende een inning van 14 
maten rogge bezet op vijf gemeten land. 1424.

1 charter

575 Akte verleden voor baljuw van het Land van Waas en schepenen 
van Sinaai en Belsele, waarmee Jan van den Vivere, zoon van Jan, 
de erfelijke rente van 24 viertalen rogge ontvangt die hij kocht van 
Gillis van Bochaghen en zijn vrouw Gheertrude Lammens. 1451.

1 charter

576 Legger van cijnsrenten [te Belsele?]. 1600.
1 katern

577 Legger van heerlijke renten van de heerlijkheid van "ten 
Eeckhoute" te Belsele. 1644.

1 deel

578 Stukken betreffende de heerlijkheid van den Eeckhaute te Belsele, 
toebehorend aan de abdij. 1681-1778, z.d.

1 omslag

579 "Project van vernieuwinge vande canten ende abouten vande 
hijpotequen gelegen binnen de prochie van Belsele, belast met 
cheijnsen onder d'heeren van het hof ten Eeckhoudt". Legger van 
cijnzen in de heerlijkheid ten Eeckhoute te Belsele. 1745.

1 deel

580 Aantekening voor meier Gabriël Baert van Belsele, betreffende een 
aanmaning tot afstand van een partij land behorend tot de abdij 
die hij moet doen. Z.d.

1 stuk

d. Tielrode

d. Tielrode
581 - 583 Akten verleden voor diverse instanties, waarmee een schuld wordt bekend in de vorm van renten bezet te Tielrode. 1420-18de eeuw.

581 - 583 Akten verleden voor diverse instanties, waarmee een 
schuld wordt bekend in de vorm van renten bezet te Tielrode. 
1420-18de eeuw.

581 Voor baljuw van het laatschap Scuulaerts onder de kerkgeboden 
van Tielrode, Symoen de Smed en zijn echtgenote Mergriete 
dochter van Gillis Dullaerd en hun dochter Lijsbette, aan de abdis 
en abdij, bezet op een huis en hofstede van Lijsbette te Tielrode. 
Met afschrift van latere datum. 1420, 1748.

1 charter en 1 stuk
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582 Voor de baljuw van de prelaat van Lobbes in de parochie Tielrode, 
in naam van Jan Braem aan abdis Anna Nonnius, bezet op een half 
gemet land in de Beeckstraete. 1669.

1 charter

583 Pieter van Goethem, baljuw van de prelaat van Lobbes binnen 
Tielrode, aan de abdis, bezet op land te Tielrode. (1669), 18de 
eeuw.

1 stuk

584 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de abt van Lobbes in 
de vierschaar te Tielrode, waarmee Willem van den Bogaerde en 
zijn echtgenote Margriete verklaren aan Diedric Valen, zoon van 
Diederic, een jaarlijkse rente te verkopen, bezet op een bunder 
land. 1432.

1 charter

585 Uittreksels uit leggers van onroerende goederen betreffende renten
te Tielrode en Temse. 1642-1644.

1 omslag

586 "Niuw canten en aboeten van de even renten", lijst van pachters 
van renten bezet te Tielrode. 1684, met aanvullingen uit 1735.

1 katern

587 Uittreksels uit een legger van renten betreffende evenrenten bezet 
te Tielrode. (1643, 1686-1740), 1745.

1 katern

588 Afschriften van akten verleden voor Jan de Bock, baljuw van 
Tielrode, betreffende renten bezet te Tielrode. (1426, 1432), 1747, 
1748.

2 stukken

589 Bekendmaking dat de ontvanger van de abdij zitdag zal houden in 
de herberg Sint-Elooi te Tielrode voor het ontvangen van renten, 
helftwinning, ... met apostille betreffende de publicatie. 1768.

1 stuk

590 Afschrift van een akte van bisschop de Hornes van Gent, waarmee 
hij het contract gesloten tussen abdis Nonnius en Pieter van 
Goethem betreffende jaarlijkse cijns bezet op land te Tielrode, 
bevestigt. (1669), 18de eeuw.

1 stuk
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e. Rupelmonde

e. Rupelmonde
591 Akte verleden voor schepenen van Rupelmonde, waarmee Weyn de

Molenare, zoon van Reynaer een schuld bekent aan Kateline 's 
Bieders dochter van Willem, in de vorm van een jaarlijkse rente 
bezet op goederen te Rupelmonde. 1424.

1 charter

592 Akte verleden voor schepenen te Rupelmonde, waarmee Woutre 
Staes, zoon van Gillis, verklaart een overeenkomst te hebben 
gesloten met de abdis van Roosenberg, betreffende het berenten 
van zijn huis "den Bonten Os". 1510.

1 charter

593 Akte waarmee Anne Franchoise Musaert, vrouwe van Oultre 
verklaart een stuk land te hebben gekocht gelegen te Rupelmonde,
waarop een rente ten voordele van de abdij is bezet. 1721.

1 stuk

594 Uittreksels gelicht uit registers van de stad Rupelmonde, 
betreffende goederen aldaar. 1745, z.d.

2 stukken

f. Kruibeke

f. Kruibeke
595 - 596 Akten verleden voor baljuw en schepenen van Kruibeke, betreffende de verkoop van renten. 1438-1442.

595 - 596 Akten verleden voor baljuw en schepenen van Kruibeke, 
betreffende de verkoop van renten. 1438-1442.

595 Lijsbet van Moirtere, dochter van Gillis, aan Christoffel Franssman 
en ten behoeve van de abdij, voor het jaargetijde van Margriete 
van Haver, bezet op de teelt van een boomgaard. 1438.

1 charter

596 Heynderic vanden Bossche, zoon van Raas, aan Claus den Rovere 
zoon van Wulfaert, bezet op drie gemeten land. 1442.

1 charter

g. Waasmunster

g. Waasmunster
597 - 598 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende de verkoop van renten. 1441, 1552.

597 - 598 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende de 
verkoop van renten. 1441, 1552.

597 Voor schout en schepenen van Waasmunster, Jan de Wagheneere 
en zijn echtgenote Amelberghe Soy, aan Janne vander Scoebeke, 
bezet op hun huis. 1441.

1 charter

598 Voor baljuw en laten van de heerlijkheid Mosbrouck te 
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Waasmunster, Jacop van Laere aan de abdis, bezet op 400 roeden 
land gelegen in dezelfde heerlijkheid. 1552.

1 charter

599 Akten van overeenkomst tussen de voogd van de kinderen van Jan 
Pieters en de religieuzen. 1486, 1487.

1 transfix
1 - Jan de Rantre, voogd van de kinderen van Jan Pieters en hun 

"vrienden en magen" enerzijds en de abdis van Roosenberg 
anderzijds, betreffende het onderhoud van zuster Jehanne Pieters, 
dochter van Jan (1486)

2 - De religieuzen van Roosenberg enerzijds en de zoon en voogd 
van de kinderen van Jan Pieters anderzijds, over de prijs van het 
hout dat aan de meers "de Biesen" staat (1487).

600 Akte verleden voor baljuw en schepenen van Waasmunster, 
waarmee Olivier van Royen aan zijn dochter Marie een lijfrente 
schenkt, bezet op 800 roeden meers te Waasmunster, naar 
aanleiding van haar intrede in de abdij. 1518.

1 charter

601 Kwijtschriften van de ontvanger van de watergraaf van Vlaanderen 
voor de ontvangst van geloste renten te Waasmunster. 1546, 1545.

2 stukken

602 Akte verleden voor baljuw en schepenen van Zwijndrecht, 
waarmee Jan Heynsse, zoon van Mathys, verklaart ertoe gehouden 
te zijn Symoen Wauters te ontlasten van een rente bezet op een 
grond en huis te Waasmunster, ten voordele van de abdij, die hij 
voor zijn rekening neemt. 1558.

1 charter

603 Akte verleden voor de schout van de heer van Liedekerke te 
Waasmunster, betreffende de aflossing van de rente ten laste van 
de abdij en ten voordele van de erfgenamen van Sebastiaen 
Dhane. 1574.

1 charter

604 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de
bisschop van Doornik te Waasmunster, waarmee Jan Matthyssens 
verklaart een erfelijke rente schuldig te zijn aan Pierijntkin 
Duijtschen, bezet op zijn huis te Waasmunster. 1575.

1 charter

605 Uittreksel uit "den grooten cheijnsboeck" van de abdij betreffende 
goederen gelegen te Nieuwkerken en Sint-Niklaas. (1765-1766), 
tweede helft 18de eeuw.

1 stuk



Abdij Roosenberg te Waasmunster 93

h. Melsele

h. Melsele
606 Akte verleden voor schepenen te Melsele, waarmee Jan de Rycke 

genoegdoening vraagt met betrekking tot een rente bezet te 
Melsele. 1447.

1 charter

607 Akte verleden voor schepenen van Melsele, waarmee Margriete 
van Bontenaken een jaarlijkse rente schenkt, bezet op vijf gemeten
land genoemd "int Sandeel", voor het branden van een kaars 
tijdens het lof van Onze-Lieve-Vrouw. 1509.

1 charter

i. Zwijndrecht

i. Zwijndrecht
608 Akte en afschrift van de akte verleden voor baljuw en schepenen 

van Zwijndrecht, waarmee Jan Mettereekene, zoon van Jan, het 
recht vraagt en krijgt op een erfelijke rente bezet op een huis te 
Zwijndrecht, toebehorend aan Jan Goethalsse en zijn kinderen. 
1465, 18de eeuw.

2 stukken

609 Akte en afschrift van de akte verleden voor baljuw en laathof van 
Jan Aertssens te Melsele, waarmee Gillis de Costere en zijn 
echtgenote Kateline Dullaerts verklaren aan Wolfaert de Rovere 
zoon van Claus een jaarlijkse rente te hebben verkocht, bezet op 
een half bunder land in de parochie Zwijndrecht. 1480, 18de eeuw.

2 stukken

610 Akte verleden voor notaris Martinus Pluvier waarmee Jan van 
Steelant renten en goederen te Zwijndrecht schenkt aan de abdij 
naar aanleiding van de intrede van zijn dochter Margriete. 1671.

1 charter

611 Uittreksel uit een legger van renten van de abdij, vernieuwd in 
1549-1550, betreffende erfelijke renten te Zwijndrecht. 1678.

1 stuk

612 Kopie van het opmetingsplan met bijhorende akte van goederen te 
Zwijndrecht, opgesteld door Joannes Fredericus Manderschaidt, 
kopie gemaakt door J.B. Manderschaidt. (1753), 1753.

1 stuk

613 Akte en afschriften ervan verleden voor schepenen te Zwijndrecht, 
betreffende een erfelijke rente bezet te Zwijndrecht, in het bezit 
van Gabriël van Eecken. 1442, (1476), 18de eeuw.

1 stuk
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614 Afschrift van de akte verleden voor de vierschaar van Zwijndrecht, 
waarmee Jan Janssens, zoon van Matthijs, verklaart Sijmoen 
Wouters van een rente ten bate van de abdij, te ontlasten. (1558), 
18de eeuw.

1 stuk

j. Haasdonk

j. Haasdonk
615 Vonnis van het hof van de Sint-Pietersabdij in de zaak tussen de 

abdis als eiser en de weduwe van Gillis vander Bochagen als 
verweerder, betreffende achterstallige betaling van een jaarlijkse 
rente bezet op de herberg De Croone te Haasdonk, voor haar 
dochter die in het klooster is ingetreden. 1481.

1 charter

616 Akten verleden voor meier en schepenen van Haasdonk, 
betreffende een rente bezet op een huis en erf te Haasdonk. 1475, 
1482.

1 transfix
1 - Gillijs de Smet en zijn echtgenote Kateline Saens verklaren aan 

Gillis vander Bochagen een jaarlijkse rente te hebben verkocht, 
bezet op hun huis, erf en boomgaard (1475).

2 - Gillis de Smet, zoon van Gillis bekent aan zuster Amelberghe 
vander Bochagen, dochter van Gillis, een schuld ter waarde van 
een jaarlijkse rente bezet op een huis en erf te Haasdonk (1482).

k. Temse

k. Temse
617 Akte verleden voor baljuw en laten van de heerlijkheid van 

jonkvrouw vander Moere, waarmee Michiel Doeyns, zoon van 
Matthijs en Adriaen Baytaerts als voogden van Adriaen Doeyns, 
zoon van Gillis, een rente bezetten op een half bunder land 
genoemd "de Strepe" in het laatschap van Temse. 1521.

1 charter

618 Stukken betreffende het geschil tussen Michiel Zeghers als eiser in 
naam van Jan van Steelant en verschillende andere partijen, over 
renten. 1520-1529.

1 omslag

--- Uittreksels uit leggers van onroerende goederen betreffende renten
te Tielrode en Temse. 1642-1644.

619 Akte waarmee de griffier Hillegheer van de heerlijkheid van 
Cauwerborgh verklaart te hebben onderzocht welke rentelasten 
rusten op de hofstede van Joseph van Dael in dezelfde heerlijkheid 
(gelegen te Temse). 1765.

1 stuk
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l. Antwerpen

l. Antwerpen
620 - 623 Akten verleden voor schepenen te Antwerpen waarmee jaarlijkse renten worden toegekend als uitkomst van een loterij. 1551.

620 - 623 Akten verleden voor schepenen te Antwerpen waarmee 
jaarlijkse renten worden toegekend als uitkomst van een loterij. 
1551.

620 Aan Jan de Bilbauw, koopman uit Spanje.
2 stukken

621 Aan Adriane en Katlijne Spillemans.
1 charter

622 Aan Balthazar de Ahedo.
1 charter

623 Aan Andries de Leppe uit Bilbao.
1 charter

624 Afschift door notaris Nicolase Cleys van een akte verleden voor 
schepenen te Antwerpen, waarmee Adriaen de la Denere en zijn 
zus Clara tot een overeenkomst komen betreffende een huis te 
Antwerpen. 1561.

1 stuk

625 Verzoekschriften met apostille en bijlagen aan de schepenen te 
Antwerpen betreffende de vraag van de abdis verschillende renten 
bezet op de stad op dezelfde dag te mogen lichten en kwijten. 
1715.

1 omslag

m. Moerzeke

m. Moerzeke
626 Uittreksels uit leggers van onroerende goederen betreffende 

goederen te Moerzeke. 1619.
1 omslag

627 Akte verleden voor schout en schepenen van de heerlijkheid 
Moerzeke broeken, waarmee Pieter van Ranst en zijn echtgenote 
Catharina Cautermans een schuld bekennen van de abdij in de 
vorm van een jaarlijkse rente bezet op een "killeken" of onbedijkt 
rivierbed binnen deze heerlijkheid. 1630.

1 charter

n. Ieper

n. Ieper
628 Akte verleden voor schepenen van de stad Ieper, waarmee zij 

verklaren ten gunste van de oorlogskosten naar aanleiding van het 
beleg van Breda door Spaanse troepen een jaarlijkse rente te 
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verkopen aan Rinaldo Hughens en Peeter Pasquale de Decker. 
1625.

1 charter

629 Stukken betreffende de dotatie van novice Maria Anna Boot, 
bestaande uit een rente door haar moeder Anna Bourgeres 
geschonken aan de abdij, bezet op accijnzen en renten van de stad
Ieper. 1630, (1631), 1699, z.d.

1 omslag

630 Akte waarmee de stad Ieper aan Arnold Huygens en Pasquael de 
Dedeckere uit Antwerpen een jaarlijkse rente verkopen. 1699.

1 katern

631 Minuut van een brief van de abdis aan de ontvanger van Ieper, 
betreffende de terugvordering van een kapitaal. 1775.

1 stuk

o. Houthulst

o. Houthulst
632 Rekeningen door Jan Baptist Verhaeghe, ontvanger van het bos te 

Houthulst, betreffende renten en ontvangsten. 1674, 1677.
2 stukken

633 Authentiek afschrift door klerk Berten van de stad Ieper van een 
ordonnantie van Filips II waarmee hij de stad de inkomsten van een
bos te Houthulst toestaat omwille van hun financiële steun tijdens 
de oorlog. (1625), 1701.

1 katern

634 Briefwisseling betreffende renten bezet op het bos van Houthulst. 
1706-1775.

1 omslag

635 Uittreksel uit een register van de Raad van State met het arrest 
betreffende het recht van de abdis op een rente bezet op het bos 
te Houthulst, van 1 augustus 1702. 18de eeuw.

1 stuk

p. Nieuwkerken

p. Nieuwkerken
636 Kaart van de cijnsgronden van de abdij te Nieuwkerken, opgesteld 

door landmeter van Landeghem. 1690.
1 stuk

637 Ingekomen brief van Jac. Aug. Van Schaverbeke aan de abdis, 
betreffende een schuld op een stuk grond te Nieuwkerken en een 
ander stuk land dat onbezet is. 1690.



Abdij Roosenberg te Waasmunster 97

1 stuk

638 Ingekomen brief van J. Wuijtens betreffende een geschil over 
renten te Nieuwkerken en Stekene. 1701.

1 stuk

--- Uittreksel uit "den grooten cheijnsboeck" van de abdij betreffende 
goederen gelegen te Nieuwkerken en Sint-Niklaas. (1765-1766), 
tweede helft 18de eeuw.

q. Sint-Niklaas

q. Sint-Niklaas
--- Legger van renten van de abdij te Sint-Niklaas. 1621-1651.

639 Stukken betreffende adviezen geformuleerd in het geschil tussen 
de abdij en Gillis de Lateur, zoon van Charles, betreffende een 
cijnsrente te Sint-Niklaas. 1738, (1739).

2 stukken

640 Akte met opmetingsplan en kopie ervan, van cijnsgrond te Sint-
Niklaas, opgesteld door J. Du Caju. 1771.

2 stukken

r. Andere of onbepaalde locaties

r. Andere of onbepaalde locaties
641 - 648 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende de verkoop van renten. 1347-1794.

641 - 648 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende de 
verkoop van renten. 1347-1794.

641 Voor de meier en schepenen van de parochie Hamme, Lisebette, 
echtgenote van Gillis van der Scelden met haar voogd Willem van 
den Woude, aan juffrouw Katline uten Dale, bezet op vier bunder 
land. 1347.

1 charter

642 Voor baljuw en schepenen te Kalken, Pieter Oesterlinck en zijn 
echtgenote Celie Bontincx, en Jan vanden Velde genoemd "de 
Duutsche" en zijn echtgenote Katheline vanden Herweghe aan 
Jacoppe van Geetbrucghe en zijn echtgenote Mergriete 's Coninx, 
bezet op goederen te Kalken. Met afschrift. 1466, 1747.

1 charter en 1 stuk

643 Voor meier en schepenen van Vrasene en Sint-Gillis, Wouter de 
Hond aan de abdis, bezet op zijn huis en met een onderpand bezet 
op het huis van Jan vande Velde. 1480.

1 charter

644 Voor schepenen te Waasmunster, abdis, priorin en subpriorin, aan 
Franchois Boele, buurman van de abdij, bezet op een grond 
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genoemd "den ouden Meulenbergh". 1612.
1 charter

645 Voor notaris Jacques François de Grave, de abdis aan Franciscus 
Bernardus de Smet, een jaarlijkse rente. Met apostille betreffende 
de aflossing van het restant van het kapitaal. 1761, 1772.

1 katern

646 Voor notaris Jacques François de Grave, Franciscus Bernardus de 
Smet aan de abdis. Met kwitantie. 11 november 1763, 7 mei 1770.

2 stukken

647 Voor notaris François de Grave, Elisabeth Poppe, weduwe van 
Paulus de Mol, aan de abdis. 1793.

1 stuk

648 Voor notaris François de Grave, de erfgenamen van Jacobus van 
Namen aan de abdis. Met apostille betreffende de aflossing. 1793, 
1794.

1 stuk

649 - 650 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende schuldbekentenissen aangaande renten. 1568- 1612.

649 - 650 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende 
schuldbekentenissen aangaande renten. 1568- 1612.

649 Voor schepenen van Waasmunster en Elversele, Gillis van Lare en 
Raes Roels als voogden van Gillis' kinderen, aan de kerk van 
Waasmunster jaarlijks twee maat koren, waarvan de abdis en 
priorin een maat koren ten laste nemen en waarmee ze beloven 
bepaalde bomen te kappen om de windmolen van Cornelis van 
Waelput niet te hinderen. 1568.

1 charter

650 Voor schout en schepenen van mevrouw Claude van Liedekerke, 
abdis, priorin en subpriorin, aan Pieter Dammant, voormalig 
bisschop van Gent. 1612.

1 charter

651 Diverse stukken betreffende de bezetting, betaling, ontvangst en 
overdracht van renten. 1568-1796.

1 omslag

652 Akte verleden voor schepenen van gedele te Gent, waarmee de 
abdij en Sebastiaen Dhane een jaarlijkse rente uitwisselen, bezet 
op een goed van de abdij te Markegem. 1574.

1 charter
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653 - 659 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende schenkingen van renten. 1603-1746.

653 - 659 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende 
schenkingen van renten. 1603-1746.

653 Voor schepenen te Antwerpen, de moeder van zuster Regina de 
Croeser aan abdis Philippote Triest, drie renten ten gunste van de 
abdij. 1603.

1 charter

654 Voor de Raad van Brabant, waarmee wordt ingegaan op het 
verzoek van abdis Philippote Triest, om de schenking door zuster 
Elisabeth Berenberghs van een jaarlijkse erfrente bezet op 
goederen in Noorderwijk in het kwartier van Herentals, te laten 
vastleggen. 1605.

1 charter

655 Voor schout en schepenen van de heerlijkheid van François du 
Faing en een leenman van het Land van Waas, zuster Jacqueline 
Marie van der Haghen aan de abdij, de inkomsten van een rente. 
1647.

1 charter

--- Voor notaris Martinus Pluvier, Jan van Steelant aan de abdij naar 
aanleiding van de intrede van zijn dochter Margriete, goederen en 
renten te Zwijndrecht. 1671. Zie bestanddeelnummer 610.

--- Zuster Stassin aan zuster Lindenschmidt, met instemming van de 
abdis, de opbrengst van een rente mits bepalingen in verband met 
haar jaargetijde na haar overlijden. 1700. Zie bestanddeelnummer 
74.

656 Voor notaris Martinus Debbaut, Johannes Franciscus Nyssens, 
ongeprofest jezuïet, aan de abdij, twee renten ten laste van de stad
Gent. 1730.

1 katern

657 Voor schepenen te Veurne, Jan Baptiste Heve als procureur voor 
kanunnik Pieter François Heinderijcx sticht een lijfrente ten bate 
van Isabelle Clara, dochter van Ernest Verdegans en Charlotte 
Weeghsteen, ingaand op de dag van haar kleding in de abdij. 1730.

1 katern

658 Voor notaris Philippus Jacques Reynaerts, jonker Jan Sigismundus 
Gillard, zoon van Claudius Anthonius, aan de abdij, een lijfrente ten
bate van zijn dochter Joanna naar aanleiding van haar intrede en 
professie. 1746.

1 katern

659 Gillis de Witte aan de abdij, een rente bezet te Hermelgem als 
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aalmoes. Afschrift. (1301), 18de eeuw.
1 stuk

660 - 662 Stukken betreffende schulden en achterstallige betalingen van renten. 1619-1796.

660 - 662 Stukken betreffende schulden en achterstallige 
betalingen van renten. 1619-1796.

660 Klacht geacteerd voor de Raad van Vlaanderen, waarmee de abdis 
de betaling vraagt van een achterstallige lijfrente bezet door Jan 
Daranda, vader van Jheronima Daranda. 1619.

1 charter

661 Stukken betreffende de betaling van een achterstallige rente op 
een hofstede te Caudenburch, ten gunste van de armengoederen 
van Rupelmonde. 1787.

1 omslag

662 Stukken betreffende de openstaande schulden van de weduwe en 
erfgenamen van Joannes Heirbaut. 1796.

1 omslag

663 - 666 Akten verleden voor diverse instanties betreffende het bezetten van renten. 1637-1786.

663 - 666 Akten verleden voor diverse instanties betreffende het 
bezetten van renten. 1637-1786.

663 Voor de maner van het Land van Waas betreffende een rente bezet
ten laste van Gillis van Puyvelde en ten voordele van de abdij. 
1637.

1 charter

664 Voor schepenen te Antwerpen waarmee een rente wordt bezet te 
Veurne. 1648.

1 charter

665 Voor notaris Jacques François de Grave, waarmee de abdis een 
rente bezet voor Judocus Heyndricx. Afschrift. 1770.

1 stuk

666 Een rente ten laste van Augustinus Wuytack. Afschrift. (1779), 
1786.

1 stuk

667 Ingekomen brief van notaris Francot (uit Brugge?) betreffende 
berenting van de eigendommen van mevrouw Ingram, met 
antwoord van de abdis. 1685.

1 stuk

668 Staat van de renten en obligaties die door de erfgenamen van 
Johannes van Nieulande, pastoor van Sint-Niklaas, aan de abdij 
werden overgemaakt. 1714.
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1 stuk

669 Aantekeningen, formulieren en uittreksels betreffende renten van 
de abdij. 1744-1790, z.d.

1 omslag

670 Stukken betreffende de reductie en teruggave van renten. 1777-
1778.

1 omslag

F. Pachten en helftwinningen

F. PACHTEN EN HELFTWINNINGEN
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
671 Handboek van pachten en helftwinningen. 1550.

1 deel

672 Stukken betreffende de ruil en verkoop van onroerende goederen 
te Hulst, Waasmunster, Nieuwkerken, Sint-Niklaas en Markegem 
(kasselrij Kortrijk), waaronder akten van leenverhef. 1553-1780.

1 omslag

673 Ontvangstenboek van pachten en helftwinningen. Ca. 1575
1 band

674 Ontvangstenboek van pachten. Ca. 1578.
1 katern

--- Handboek van inkomsten uit pachten en erfelijke renten, en van 
allerlei uitgaven. Ca. 1578.

675 Verklaring betreffende de prijs- en waardebepaling van de te innen 
tarwe van de Wase pachters en andere debiteurs van de abdij. 
1581.

1 stuk

676 Uittreksels uit staten van goederen, leggers en rekeningen 
betreffende cijnzen, pachten en helftwinningen toebehorend aan 
de abdij. 1582-1793.

1 katern

--- Handboek van pachten en renten te Belsele, Sint-Niklaas, 
Nieuwkerken en Sint-Pauwels. Z.d., (16de eeuw).

677 Nieuwe legger van helftwinningen te Sint-Niklaas, Belsele en Sint-
Pauwels, samengesteld uit afschriften op verzoek van abdis 
Goossens. 1637.

1 deel
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678 - 680 Leggers van inkomsten uit verpachte goederen. 1646-1860.

678 - 680 Leggers van inkomsten uit verpachte goederen. 1646-
1860.

678 1646-1680.
1 deel

679 1681-1734.
1 deel

680 1693-1742.
1 deel

681 Geannoteerde "comisie ter eeren", akte door de Raad van 
Vlaanderen verleend om te worden voorgelezen zodat op vraag 
van de abdis de pachters van de abdij zich bekend zouden maken 
om het cijnsboek te vernieuwen. 7 oktober 1680.

1 charter

682 Aantekening gebaseerd op informatie uit een register van de Keure
te Gent, betreffende voorschriften omtrent 
verpachtingsvoorwaarden en -regels voor de geestelijke stand. 
(1727-1739), [eerste helft 18de eeuw].

1 katern

--- Handboek van verplichte karweien voor pachters, heerlijke renten 
en het weiderecht voor de schapen van de abdij. 1739.

--- Legger van onroerende goederen en cijnzen van het klooster, 
vernieuwd bij het aantreden van abdis Isabella Philippina Van Hove.
1744-1794.

683 Aantekeningenboekje van jaarlijkse betalingen van helftwinningen. 
1745, aangevuld tot 1765.

1 deel

--- "Lastboeck", handboek van cijnzen, renten en andere lasten bezet 
op diverse partijen land en meers. Met indices. 1745, aangevuld tot
1786.

684 Legger van helftwinningen en andere erfelijke cijnzen te Sint-
Niklaas, Sint-Pauwels, Waasmunster, Elversele, Tielrode en 
Nieuwkerken, samengesteld uit afschriften. 1765-1768.

1 deel

685 "Cheijns en graenboeck", legger van renten en helftwinningen van 
de abdij, samengesteld uit afschriften uit een vroeger exemplaar. 
1772, aangevuld tot 1794.
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1 deel

--- Legger van cijnzen en renten, samengesteld op basis van 
uittreksels uit oudere exemplaren, onder abdis van Crombrugghe, 
gecollationeerd door de notarissen van Schooten en de Grave. 
1772.

686 Staat van pachters, geordend per locatie, met de goederen die ze 
pachten en hun betalingen. 1793-1795.

1 deel

687 - 688 Lijst van pachtontvangsten, per locatie geordend. 1795-1796.

687 - 688 Lijst van pachtontvangsten, per locatie geordend. 1795-
1796.

687 1795.
1 katern

688 1796.
1 katern

689 Aantekeningen betreffende pachters en pachten van de abdij. 
Tweede helft 18de eeuw.

1 omslag

690 Staat van ontvangsten van cijnzen in het jaar 1783. Z.d.
1 stuk

691 Aantekening betreffende de ontvangen granen. 1795.
1 katern

692 Aantekeningen betreffende ontvangsten (van pachten) van de abdij
sinds 1793. 1796.

1 omslag

693 Aantekening betreffende pachters met achterstallige betalingen. 
Z.d. [1792]

1 stuk

694 Aantekeningen door abdis van Crombrugghe betreffende het 
verpachten van land. Z.d.

1 stuk
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2. Per lokaliteit

2. PER LOKALITEIT
a. Pachten

a. Pachten
(1) Waasmunster

(1) Waasmunster
695 - 720 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende het in cijnspacht geven van goederen. 1418-1788.

695 - 720 Akten verleden voor diverse instanties, betreffende het 
in cijnspacht geven van goederen. 1418-1788.

695 Heinric Toluin, watergraaf van de hertog en graaf, aan Simoen van 
den Laere, een "aenwerp" (aangeslibd land) gelegen te 
Waasmunster. 1418.

1 charter

696 Voor baljuw en laathof van Boudyns Schouteten, genoemd "de 
Bochhaute" te Waasmunster, Robberecht Speelman aan 
Heyndericke van Driessch, een hofstede. 1447.

1 charter

697 Voor de baljuw van de heerlijkheid ten Walle te Waasmunster, Jan 
Coolman, voogd van de kinderen van Olivier van Royen en 
Amelberghe Andries, met Olivier van Royen en de andere voogden 
Gillis Andries en Joos van Aelst, aan Daneel Berchgracht, een 
hofstede. 1510.

1 charter

698 Abdis van Steelant aan Jan Brixis, een half bunder heide genaamd 
Splenters heide. 1513.

1 charter

699 Voor schepenen te Waasmunster, de abdis aan Jan Gillis en zijn 
echtgenote Lijsbette Sbruinen, een hofstede gelegen aan de oude 
Meulenbergh. 1545.

1 charter

700 De abdis aan Gillis van Caeldriessche en zijn echtgenote Kateline, 
200 roeden land gelegen achter de abdij, waarop zij een huis 
moeten bouwen. Afschrift door de vierschaar van Waasmunster. 
(1433), 1551.

1 stuk

701 De abdis aan Jan de Graeve, partijen land en meers. Met verlenging
van de overeenkomst in apostille. 1694, 1701.

1 stuk

702 De abdis aan Jan Pieters, een partij land " 't goed te Pelkens". 
Januari 1736.

1 stuk
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703 De abdis aan de weduwe van Adriaen Smet en aan Gillis Smet, het 
goed "ten Hesen" in de Wymaerbrouck. 1736.

1 stuk

704 De abdis aan de weduwe van Joos Buys, een partij land genoemd " 
den Saevelput". 1739, getekend 1740.

1 stuk

705 De abdis aan de erfgenamen van Gillis Smet, zoon van Jacobus, het
goed "ten Hesen" en een meers genoemd "de Plasmeirschen", 
gelegen in de Wymaerbrouck. 1756, 1757.

1 katern, 1 stuk

706 De abdis aan de weduwe van Adriaen Smet, het goed "ten Hesen", 
gelegen in de Wymaerbrouck. 1758.

1 katern

707 De abdis aan de weduwe van Jan Walput, diverse goederen. 1768.
1 stuk

708 De abdis aan François de Belie, zoon van Adriaen, diverse 
goederen. 1769.

1 stuk

709 De abdis aan Albertus van Audekercke, een huis met erf, stallingen 
en brouwerij. 1773.

1 katern

710 De abdis aan Judocus de Ruyte en zijn schoonbroer Joannes Moens,
twee meersen gelegen in de Wymaerbrouck. 1774.

1 katern

711 De abdis aan de weduwe en erfgenamen van Jacobus Buyl, een 
"beircaye" bestaand uit achtendertig stenen putten met "de kille". 
1776.

1 katern

712 De abdis aan Joannes Baptiste Raes en de weduwe van Gillis de 
Backere, twee stukken land. Met aangehechte aantekening van de 
abdis. 1784, z.d.

1 katern

713 De abdis aan Joannes Baptiste van Heze, drie stukken land. Met 
aangehechte aantekening van de abdis. 1784, 1793.

1 katern

714 De abdis aan Martinus Schelfaut, een stuk meers. 1784.
1 katern
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715 De abdis aan Andries de Kimpe, zoon van Augustus, kerkgoederen. 
1784.

1 katern

716 De abdis aan Marcellus van Haute, twee stukken land. 1784.
1 katern

717 De abdis aan Carel Joannes Rooms twee stukken land. 1784.
1 katern

718 De abdis aan Jacobus Francies de Backer, zoon van Michiel, vier 
stukken land. 1784.

1 katern

719 De abdis aan Francies de Beul, zoon van Pieter, een stuk land. 
1785.

1 katern

720 De abdis aan Joannes Emmanuel Bussens, een stuk meers. 
Afschrift. 1788.

1 stuk

721 Afschrift van het protest dat abdis van Crombrugghe heeft 
aangetekend tegen de aanstelling van Joseph Antone de Brabander
tot schout van de Wymaerbrouck. 1785.

1 stuk

722 Akte waarmee Franciscus van Namen, zoon van Philippus, de huur 
van een huis toebehorend aan abdis van Crombrugghe, overneemt 
van Joseph van Hoecke. 1778.

1 stuk

723 Stukken betreffende geschillen met pachters van abdijgoederen, 
waaronder uittreksels uit leggers van onroerende goederen van 
diverse parochies. 1550-1781.

1 pak

724 Pachtcontracten van goederen te Waasmunster. 1727-1796.
1 pak

725 Ingekomen brief van E.P. Rohaers aan de Graeve, schout van 
Waasmunster, betreffende de handelswijze bij het opzeggen van 
pacht. 1758.

1 stuk

726 Briefwisseling tussen de ontvanger de Grave en J. van Namen, 
pastoor te Kruishoutem, betreffende het vereffenen van de 
schulden van diens broer Franciscus. 1788, 1792-1793
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1 omslag

(2) Goed "ten Gavere" te Waasmunster

(2) Goed "ten Gavere" te Waasmunster
727 - 731 Akten waarmee de abdis het goed "ten Gavere" in cijnspacht geeft. 1562-1774.

727 - 731 Akten waarmee de abdis het goed "ten Gavere" in 
cijnspacht geeft. 1562-1774.

727 Aan Gheeraerdt van Petegem, zoon van Lieven en zijn echtgenote. 
Afschrift. 1562.

1 stuk

728 Aan Joos van Petegem. 1597, 1609.
2 stukken

729 Aan Lieven Audenaert, zoon van Lauwereys. 1619.
1 stuk

730 Akte betreffende de voorwaarden voor het pachten van het goed 
"inden Gavere" door Jan Vermeulen. 1636.

1 stuk

731 Aan Josiene Verhofstede, weduwe van Francies Schelfhout. 1774.
1 katern

732 Akte waarmee de abdis verklaart de goederen gepacht door wijlen 
Joos van Peteghem te hebben gevisiteerd en wegens zijn 
onachtzaamheid bijkomende voorwaarden oplegt aan zijn weduwe 
voor de verdere huur van het pachtgoed "ten Gavere". 1615.

1 katern

733 Akte van schatting van het goed "ten Gavere", bij aankomst van 
pachter Lieven van Audenaerde. 1618.

1 stuk

734 Dagvaardingen voor de schepenbank van het Land van Waas, in 
een geschil betreffende het pachtgoed "ten Gavere". 1619.

1 lias

735 Contract gesloten tussen abdis de Samillan en Lieven van 
Audenaerde, betreffende de houtkap op het goed "ten Gavere". 
1620.

1 stuk

736 Vonnis van de vierschaar van Waasmunster en Elversele in het 
proces tussen abdis de Samillan en Gillis Verbeke en Anthonis van 
Pottelberge betreffende het pachtgoed "ten Gavere". 1620.

1 stuk
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737 Uittreksel uit het "prijzijeboek" van de parochie Waasmunster, 
betreffende het goed "ten Gavere". 1626.

1 stuk

738 Akte waarmee Lieven van Audenaerde en Jan Vermeulen een 
overeenkomst sluiten betreffende het pachten van het goed "ten 
Gavere". 1627.

1 stuk

739 Staat van de goederen die volgens de abdis inbegrepen zijn in het 
pachtgoed "ten Gavere", voor de voogden van Jan Vermeulen. 
1636.

1 stuk

740 Inventaris van de goederen die de abdis opeist uit het sterfhuis van
Jan Vermeulen. 1636.

1 stuk

741 Contract voor het uitvoeren van het metsel- en timmerwerk aan 
het goed "ten Gavere". 1637.

1 stuk

742 Rekening opgesteld door Jacques de Bocq voor abdis de Croeser, 
betreffende een huis op het pachtgoed "ten Gavere" in 
Waasmunster. 1637.

1 katern

743 "Prijzijen", akten van schatting betreffende het pachtgoed "ten 
Gavere". 1638-1778.

1 omslag

744 Akte verleden voor meier en schepenen te Waasmunster en 
Elversele waarmee abdis Nonnius met pachter Gillis van 
Pottelberghe een overeenkomst sluit betreffende de verkoop van 
opbrengsten van het pachtgoed "ten Gavere" om zijn schulden af 
te lossen. 1677.

1 stuk

745 Aantekeningen betreffende het pachtgoed "ten Gavere". 1694-
1778, z.d.

1 omslag

746 Stukken betreffende de opzeg van pacht van het goed "ten 
Gavere" door de erfgenamen van Joseph Emmanuel Verlysen, zoon 
van Symoen. 1778, 1778.

1 omslag
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(3) Belsele

(3) Belsele
747 Afschrift van de akte betreffende de voorwaarden voor het 

vercijnzen van goederen te Belsele aan Pieter en Franchoys 
Aurogghe. 1572.

1 stuk

748 Pachtcontracten van goederen te Belsele. 1745-1799.
1 omslag

749 Aantekening betreffende de inkomsten van pachters te Zele en 
Belsele. 1797.

1 stuk

750 Uittreksel uit een kohier van de parochie Belsele, betreffende 
landen toebehorend aan de abdij met hun pachters. Z.d., 18de 
eeuw.

1 katern

(4) Lokeren

(4) Lokeren
751 - 753 Akten waarmee de abdis goederen te Lokeren in cijnspacht geeft. 1566-1789.

751 - 753 Akten waarmee de abdis goederen te Lokeren in 
cijnspacht geeft. 1566-1789.

751 Aan Gillis de Bare, zoon van Merten, twee stukken land. 1566.
1 stuk

752 Aan Jacobus Blancquaert, zoon van Jacques drie stukken land. 
1771.

1 katern

753 Aan Gillis Francies Puylaert twee stukken land. 1783, 1789.
1 omslag

754 Akte betreffende de overeenkomst gesloten tussen de abdis en 
schepenen van het Beversche te Lokeren, aangaande de prijs van 
een stuk land dat wordt gepacht door Jan Vermeere. 1694.

1 stuk

(5) Sint-Niklaas

(5) Sint-Niklaas
755 Akte verleden voor Jan Wyts, watergraaf en moermeester van 

Vlaanderen, waarmee hij instemt met de vercijnzing aan Jan van 
den Cautere van een "inslagh" te Sint-Niklaas, met de voorwaarden
daaraan verbonden. 1552.

1 charter

756 Akte verleden voor notaris Jacop Wittock waarmee Jan van den 



110 Abdij Roosenberg te Waasmunster

Cautere verklaart dat zekere "inslaghen" te Sint-Niklaas die hij in 
cijns kreeg, toekomen aan de abdij, met vidimus van de akte 
waarmee watergraaf Jan Wyts namens de keizer deze "inslaghen" 
in cijns geeft aan vande Cauteren. (1552), 1552.

1 charter

757 - 776 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis goederen te Sint-Niklaas in (cijns)pacht geeft. 1528-1788.

757 - 776 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis 
goederen te Sint-Niklaas in (cijns)pacht geeft. 1528-1788.

757 Aan Marck Snouck en Pieter Daen. 1528.
1 stuk

758 Aan Anthonis Verbeke. 1618.
2 stukken

759 Aan Gillis Bertaut. 1618.
1 stuk

760 Aan Jan Verbeke Jacobs. 1618.
1 stuk

761 Aan Thomas Alberdijn. 1718.
1 stuk

762 Aan Adriaen Verlendt. 1718.
2 stukken

763 Aan Adriaen Bernaert. 1736, 1747, 1750.
1 stuk

764 Aan Joannes Dhooghe, zoon van Andries. 1759.
1 katern

765 Aan diverse personen. 1768-1777
1 katern

766 Aan Leonardus de Belie, zoon van Andries. (1768), z.d.
1 stuk

767 Aan Baptist Lauwers, zoon van Guillielmus. 1770.
1 stuk

768 Aan Michiel Cap. 1777.
1 stuk

769 Aan Joseph Marckaert, zoon van Jan Baptiste. 1778.
1 katern
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770 Aan Joannes Adrianus de Maertelaere, zoon van Joannes. 1779.
1 katern

771 Aan Gillis Ferdinandus Mainfroid. 1779.
1 katern

772 Aan Joannes van Puymbroeck. 1771.
1 katern

773 Aan Judocus de Zutter. 1782.
1 katern

774 Aan Joannes Andreas van Puymbroeck. 1783.
1 katern

775 Aan de erfgenamen van Frans de Schepper, met een aantal 
voorwaarden voor het beheer. 1783.

1 katern

776 Aan de erfgenamen van Francies de Schepper. 1788.
1 katern

777 Pachtcontracten van goederen te Sint-Niklaas. 1720-1795.
1 pak

778 Afschrift uit een legger van onroerende goederen betreffende het in
cijns geven van een stuk grond te Sint-Niklaas aan Joannes Baptist 
Lauwers. 1770.

1 stuk

779 Akte van kennisgeving door de abdis aan verschillende partijen, 
dat zij een onterecht aangelegde poort, venster en put op een 
hofstede van de abdij te Sint-Niklaas moeten ongedaan maken. 
1774.

1 stuk

780 - 784 Akten van opmeting van goederen te Sint-Niklaas. 1718-1788.

780 - 784 Akten van opmeting van goederen te Sint-Niklaas. 1718-
1788.

780 Door landmeter E. Van Goethem, van de cijnsgronden van Pieter de
Graeve en Gillis van Puijmbrouck. 1718.

1 stuk

781 Door landmeter Jacobus du Caju, van de cijnsgrond van Michiel 
Cap. 1777.

2 stukken

782 Door landmeter Jacobus du Caju, van een stuk cijnsgrond van de 
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abdij. 1778.
2 stukken

783 Door landmeter Jacobus du Caju, van 88 gemeten kloosterland, op 
vraag van de erfgenamen van Frans de Schepper. 1788.

1 stuk

784 Door landmeter Jacobus Du Caju, van een cijnsgrond met huis. Met 
overeenkomst tussen de abdij en de pachters in bijschrift. 1788.

2 stukken

785 Stukken betreffende het geschil tussen abdis van Crombrugghe en 
pachter Francies Joannes Carels te Sint-Niklaas, over een 
achterstallige pacht. 1786-1791.

1 omslag

786 Stukken betreffende het opzeggen door de abdis van het 
pachtcontract voor een hoveniershuis met -hof te Sint-Niklaas, 
gepacht door Pieter Borms. 1788-1789.

1 omslag

787 Ingekomen brief van Jacobus du Caju aan de abdis, betreffende 
enkele onduidelijkheden aangaande gronden te Sint-Niklaas. 1789.

1 stuk

788 Akte waarmee op vraag van de abdis door de meier van Sint-
Niklaas aan de weduwe van Pieter Joannes Wilssens opzeg wordt 
gedaan van vijf partijen land te Sint-Niklaas. 1789.

1 stuk

789 Kwijtschrift bestemd voor Jean-Baptiste van Cleemputte voor de 
ontvangst van een som geld uit het sterfhuis van Joseph van 
Cleemputte te Sint-Niklaas, door Augustinus de Schepper en 
Joanne Petronelle van Hoey. 1806.

1 stuk

(6) Serpauwelspolder

(6) Serpauwelspolder
790 Afschrift van de akte waarmee de ontvanger van de abdij in naam 

van het convent aan Jan de Kerf land gelegen in de 
Serpauwelspolder in pacht geeft. Na 1736.

1 stuk

791 Staat van pachters en de aan hen verpachte abdijgoederen in de 
Serpauwelspolder. 1754-1794.

1 deel
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792 - 794 Akten van verkaveling van land gelegen in de Serpauwelspolder. 1773.

792 - 794 Akten van verkaveling van land gelegen in de 
Serpauwelspolder. 1773.

792 Gepacht door Pieter van Esbrouck.
1 katern

793 Gepacht door Jan Andriessen.
1 katern

794 Gepacht door Pieter de Bakker.
1 katern

795 Klad van een brief van de abdis aan notaris Dewael te Sint-Niklaas 
betreffende bezittingen van de abdij die werden verpacht aan 
leden van de familie Buytaert. 1792.

1 stuk

796 Ingekomen brieven van Jacobus Danckaart uit Serpauwelspolder, 
betreffende het overnemen van het pachtgoed van Jan Andriessen. 
1795, 1795.

2 stukken

797 Verklaring van B. van Aelbrouck betreffende het bezit van de 
pachtvoorwaarden van Sint-Pauwels en Tielrode en een klein 
notitieboekje. 1795.

1 stuk

(7) Kruibeke

(7) Kruibeke
798 Akte waarmee abdis Marie aan Gillise den Bode een hofstede met 

land gelegen te Kruibeke in cijnspacht geeft. 1617.
1 charter

799 "Specificatie", staat van wat procureur Jacobus Lijssens heeft 
verdiend met administratieve handelingen op verzoek van de 
abdis, met uittreksel uit een cijnsboek van goederen te Kruibeke. 
1766, 1766.

1 lias

(8) Zwijndrecht

(8) Zwijndrecht
800 Aantekening betreffende cijnsgronden gelegen te Zwijndrecht, 

bestaande uit uittreksels uit leggers. 1745.
1 stuk

801 Brief en antwoord van J.F. Braye aan schout en notaris de Grave, 
betreffende het verpachten van een weide in de Borgerenweert 
aan Frans van Damme. 1793.
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1 stuk

802 Uittreksel uit een metingboek van de parochie Zwijndrecht, 
betreffende abdijgoederen aldaar. 18de eeuw.

1 katern

(9) Tielrode

(9) Tielrode
803 - 806 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis stukken land te Tielrode in (cijns)pacht geeft. 1669-1782, z.d.

803 - 806 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis 
stukken land te Tielrode in (cijns)pacht geeft. 1669-1782, z.d.

803 Aan Pieter van Goethem. 1669.
2 stukken

804 Aan Sijmoen Stevens. (1615), 1748.
1 stuk

805 Aan Joannes Keppens. 1782.
1 katern

806 Aan Niclaes van Lare. [1614] z.d.
1 stuk

--- Verklaring van B. van Aelbrouck betreffende het bezit van de 
pachtvoorwaarden van Sint-Pauwels en Tielrode en een klein 
notitieboekje. 1795.

(10) Zele

(10) Zele
807 Staat van opmeting door landmeter Jacobus du Caju van goederen 

gepacht door verschillende personen, onder meer te Zele en 
Lokeren. 1783.

1 katern

--- Aantekening betreffende de inkomsten van pachters te Zele en 
Belsele. 1797.

(11) Dentergem / Markegem

(11) Dentergem / Markegem
--- Legger van onroerende goederen te Saaftinge en Markegem, 

aanvangend met een afschrift van een ordonnantie van de Raad 
van Vlaanderen betreffende de Sint-Felixvloed. 1530, 1549, 
aanvulling uit 1735.

808 - 811 "Prijzijen", akten van schatting van het goed te Markegem. 1735-1752.

808 - 811 "Prijzijen", akten van schatting van het goed te 
Markegem. 1735-1752.

808 Bij de overgang van Carel vande Casteele naar Adriaen de Rudder. 
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1735.
1 katern

809 Van het slaghout, bij het einde van de overeenkomst met Carel 
vande Casteele. 1735.

1 stuk

810 Van schuren en stallen. 1742.
1 katern

811 Bij de overgang van Adriaen de Rudder naar Livinus Gellinck. 1751,
1752.

1 katern

812 Akte waarmee abdis van Hove aan Adriaen de Rudder het goed te 
Markegem in pacht geeft. Met apostille. 1742, 1752.

1 katern

813 Akte verleden voor notaris Dominicus Antone Lagaisse, waarmee 
Lieven Gellinck, zoon van Joannes verklaart van de abdis het goed 
te Markegem te pachten, waarvan hij afstand wil doen ten voordele
van zijn halfbroer Pieter Nieuwkercke. 1755.

1 katern

814 Ingekomen brief van P.F. Delcambe, griffier te Tielt, betreffende de 
werken aan wegen palend aan abdijgoederen te Markegem. 1780.

1 stuk

815 Akte betreffende de voorwaarden voor verkoop van een groot 
aantal eiken, olmen, wilgen en populieren op de hofstede te 
Markegem. Met borderel en aantekening. 1782, 1783.

1 katern

816 Figuratieve kaart van het pachthof en de goederen te Dentergem 
en Markegem, gemaakt door landmeter Carel Philippe Minne. 1783.

1 stuk

(12) Andere of onbepaalde locaties

(12) Andere of onbepaalde locaties
817 - 822 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis diverse goederen in (cijns)pacht geeft. 1510-1786.

817 - 822 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis diverse
goederen in (cijns)pacht geeft. 1510-1786.

817 Aan Willeme van Pottelsberghe, zeven gemeten land en een half 
gemet "wildernis". 1510.

1 charter

818 Aan Gheraert van Peteghem, zoon van Lieven, diverse stukken 
land. 1571.
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1 stuk

819 Aan Matheus van Cannaert Dhamale een stuk land te Bazel. 1770.
1 katern

820 Aan Joannes Nobels, Jan Baptiste de Wilde en Joseph Hebbinckhuys 
een stuk land genoemd "den bulck". 1772.

1 stuk

821 Aan Emmanuel Verleysen. 1776, z.d.
2 stukken

822 Aan Engelbertus de Bode. 1786.
1 stuk

823 Pachtcontracten en kopieën hiervan betreffende goederen op 
verschillende locaties. 1551-1796.

1 pak

824 Inventaris van de landen en pachtgoederen die door Joos van 
Peteghem worden gepacht. 1615.

1 katern

825 Advies van Nieulant te Gent betreffende het antwoord op de vraag 
van abdis de Croeser wat te doen met pachters die hun cijns niet 
betalen. 1637.

1 stuk

826 Geapostilleerde klacht door de abdis ingediend bij de schepenen 
van Waasmunster, betreffende het onterecht laten grazen van 
koeien op een pachtgrond van de abdij. 1651.

1 stuk

827 Afschrift van een akte van schatting betreffende "de naevette" of 
uittredingsvergoeding op een pachtgoed van de abdis, bij de 
overdracht tussen twee pachters. 1666.

1 stuk

828 Losse stukken betreffende pachten. 1682-1783.
1 omslag

829 Pachtcontracten van goederen te Sinaai. 1741-1796
1 omslag

830 Ingekomen brief van Gerardus Paredans aan de abdis, betreffende 
de vraag om vier partijen land verder te mogen pachten en drie 
andere op te zeggen. 1768.

1 stuk
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831 Akte waarmee twee cijnspachters verklaren toe te staan dat er 
tegen de oostelijke gevel van hun huis mag worden gebouwd en 
geankerd. 1768.

1 stuk

832 Dossier van notaris de Grave inzake diverse cijnsakten. 1769.
1 katern

833 Akte waarmee Gerardus Paridans verklaart welke goederen hij wel 
nog en niet meer wenst te gebruiken. 1770.

1 stuk

834 Akten waarmee diverse cijnspachters verklaren in hun huis op 
grond van de abdij geen brandewijn te zullen schenken of herberg 
te houden. 1771.

1 omslag

835 Brief van abdis van Crombrugghe aan ontvanger De Graeve, 
betreffende de toestand met betrekking tot de cijnspachten van de
abdij. 1777.

1 stuk

836 Aantekening van abdis van Crombrugghe, betreffende het 
vernieuwen van de pachten en een staat van de pachters die zij in 
dit verband heeft ontvangen. 1780.

1 katern

--- Staat van opmeting door landmeter Jacobus du Caju van goederen 
gepacht door verschillende personen, onder meer te Zele en 
Lokeren. 1783.

837 "Prijzije", akte van schatting betreffende landen gelegen te 
Moerbeke, gepacht door Lauwereys de Blieck. Met aangehechte 
akte van afstand door de Blieck. 1785.

1 stuk

838 Ingekomen brief van M. Vandevoorde aan de abdis, betreffende 
moeilijkheden met een pachter. 1788.

1 stuk

839 "Contre laetweten", bekendmaking in reactie op een eerdere 
bekenmaking door de abdis, door Pieter Borms, betreffende de 
opzeg van zijn huis. 1789.

1 stuk

840 Akte van kennisgeving vanwege de abdis aan Engelbert 
Hebbinckhuys, betreffende het verbod om poorten te installeren 
achter zijn hof zonder toestemming van de abdis. 1790.

1 stuk
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841 Aantekening betreffende meerspachten van de abdij. 1794.
1 katern

842 Afschrift van een brief van abdis van Crombrugghe aan Vermeiren 
met de vraag twee pachters te doen betalen. 1795.

1 stuk

843 Ingekomen brief (aan de ontvanger?) betreffende de schulden uit 
het sterfhuis van wijlen de weduwe van Jan Heirbaut te Waegeslag.
1795.

1 stuk

844 Uittreksel uit een legger van onroerende goederen betreffende het 
land in gebruik van Jan Baptista van Hese in 1745. (1745), z.d.

1 stuk

b. Helftwinningen

b. Helftwinningen
(1) Belsele

(1) Belsele
845 Lijst van de "helftwinninge" waar de abdij recht op had in de 

parochie Belsele. 1339.
1 stuk

846 - 850 Akten verleden voor leenmannen van het Land van Waas, betreffende de verkoop van helftwinningen te Belsele aan de abdij. 1535-1566.

846 - 850 Akten verleden voor leenmannen van het Land van 
Waas, betreffende de verkoop van helftwinningen te Belsele aan de
abdij. 1535-1566.

846 Door Marten Volckeric. 1535.
1 charter

847 Door Adriaen van der Dict, zoon van Olivier. 1554.
1 charter

848 Door Gheeraerdt van Meerssche, zoon van Lenaerdt. 1555.
1 charter

849 Door Jan van Meerssche. 1561.
1 charter

850 Door Lucas van Goethem en zijn echtgenote Lysbette van 
Meerssche en Ghileyn Bauwens en Geertruyt van Overmaere. 
1566.

1 charter
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851 - 852 Leggers van helftwinningen. 1618, 1736.

851 - 852 Leggers van helftwinningen. 1618, 1736.
851 In de parochie Belsele. 1618.

1 katern

852 (Te Belsele), samengesteld op verzoek van abdis de Belver. 1736.
1 deel

853 Stukken betreffende de "ommeganck" van de helftwinning en 
roggerenten te Belsele. 1621-1685.

1 omslag

854 Stukken betreffende de inning van de helftwinning te Belsele. 
1698.

2 stukken

855 Afschrift van de akte waarmee de abdis aan Matthijs Smet namens 
zijn echtgenote Jasperijne van Laere een helftwinning te Belsele in 
pacht geeft. (1618), 17de eeuw.

1 stuk

856 Inventaris van de helftwinning te Belsele. 1730-1743.
1 katern

857 Genealogische aantekening betreffende de nazaten van Gillis van 
Hecke en N.N. van Laere, gebruikt in het kader van de helftwinning 
te Belsele. Eind 17de- begin 18de eeuw.

1 stuk

858 Afschrift van de akte waarmee Andries Volckerick aan Jan van 
Vossel drie stukken land verkoopt, gelegen te Belsele, belast met 
een helftwinning ten voordele van de abdij. (1718, 1720), 1777.

1 stuk

859 Uittreksel uit een legger van onroerende goederen, betreffende de 
helftwinning te Belsele. Eind 18de eeuw.

1 stuk

(2) Sint-Niklaas

(2) Sint-Niklaas
860 Vonnis van de audiëntie in het proces tussen de abdij van 

Roosenberg als eisers en de laten van de helftwinning van de abdij 
te Sint-Niklaas als verweerders, met aangehecht de bevestiging 
van dit vonnis door de Raad van Vlaanderen. 1392.

2 charters
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861 - 862 Akten waarmee de abdij helftwinningen te Sint-Niklaas ontvangt. 1565-1566.

861 - 862 Akten waarmee de abdij helftwinningen te Sint-Niklaas 
ontvangt. 1565-1566.

861 Van Jan vander Beke, zoon van Daniël, de helftwinning van 150 
roeden. 1565.

1 charter

862 Van Pieter de Cock als procurator van Joos Abeel, de helftwinning 
van een half bunder land genoemd de "Eersdam". 1566.

1 stuk

863 Akte verleden voor leenmannen van het Land van Waas, waarmee 
Lysbette Woumans, dochter van Symoen, weduwe van Philippus 
Colman, verklaart aan de abdis ten voordele van de abdij de 
helftwinning van een gemet 63 roeden te Sint- Niklaas te verkopen.
1566.

1 charter

864 - 869 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis helftwinningen te Sint-Niklaas in cijnspacht geeft. 1618.

864 - 869 Akten en afschriften van akten waarmee de abdis 
helftwinningen te Sint-Niklaas in cijnspacht geeft. 1618.

864 Aan Pieter de Maere, zoon van Jan. 1618.
2 stukken

865 Aan Antheunis Coppejans. 1618.
2 stukken

866 Aan Jacques Verhelst. 1618.
1 stuk

867 Aan Jan Verbeke Jacobs. 1618.
1 stuk

868 Aan Jacques Verbeke Joos. 1618.
1 stuk

869 Aan Niclaes de Maere, zoon van Pieter. 1618.
1 stuk

870 - 875 Akten en afschriften van akten waarmee abdis de Samillan helftwinningen te Sint-Niklaas in pacht geeft. 1618, 17de eeuw.

870 - 875 Akten en afschriften van akten waarmee abdis de 
Samillan helftwinningen te Sint-Niklaas in pacht geeft. 1618, 17de 
eeuw.

870 Aan Joos Vyt. 1618.
1 stuk

871 Aan Gillis Vercauteren. 1618.
1 stuk
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872 Aan Joos Snouck. 1618.
2 stukken

873 Aan Hans Snouck. 1618.
1 stuk

874 Aan Guillam vande Perre. 1618.
2 stukken

875 Aan Felix de Maere. (1618), 17de eeuw.
2 stukken

(3) Waasmunster

(3) Waasmunster
876 Contract tussen Jacques François de Grave als baljuw van de 

heerlijkheid van de Walle en de "gelders" (waaronder de abdis) van
de helftwinning van meersen te Waasmunster, betreffende de 
voorwaarden van de helftwinning. 1767.

1 katern

877 Bekendmaking met bewijs van betekening namens de abdis aan 
Pieter van Hecke, zoon van Jaecques van klachten over inbreuken 
op de helftwinning van de abdij te Waasmunster. 1783.

1 stuk

(4) Andere of onbepaalde locaties

(4) Andere of onbepaalde locaties
878 Akte waarmee Jan van Steelant verklaart zeven bunder in erfelijke 

helftwinning te geven aan Marten Soie, Simoen Soie, zijn zus 
Margriete en haar voogd, en de weduwe van Jan Smeets. 1391.

1 charter

879 Akten betreffende de rechten op een stuk land in het Waasland. 
1556.

1 transfix
1 - Akte verleden voor schepenen van Sint-Niklaas en Nieuwkerken, 

waarmee Jacob Noeyns, zoon van Lauwereyns en Jan Sculaert, 
zoon van Adriaen, verklaren van de erfgenamen van Bauwen de 
Mare een bunder land te hebben gekocht waarvan de helftwinning
toekomt aan de abdij.

2 - Akte verleden voor leenmannen van het Land van Waas, 
waarmee Jan Sculaert, zoon van Adriaen, aan de abdis ten 
voordele van de abdij zijn rechten op een half bunder land 
verkoopt.

880 Verkoopakte gesloten tussen voogden van de kinderen van Cornelis
de Scepper en de abdis betreffende een deel van de helftwinning 
gelegen te Hulst, genoemd "de Damacker". 1557.

1 stuk
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881 Akkoord gesloten voor de Raad van Vlaanderen in het geschil 
tussen de abdis en Joossijne van den Broucke, weduwe van Pieter 
de Bruyne, betreffende een helftwinning. 1559.

882 Vonnis door schepenen te Vrasene in het geschil tussen Pieter 
vande Voorde als eiser en Jan van Goethem als verweerder 
betreffende een helftwinning te Vrasene. 1574.

1 charter

883 Stukken betreffende een conflict tussen de abdij en de abdij van 
Marquette bij Rijsel, betreffende helftwinningen. 1766-1777.

1 pak

--- Bekendmaking dat de ontvanger van de abdij zitdag zal houden in 
de herberg Sint-Elooi te Tielrode voor het ontvangen van renten, 
helftwinning, ... met apostille betreffende de publicatie. 1768.

1 stuk

G. Lenen

G. LENEN
1. Markegem

1. MARKEGEM
884 - 889 Denombrementen van lenen te Markegem. 1412-1678.

884 - 889 Denombrementen van lenen te Markegem. 1412-1678.
884 Betreffende twee bunder land, gehouden door juffrouw Kateline, 

priorin, van Claeys uten Hove. 1412.
1 charter

885 Betreffende het hof en heerschap ter Hoyen, gehouden door Loey 
de Smet als sterfman van de abdij, van Claeys uten Hove. 1506.

1 charter

886 Gehouden door Lauwereins de Hondt als sterfman van de abdis, 
van Charles uten Hove. 1538.

1 charter

887 Betreffende het leen ter Hoyen, gehouden door de abdis van 
jonkheer Gillis Dufaing. 1614.

1 charter

888 Betreffende van het leen ter Hoyen, gehouden door de abdis van 
jonkheer Gillis Dufaing. 1619.

1 charter

889 Betreffende van het hof en heerschap ter Hoyen, gehouden door 
Jaecques Vervaecke als sterfman van de abdij, van Philippus 
Franciscus du Faing. 1678.
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1 charter

890 - 891 Akten van recipisse van het leen ter Hoyen te Markegem. 1506, 1588.

890 - 891 Akten van recipisse van het leen ter Hoyen te Markegem.
1506, 1588.

890 Door de abdis gehouden van Claeys uten Hove. 1506.
1 charter

891 Door de abdis gehouden van jonkheer Nycolaes uten Hove. 1588.
1 charter

892 Akte waarmee de baljuw van Markegem de abdis in kennis stelt 
van de te nemen stappen betreffende een leendenombrement. 
1613.

1 stuk

893 Stukken betreffende de verkoop van bomen te Markegem. 1781.
1 omslag

2. Beoostenblijde

2. BEOOSTENBLIJDE
894 - 896 Denombrementen van lenen te Beoostenblijde. 1506-1560.

894 - 896 Denombrementen van lenen te Beoostenblijde. 1506-
1560.

894 Gehouden door Joos de Brouwer als sterfman van de abdij, van 
Alexander Zoete, heer van Outin als voogd van Johanne van 
Eedtvelde, dochter van Adolf. 1506.

1 charter

895 Gehouden door Joos van Hiessche als sterfman van de abdij, van 
Alexander Zoete, heer van Houltin als voogd van Johanne van 
Eedtvelde, dochter van Adolf, vrouwe van Zaamslag. 1537.

1 charter

896 Gehouden door de abdis van jonkheer Denys de Zoete. 1560.
1 charter

3. Andere of onbepaalde locaties

3. ANDERE OF ONBEPAALDE LOCATIES
897 Akte verleden voor Jan Beyaert, maner van het hof en de 

heerlijkheid van Jan van Vaerewijc, heer van Borst, waarmee hij 
verklaart een rapport te hebben ontvangen van Jacop Jacopssone, 
waarin staat dat de abdis verklaart een leen te houden van Jan van
Vaerewijc. 1483.

1 charter

898 Akte van recipisse van het leendenombrement voor achttien 
gemeten land gelegen te "Mormert", door de abdis gehouden van 
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de abt van Cambron. 1507.
1 charter

899 Akten betreffende de bevestiging van een jaarlijkse opbrengst van 
vijftien Gentse maten tarwe, geheven op het leen "'t goed ter 
Haghen" te Bazel, ten voordele van de abdij. 1508, 18de eeuw

2 stukken

H. Abdijcomplex te Waasmunster tot de afschaffing

H. ABDIJCOMPLEX TE WAASMUNSTER TOT DE AFSCHAFFING
1. De abdij en bijhorende gebouwen

1. DE ABDIJ EN BIJHORENDE GEBOUWEN
900 Akte van Johannes, bisschop van Doornik, waarmee hij de 

toestemming verleent om de abdijkerk, het refectorium en het 
dormitorium na een brand te herstellen en opnieuw van de nodige 
boeken en ornamenten te voorzien. 1419.

1 charter

901 Akte verleden voor schepenen van Gent, waarbij aan de abdij de 
toestemming wordt verleend om aalmoezen te vragen om de door 
brand geleden schade aan de abdijgebouwen te herstellen. 1426.

1 charter

902 Verklaring van de abdis betreffende de aanbesteding van het 
maken van een nieuwe zolder voor het dormitorium aan Lieven de 
Scumere. 1548.

1 stuk

903 Staat van betalingen uitgevoerd door Lieven Sergeant in opdracht 
van het "hof van Waasmunster" voor werken aan de abdij. 1550.

1 katern

904 Beschikkingen door de vicaris en de bisschop van Gent betreffende
de lichting van geld voor het herstel van de abdij. 1579, 1609.

2 stukken

905 Stukken betreffende toelating tot het aanwenden van accijnzen op 
bier en wijn geheven in tavernes in Waasmunster, Elversele, 
Tielrode, Burcht en Zwijndrecht voor de wederopbouw van de abdij,
verkregen van de aartshertogen. 1613.

2 stukken

906 Ingekomen brief van Servaes de Vylder, betreffende zijn verzoek 
om aarde uit een gracht van de abdij op zijn akker te mogen 
gooien. 1619.

1 stuk

--- Figuratieve kaart van de abdij met de omliggende percelen en 
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gebouwen, door Andries van Meerssche. 1639.
1 stuk

--- Band met een legende bij de figuratieve kaart opgesteld door 
landmeter Andries van Meerssche, met een rekening "vanden 
spijckere" van wijlen jonkvrouw Adriaene van Steelant. (1571), 
1642.

907 Akte verleden voor notaris Tobias Doosterlinck betreffende 
afspraken en afbetaalde sommen voor metselwerk aan de kerk, 
timmerwerk aan toren, doksaal, kapel en andere werken, met door 
de aannemers ondertekende kwitanties. 1650.

1 stuk

908 Contract waarmee Joannes Nobels, smid, zich ertoe verbindt om 
werken uit te voeren aan abdijgoederen. 1764.

1 stuk

909 Inventaris van de goederen uit de refter van de abdij, opgesteld 
door J.C. Vispoel voor abdis van Crombrugghe. 1766.

1 stuk

910 Stukken betreffende het installeren van een marmeren vloer en 
een marmeren tombe door steenhouwer Jacobus Martens uit Gent. 
1769.

2 stukken

911 Contract afgesloten tussen abdis van Crombrugghe en pastoor van 
Waasmunster Joannes Dominicus Haegens, die verantwoordelijk 
wordt gemaakt voor de aanplanting van de abdij en voor de 
verkoop van bomen, bos, etc. 1781.

1 stuk

912 Afschrift van een brief betreffende de verkoop van het 
professiehuis. 1794.

1 stuk

913 Rekening en kwijtschrift door Joannes Gregorius Nobels voor allerlei
ijzerwerk. 1795.

1 stuk

914 Rekening en kwijtschrift door koperslager Jacobus Livinus Domin 
voor allerlei leveringen en reparaties. 1795.

1 stuk

915 Offerte opgesteld door Jacobus Martens voor werken aan de vloer 
en het hoogaltaar om dit "à la romaine" te renoveren. 18de eeuw.

1 stuk
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2. De molen

2. DE MOLEN
916 Akte waarmee Philips van Steelandt, watergraaf en moermeester 

van Vlaanderen, aan de abdij de toestemming verleent om te 
Waasmunster een korenwindmolen op te richten. 1518, z.d.

1 charter, 1 stuk

917 Uittreksel uit een "slaper" of legger van onroerende goederen, 
betreffende de toelating om een korenmolen op te richten. (1518), 
z.d.

1 stuk

918 Contract gesloten tussen abdis de Almaraz en Gillis van Lare, Raes 
Roels en Machiel van Laere als voogden van de kinderen van Gillis, 
betreffende het kappen van bomen en takken die hinderlijk zijn 
voor de korenwindmolen, in ruil voor het kwijtschelden van de helft
van twee maten koren per jaar. 1568.

1 stuk

919 - 928 "Prijzijen", akten betreffende de schatting van de korenwind- en rosmolen en het huis van de molenaar. 1592-1793.

919 - 928 "Prijzijen", akten betreffende de schatting van de 
korenwind- en rosmolen en het huis van de molenaar. 1592-1793.

919 Van de korenwindmolen. 1592.
1 stuk

920 Van de korenwindmolen. 1615.
2 stukken

921 Van de korenwind- en rosmolen, naderhand gecorrigeerd. 1625, 
1627.

1 stuk

922 Van de molen. 1692.
1 stuk

923 Van de korenwindmolen en de rosmolen, bij de overgang tussen 
Servaes de Vijlder en Jan Vereeken als pachters. 1699.

1 stuk

924 Van de korenwind- en rosmolen bij de overgang tussen de weduwe 
Vereecken en Jan de Vijlder als pachters. 24 maart 1701.

1 stuk

925 Van de korenwind- en rosmolen bij de overgang tussen Jan Cornelis 
en Jan Vervaet als pachters. 1707.

1 katern

926 Van de korenwind- en rosmolen, bij de overgang naar de nieuwe 
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pachter Maximiliaen de Vijlder. 1718.
1 katern

927 Van de korenwind- en rosmolen bij de overgang van Livine de Cock,
weduwe van Joseph de Vijlder naar Adriaen Cornelis als pachter. 
1793.

1 katern

928 Van het huis van de molenaar, bij het einde van de 
pachtovereenkomst met de weduwe van Joseph de Vijlder. 1793.

1 stuk

929 Afschrift van de akte waarmee de abdis met Jacob vanden Vivere 
enerzijds en met Jan Martijns, Pieter Goesens en Gillijs vander Zijpe
anderzijds tot een vergelijk komt betreffende het kappen van hout 
op de hofstede van Martijns, met uitzondering van fruitbomen en 
notelaars, ten behoeve van de goede werking van de 
korenwindmolen. (1?93), 16de eeuw.

1 stuk

930 - 934 Akten waarmee de abdis de korenwind- en rosmolen in pacht geeft. 1618-1793.

930 - 934 Akten waarmee de abdis de korenwind- en rosmolen in 
pacht geeft. 1618-1793.

930 Aan Maximiliaen de Vijlder, zoon van Jan. 1618, 1725, 1729.
1 stuk

931 Aan Joseph en Victor de Vijlder, zonen van Maximiliaen. 1762.
1 katern

932 Aan Joseph en Victor de Vijlder. 1769.
1 katern

933 Aan Joseph de Vijlder. 1785.
1 omslag

934 Aan Adrianus Cornelis, zoon van Pieter. 1793.
1 katern

935 Stukken betreffende een geschil met molenaar Servaes de Vijlder. 
1623.

1 omslag

936 Aantekening betreffende de onkosten van een "prijzije" van de 
molen. 1626.

1 stuk

937 Stukken betreffende het meten, leveren, schatten en onderhouden 
van molenstenen. 1653-1721.
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1 omslag

938 Stukken betreffende onkosten gemaakt voor de molen. 1745, z.d. 
[17de eeuw].

2 stukken

939 Stukken betreffende de aanmaning van pachter Jan Vervaet door 
de meier van Waasmunster, na een klacht van de abdis wegens 
achterstallige pacht van de korenwindmolen. 1718, 1718.

2 stukken

940 Akte waarmee de abdis het contract met de weduwe van Joseph de
Vijlder, opzegt. 1793.

1 stuk

941 Aantekening betreffende de schatting van de molen. 1793.
1 stuk

3. Het archief

3. HET ARCHIEF
942 Instructies voor het acteren van documenten. 1583, 1728, 1735.

1 omslag

943 Akte waarmee Philippus van Damme, oud-griffier van Eksaarde, 
verklaart dat op land van Jan Ongena een cijnsrente was bezet ten 
voordele van de abdij. 1661.

1 stuk

944 Ingekomen brief van G. Tessers aan de abdis betreffende het 
terugbezorgen van documenten die via M. Cromphout werden 
bekomen. 1687.

1 stuk

945 - 952 Inventarissen. Na 1693-1794, z.d.

945 - 952 Inventarissen. Na 1693-1794, z.d.
945 Van bescheiden die in de gesloten kast ("locaris") worden bewaard.

Na 1693.
1 katern

946 Van de papieren "saters" of bewijsstukken die in de grote kast 
liggen in het kantoor. Na eind 17de eeuw, wellicht 18de eeuw.

1 katern

947 Van de bescheiden die worden bewaard in de kast van de abdis 
(Isabella van Hove), per lade. 1747.

1 katern

948 Van de bescheiden die worden bewaard in de kast in de 
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kleedkamer, en in de lades van de oude kast in de kamer boven 
het spreekhuis. 1747.

1 katern

949 Van boeken, rekeningen, processtukken, helftwinningen en andere 
bescheiden die zich in bepaalde kasten en schuiven bevinden. 
1747-1753.

1 omslag

950 Van bescheiden betreffende goederen gelegen in verschillende 
parochies. 1753.

1 omslag

951 Van de bescheiden betreffende rechten en goederen van de abdij 
in diverse parochies, en lijst van rentenaars die in het cijnsboek 
worden vermeld. 1747, 1753, 1794, z.d.

1 omslag

952 Van de bescheiden betreffende goederen die de abdij bezit in Sint-
Niklaas en Nieuwkerken. Z.d.

1 stuk

953 Ingekomen brief van Coeman, betreffende een originele akte die 
verloren ging bij het bombardement op Brussel en dat mogelijk 
werd geregistreerd bij de griffie te Ieper. 1734.

1 stuk

954 Ontvangstbewijs betreffende de ontlening van cijnsboeken door 
ontvanger Jacques François De Grave. 1766-1775.

1 stuk

4. Ornamenten en textiel

4. ORNAMENTEN EN TEXTIEL
955 Eigenhandig testament van Barbara Carnero "jonghe dochter", 

waarin ze onder meer bepaalt dat een zilveren reliekschrijn voor de
abdij moet worden gemaakt. 1638.

1 stuk

956 Kwitanties voor de leveringen van liturgische ornamenten en 
textiel. 1776-1795.

1 omslag

957 /1 Patroondelen voor het maken van een stool (liturgisch gewaad of 
schouderstuk). 18de eeuw.

1 pak/rol

957 /2 Aantekening betreffende de aankoop van stoffen te Brussel bij "La 
petite cendrillon", via een zekere "monsieur Robert". Z.d. [18de 
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eeuw].
1 stuk

958 Geometrische patroondelen. Z.d.
1 omslag

5. Dienaren en personeel

5. DIENAREN EN PERSONEEL
959 Staat met overzicht van de "doodt lasten", kosten gemaakt naar 

aanleiding van het overlijden van voormalig meesterknecht Andries
Kets. 1738.

1 stuk

960 Ingekomen brief van J.B. Tkint, betreffende de vergoeding van zijn 
onkosten gemaakt in het kader van zijn tussenkomst bij het 
verkrijgen van patentbrieven uit Wenen. 1766.

1 stuk

961 Akte waarmee priesters Jacobus-Cornelius en Joannes Philippus 
Josephus de Grave zich garant stellen voor hun neef Jacques 
François de Grave, die wordt aangesteld tot ontvanger van de 
abdij. 1766.

1 stuk

962 Rekening voor het stellen van administratieve handelingen. 1778.
1 stuk

963 Jaarlijks te vernieuwen contract betreffende pensioenen uitbetaald 
voor geleverde diensten aan de zusters. 1779-1788, 1792-1795.

1 omslag

964 Kwijtschriften verleend door priesters, voor de uitbetaling van hun 
pensioen. 1795.

1 omslag

965 Afschrift van een rekening opgesteld door "Ruts de surrezijn" 
(chirurgijn) met een overzicht van de geleverde diensten per 
zuster. 1795.

1 stuk

966 Ingekomen brief van E. de Grave aan ontvanger van Haelbrouck 
betreffende de betaling van zijn honorarium voor het verlenen van 
advies. 1796.

1 stuk

967 Aantekeningen betreffende uitgaven voor knechten en meiden in 
1795. Z.d.

2 stukken
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I. Waterhuishouding en openbare werken

I. WATERHUISHOUDING EN OPENBARE WERKEN
1. Dijken en afvoerkanalen

1. DIJKEN EN AFVOERKANALEN
a. Algemeen

a. Algemeen
968 Akte verleden voor schepenen te Waasmunster, waarmee een 

overeenkomst wordt gesloten tussen de abdis en Jan de Hertoghe 
als ontvanger in Oost-Vlaanderen, betreffende het onderhouden 
van oude en nieuwe dijken "ter Durme waert". 27 juni 1570.

1 charter

969 Stukken betreffende geschillen en overeenkomsten in verband met
openbare werken zoals het planten en rooien van bomen, 
dijkwerken, het rechttrekken van wegen, enz. 1617-1779.

1 omslag

970 Akten betreffende bedijkingen, een watermolen, en andere zaken 
gerelateerd aan de waterhuishouding die de goederen van de abdij
raken, en de belastingen die hierop werden geheven. 1719-1774.

1 omslag

971 Nota door de abdis betreffende de kosten voor het onderhoud van 
de dijken gelegen bij de kloostergoederen. 1775.

1 stuk

972 Akte van aanbesteding "op Naeyllebrouck", met voorwaarden 
betreffende het afwerken van dijken. 1601.

1 stuk

973 Verzoekschrift aan schouten en schepenen van Sombeke, 
Waasmunster en Elversele door de aangelanden en huurders in het
Elverselebrouck, Sombekebrouck, Oostbrouck, Wymaer-, Nietsel- 
en Wilgerweertbrouck, betreffende de geleden schade veroorzaakt 
door een dijkbreuk te Elversele. 1612.

1 stuk

974 Contract gesloten tussen Willem Rooman en de abdis en 
schepenen van Wymaerbrouck betreffende het aanleggen van een 
hoofd- of binnendijk. 1642.

1 katern

975 Nota betreffende voorstellen gedaan door de aangelanden van de 
Wymaerbrouck voor het herstellen van de dwarsdijk. 1628.

1 stuk

976 Akte waarmee abdis de Croeser met de dijkschepenen en 
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aangelanden van Wymaerbroeck een overeenkomst sluit 
betreffende het leveren van aarde voor de reparatie van dijken. 
1638.

1 stuk

977 Verklaring van de abdis dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor 
het aanleggen van een goot in een dijk te Waasmunster. Met twee 
afschriften. 1738.

1 omslag

978 Vonnis van de dijkschepenen van de Wymaer-, Nietsel- en 
Wilgerweertbrouck waarmee Gillis Peirsman wordt veroordeeld een 
door hem geslechte dijk te herstellen en de kosten aan de 
betrokken partijen, waaronder de abdis van Roosenberg, 
vergoeden. 1741.

1 stuk

979 Afschrift van het rekwest aan de dijkschepenen van Sombeke en 
Oostbroeck door de abdis en consoorten, betreffende het 
herbedijken van een gat aansluitend bij het land van Franciscus 
Janssens, die weigert in deze kosten tussen te komen. 1742.

1 stuk

980 Akte waarmee Adriaen de Beke, zoon van Andries, instemt met het 
verhogen van de dijk door de regeerders van Wymaer-, Nietsel- en 
Wilgerweertbrouck. 1743.

1 stuk

981 Bekendmaking door de dijkschepenen van Wymaer-, Nietsel- en 
Wilgerweertbrouck betreffende een dam in de gracht op stuk land 
dat toebehoort aan Jan Laureys, zoon van Lieven. 1743.

1 stuk

982 Lijst van aanwezigen bij een vergadering gehouden bij Augustinus 
Buyl in "het Haentjen", met aantekening betreffende het akkoord 
van de aanwezigen met de beslissingen die tijdens de vergadering 
werden genomen. 1785.

1 stuk

983 Ingekomen brief van J. De Brabander aan de abdis, betreffende de 
rekeningen en geschotboeken van Wymaer- en Wilgerweertbrouck, 
bijgehouden door wijlen Judocus de Standthamer, en betreffende 
de verwaarlozing van de dijkage op dezelfde locatie. 1785.

1 stuk

984 Bekendmaking namens de bewoners van de Caeker- en 
Anckerstraat te Sint-Niklaas, betreffende het noodzakelijke 
onderhoud van een gracht en "conduyt". 1790.

1 stuk
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985 Rekeningen en kwijtschriften betreffende werken aan de "conduit" 
Anckerweghel te Sint-Niklaas. 1794.

1 omslag

986 Dossier inzake het aanleggen van een "conduit" in de 
Anckerweghel te Sint-Niklaas omwille van de hinder die een gracht 
in eigendom van de abdij veroorzaakt. 1794.

1 omslag

987 Minuut van een uitgegane brief van de abdis aan de bisschop van 
Gent, betreffende een beschuldiging van nalatigheid met 
betrekking tot verwaarloosde dijken. Z.d.

1 stuk

2. Wegen en bruggen

2. WEGEN EN BRUGGEN
988 Kopie uit het resolutieboek van de schepenen van Sint-Niklaas en 

van een rekest aan dezelfden, betreffende werken aan de kerk en 
de aanleg van een straat. 1711, 1764

2 stukken

989 Contract tussen Jacobus Blanckaert en de abdis over het aanleggen
van een stenen brug te Waasmunster. 1731.

1 stuk

990 Uittreksel uit resolutieboeken van de meier en schepenen te Sint-
Niklaas, betreffende het onderhoud van de kasseiweg. (1764-
1765), 1769

2 stukken

991 Afschrift van een brief van meier Bolssens betreffende de 
bereidheid van de abdis om bij te dragen aan de aanleg van een 
kasseiweg, met antwoord namens de abdis. 1770.

1 stuk

--- Ingekomen brief van P.F. Delcambe, griffier te Tielt, betreffende de 
werken aan wegen palend aan abdijgoederen te Markegem. 1780.

J. Erfdienstbaarheden

J. ERFDIENSTBAARHEDEN
992 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het hof van de 

bisschop van Doornik te Waasmunster, betreffende de doorgang 
door het Rogierstraatje. 1430.

1 charter

993 Akte verleden voor baljuw en schepenen van het hof van de 
bisschop van Doornik in Waasmunster, betreffende de bevestiging 
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van een recht van doorgang van de abdis en abdij over grond van 
Jaspaer de Hont en zijn echtgenote Margriete Verhallen te 
Waasmunster. 1521.

1 charter

994 Vidimus van meier en schepenen te Moerbeke van de akte 
verleden voor dezelfden waarmee Antheunis de Coc, zoon van 
Michiel verzocht te worden bevestigd in het bezit van drie bunder 
"hostine" te Moerbeke, met recht van doorgang voor de abdis en 
de abdij. (1506), 1522.

1 charter

995 Akte verleden voor baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de
bisschop van Doornik te Waasmunster, waarmee Willem Pieters, 
zoon van Hendricx, in naam van zijn zus Kathelyne, weduwe van 
Oste de Peystere de vrije doorgang verleent over een weg gelegen 
in de Biesmeersch. 1559.

1 charter

996 Afschrift van een vidimus verleden voor schepenen te Moerbeke, 
waarmee Anthonis de Cock wordt bevestigd als rechtmatige 
eigenaar van grond gelegen te Moerbeke en waarvan de abdis 
wordt ingelicht wegens een recht van doorgang. (1506, 1522), z.d.

1 stuk

997 Authentiek afschrift van de akte waarmee Jan Baptista Audenaert 
verklaart niet langer te zullen rijden over land toebehorend aan 
Frans de Jonghe (palend aan goederen van de abdij). (1717), 1739.

1 stuk

998 Akte verleden voor notaris Jacques François de Grave, waarmee 
abdis van Crombrugghe aan Bernardus Josephus van Heze, zoon 
van Jacobus een recht van doorgang over abdijgrond verpacht. 
1775.

1 stuk

K. Amortisatie en andere vormen van fiscaliteit

K. AMORTISATIE EN ANDERE VORMEN VAN FISCALITEIT
1. Amortisatie

1. AMORTISATIE
999 Afschrift van een kwitantie van Anthoine Spillart, secretaris van de 

hertog van Bourgondië (Karel de Stoute), voor de ontvangst van 
amortisatiegeld. (1475), z.d.

1 stuk

1000 Kwitantie door Nicaise Hanneron, "commis" van belastingen van de
vorst, voor de ontvangst van amortisatiegeld. 1516.

1 stuk
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1001 Ingekomen brief aan abdis de Belver van de algemeen ontvanger 
van de vorstelijke domeinen in Oost-Vlaanderen, betreffende het 
aanstellen van een nieuwe zaakbehartiger voor de betaling van de 
amortisatie. 1725.

1 stuk

1002 Ordonnantie van keizerin Maria Theresia waarmee ze instemt met 
de amortisatie van goederen te Waasmunster, Tielrode en 
Markegem. 1754.

1 charter

1003 Kwijtschrift verleend door François Jaques van Overstraeten van 
Domeinen en Financiën aan de abdij voor de belasting op het 
octrooi van amortissement dat werd ontvangen voor drie stukken 
land en een rente. 1754.

1 charter

1004 Afschrift van een brief van Dudard uit Wenen betreffende twee 
amortisatieoctrooien, onder meer voor de abdij. 1766.

1 stuk

1005 Afschrift van de ordonnantie tot het opmaken van een lijst van 
gronden en goederen die werden geamortiseerd op 15 september 
1753 en die werd gepubliceerd door de Raad van Vlaanderen op 14
april 1756. Z.d.

1 stuk

2. Andere belastingen

2. ANDERE BELASTINGEN
1006 Akte waarmee Wouter van Vorhoute aan de abdis en abdij een 

vrijstelling van vaartol verleent te Mendonk en Wachtebeke. 1338.
1 charter

1007 Kwijtschrift door Abraham van Reymis als ontvanger van de 
opperjager van Vlaanderen verleend aan de abdis voor een 
betaling. 1483.

1 charter

1008 Kwijtschriften van de ontvanger van de watergraaf van Vlaanderen 
voor de ontvangst van betalingen. 1535.

1 omslag

1009 Uittreksel uit de instructie van 's gravenmannen en 
hoofdschepenen betreffende de uitvoer van brandhout, stenen en 
tegels. Z.d. [16de eeuw?].

1 stuk
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1010 - 1011 Kwijtschriften van betalingen van provinciale rechten. 1653-1794.

1010 - 1011 Kwijtschriften van betalingen van provinciale rechten. 
1653-1794.

1010 1653-1794.
1 deel

1011 1661-1769.
1 deel

1012 Gedrukte nota betreffende de collaterale successie of 40ste 
penning volgens het plakkaat van 1657, geheven op de kerkelijke 
goederen gelegen in gebieden onder jurisdictie van de Staten-
Generaal. 1657-1661

1 katern

1013 Vonnis van de Grote Raad van Mechelen waarmee de abdis wordt 
aangemaand zich te conformeren aan het reglement 30 juli 1672 
betreffende het goederenbezit. 14 december 1691.

1 katern

1014 Akte van kennisgeving door de meier van Waasmunster aan de 
abdis, dat zij twee "wetteboden" (gerechtsdienaren) te logeren 
krijgt, zolang zij haar belastingsschulden niet betaalt. 1704.

1 stuk

1015 Afschrift van een verbaal van het hoofdcollege van het Land van 
Waas in de zaak tussen de abdis enerzijds en de schepenen van 
Waasmunster anderzijds, over een belasting. 1705.

1 stuk

1016 Kwijtschrift verleend aan de abdis door Jan Suys, meier en 
ontvanger te Waasmunster, genoteerd op een aanmaning tot 
betaling van achterstallige belastingen. 1705.

1 stuk

1017 Stukken betreffende de bijdrage in de provinciale belastingen. 
1726-1738.

1 omslag

1018 Ingekomen brieven aan de abdis betreffende de reductie van de 
20ste penning tot de 25ste penning. 1750, 1751.

2 stukken

1019 Bekendmaking in naam van luitenant-generaal Bourdonnaye, 
waarin wordt gewaarschuwd voor oplichters die zich voordoen als 
belastinginners. 1792.

1 katern
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1020 Ingekomen brief van de directeurs van de "Provintiaele regten van 
Vlaenderen" betreffende een boete opgelegd aan de abdis voor 
inbreuken in verband met het bierbrouwen en de controle hierop. 
1793.

1 stuk

1021 Afschrift van een brief van J. de Breucq, A.J. Dhoop en G.F. 
Hoogstoel betreffende de taxatie van door Roosenberg gebrouwen 
bier. 1794.

1 stuk

1022 Kwijtschriften door J.B. Putseys voor de betaling van 
brouwaccijnzen door de abdij. 1794-1795.

1 omslag

1023 Brief van de ontvanger van de nationale domeinen van het Land 
van Waas aan de gemeente Waasmunster, betreffende het 
signaleren van oplichters die zich uitgeven voor commissarissen 
van de Franse Republiek en in die hoedanigheid wijn en onroerende
goederen hebben ontvreemd, onder meer in de abdij. 1795.

1 stuk

1024 Staten van de betalingen van de contributie en andere uitgaven uit
de verkoop van bomen en zilver. 1795.

1 katern

L. Processen en conflicten over niet gespecifieerde goederen

L. PROCESSEN EN CONFLICTEN OVER NIET GESPECIFIEERDE 
GOEDEREN

1025 Processtuk in het geschil tussen abdis Judoca van Steelant en 
Arendt Heylinc, betreffende een eerder vonnis. 1533.

1 stuk

1026 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in het geschil tussen de abdij 
als eiser en het ambacht Hulst als verweerder, betreffende vier 
gemeten land te Rietvliet. 1560.

1 charter

1027 Ingekomen briefje van Marck van Steelandt betreffende een proces
voor de Raad van Vlaanderen waarbij de abdis betrokken raakt. 
1561.

1 stuk

1028 Afschrift van een processtuk betreffende het verschijnen van de 
abdis voor de vierschaar van Waasmunster, in een zaak over een 
omheining. 1568.

2 stukken
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1029 Afschrift uit een procesdossier inzake een geschil over een hekken, 
een paalsteen en bomen. [16de eeuw], z.d.

1 stuk

1030 Stukken afkomstig uit een procesdossier in de zaak tussen Gillis 
Verbeke en Anthonis van Potteberghe tegen de abdis. 1619.

2 stukken

1031 "Commissie van complainte", akte verleend door de Raad van 
Vlaanderen waarmee kennis wordt genomen van de klacht van de 
abdis betreffende een achterstallige betaling door Maximiliaen 
Tasses uit Oudenaarde, met de te volgen stappen in de verdere 
afhandeling van de zaak. 1632.

1 charter

1032 Akte verleend door de Raad van Vlaanderen betreffende een zaak 
tussen Joos en Jan Dhaeveloose uit Wakken en Carel en Joos 
Biebuyck als eisers en de burgemeester en schepenen van Sint-
Baafs-Vijve als verweerders voor het hof te Doornik, met de te 
volgen stappen in de verdere afhandeling van de zaak. 1632.

1 charter

1033 Akte van schikking voor de Raad van Vlaanderen naar aanleiding 
van de klacht van de abdis tegen Geraert de Clercq, stokhouder 
van het Land van Waas en Pieter de Smet, betreffende 
achterstallige schulden. 1654.

1 charter

1034 Dossier inzake het proces gevoerd voor de Raad van Vlaanderen 
tussen de abdis als eiser en de burgemeester en schepenen van de
parochie Waasmunster als verweerders. 1655.

1 omslag

1035 Dagvaardingen van Joos Windey om te verschijnen voor de Raad 
van Vlaanderen, na dagvaarding door de abdis. 1662.

2 stukken

1036 Ingekomen brief van Lansbergh en Pierssens uit Hulst aan pastoor-
deken van Ranst van Sint-Baafs te Gent, betreffende een 
ontwerpakkoord aangaande de abdij. 1680.

1 stuk

1037 Akte van overeenkomst gesloten in het dispuut tussen de abdis en 
Jacobus Parredaen, betreffende een achterstallige betaling. 1742.

2 stukken

1038 Afschrift van een akte verleden voor de schepenen van Sint-Niklaas
en Nieuwkerken, betreffende een geschil tussen abdis van Hove en 
Andries Pierssens en consoorten. 1743.
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1 stuk

1039 Bekendmaking door De Dobbele aan Kempeneers betreffende de 
kosten van de schepenen van Waasmunster waartoe de abdis werd
veroordeeld op 21 juli. 1747.

1 stuk

1040 Stukken betreffende het geschil tussen de abdis en de erfgenamen 
van Marcus Brysinck, betreffende het sterfhuis van deze laatste. 
1756-1771.

1 omslag

1041 Uittreksels uit een procesdossier betreffende een vraag aan de 
abdis om een kaart gemaakt door landmeters Jacobus J. Ducaju en 
Henricus Joppen te collationeren. 1775.

2 stukken

1042 Stukken betreffende diverse gedingen waarbij de abdij was 
betrokken, die uit hun context (dossier) zijn geraakt. 17de-18de 
eeuw.

1 pak

1043 Stukken betreffende diverse processen gevoerd door en tegen de 
abdij betreffende goederen en inkomsten. 17de-18de eeuw.

1 pak

1044 Ingekomen brief van Le Bigue aan ontvanger de Grave betreffende 
een betaling in de zaak tussen de abdis en de weduwe Havermaet. 
1791.

1 stuk

1045 Uittreksel uit een register van de heerlijkheid Wijnsvelde te 
Waasmunster, Belsele en Sinaai betreffende een conflict over een 
erfelijke rente. (1669), z.d.

1 stuk

M. Abdijbroden en alimentatie

M. ABDIJBRODEN EN ALIMENTATIE
1046 Verklaring door Lieven Sanders de oude, doctor in de medicijnen, 

dat Digne van Eetvelde, voormalig lekenzuster, nog in leven is en 
dat hij in haar naam alimentatie heeft ontvangen. 1581.

1 stuk

1047 Akten van toekenning van abdijbroden, door Maria Theresia en 
Frans II. 1744-1745, 1794.

2 stukken

1048 Akten betreffende het pensioen ("abdijbrood") dat door de abdis 
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wordt toegekend aan Jeanne Marie Caroline en Marie Elisabeth de 
Pesser. 1749.

2 stukken

1049 Dossier betreffende problemen rond de uitbetaling van het 
pensioen ("abdijbrood") van Maria Anna en Catherine Hagel. 1767.

1 omslag

1050 Circulaire van de Staten-Generaal betreffende het verzoek een lijst 
van de begunstigden van abdijbroden neer te leggen bij de griffie, 
met de lijst. 1790.

2 stukken

1051 Ingekomen brief van della Faille, schatbewaarder van de Staten 
van Vlaanderen, betreffende het verbod om nog abdijbroden uit te 
betalen aan personen die niet in "de Belgische provincies" zijn 
gedomicilieerd. 1790.

1 stuk

1052 Circulaire van de Staten van Vlaanderen betreffende de toelating 
om abdijbroden uit te betalen aan personen die zijn gedomicilieerd 
in de "Nederlandsche geünieerde Staeten". 1790.

1 stuk

1053 Briefwisseling tussen Charlotte de Latraye en de abdis, betreffende
het uitblijven van de betaling van abdijbrood. 1795-1796.

1 omslag

N. Verplichte leningen, vorderingen en logement van troepen en gevluchte religieuzen

N. VERPLICHTE LENINGEN, VORDERINGEN EN LOGEMENT VAN 
TROEPEN EN GEVLUCHTE RELIGIEUZEN

1. Verplichte leningen

1. VERPLICHTE LENINGEN
1054 Akte uitgevaardigd door de Raad van Vlaanderen in naam van 

aartshertog Maximiliaan [van Oostenrijk] en Maria [van 
Bourgondië] waarmee ze verklaren dat ze van de Vlaamse clerus 
een bijdrage hebben ontvangen ter bescherming van het land, en 
waarmee ze de clerus garanderen geen onderdak te zullen moeten 
verlenen aan strijdkrachten. 1479.

1 charter

1055 Kwijtschrift verleend door Jooris de Boucke, ontvanger-generaal, 
voor de ontvangst van de som die werd geëist op kerkelijke 
goederen. 1534.

1 charter

1056 Ordonnantie betreffende de bestemming van belastingen geïnd 
voor de troepen, die door bepaalde Brabantse gemeenten voor 
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andere doeleinden werden gebruikt. 1754.
1 stuk

1057 Stukken betreffende een een nieuwe lening opgelegd aan kapittels 
en abdijen, door Maria Theresia en Karel van Lotharingen, ter 
ondersteuning van militaire campagnes. 1760.

1 omslag

1058 Ingekomen brief aan de abdis betreffende de keizerlijke en 
koninklijke loterij. 1761.

1 stuk

1059 Gedrukte akte van kwijting door de Staten van Vlaanderen in het 
kader van een algemene kredietlening. 1789.

1 stuk

1060 Stukken betreffende een nieuwe lichting onder de clerus ten bate 
van militaire onkosten en de behandeling hiervan door de Staten 
van Vlaanderen. 1790.

1 omslag

1061 Stukken betreffende de "vrijwillige gift" die van de clerus in het 
bisdom Gent wordt verwacht. 1791-1793.

1 omslag

1062 Stukken betreffende het aandeel van de abdij in de quoten van het 
Land van Waas en het Land van Dendermonde. 1794.

1 omslag

1063 Kwitanties en stukken betreffende (maatregelen genomen tot) het 
uitvoeren van betalingen voor verplichte leningen. 1795-1796.

1 omslag

1064 Stukken betreffende de gedwongen lening per geestelijke. 1796.
1 omslag

1065 "Exposé", nota in naam van de abdis aan de administratie van het 
Scheldedepartement betreffende diverse aangelegenheden. 
[1796], z.d.

1 stuk

1066 Minuut van een brief aan aartsdiaken Waegenaert van Gent, 
betreffende zijn instemming met een lichting ten laste van de 
abdij. Z.d. (eind 18de eeuw).

1 stuk

1067 Aantekening door secretaris Nuytens van het bisdom Gent dat de 
abdij van Roosenberg voor 16000 gulden "gequotiseert" is. Z.d.

1 stuk



142 Abdij Roosenberg te Waasmunster

2. Vorderingen voor en logement van troepen en gevluchte geestelijken

2. VORDERINGEN VOOR EN LOGEMENT VAN TROEPEN EN 
GEVLUCHTE GEESTELIJKEN

1068 Klad van een verzoekschrift van Anthoine Triest, vaandeldraager 
van de compagnie van kapitein Wijckhuijs, om een vergoeding voor
bewezen diensten, met een overzicht per dag van gemaakte 
onkosten voor verplaatsingen en verblijven, waaronder in de abdij. 
1598-1599.

1 stuk

1069 Afschrift van een rekwest van de abdis en religieuzen aan de 
aartshertogen, waarmee zij verzoeken hun dienaar André Bekaert, 
die tijdens hun verblijf in de refuge te Dendermonde hun land te 
Waasmunster bewerkt, zou worden vrijgesteld van de plicht tot 
bijdrage voor het logement der troepen. (Eind 16de-begin 17de 
eeuw), z.d.

1 stuk

1070 Ingekomen circulaire van de Verenigde Belgische Staten 
betreffende een verzoek tot bijdrage voor het bekostigen van de 
vaderlandse troepen. 1790.

1 stuk

1071 Brief in opdracht van de bisschop van Gent aan de kloosters van 
het bisdom gestuurd, om op vraag van de centrale overheid over te
gaan tot het vervaardigen van "pluck" uit lijnwaad, ten behoeve 
van de militaire hospitalen. 1792.

1 stuk

1072 Briefwisseling tussen de abdis en het bisdom Gent betreffende het 
huisvesten van gevluchte Franse priesters. 1792.

2 stukken

1073 Briefwisseling tussen de abdij en diverse partijen betreffende (de 
overlast veroorzaakt door) het logeren van Franse soldaten en het 
verplicht laten inventariseren van de abdijgoederen (decreet van 
15 en 18 december 1792). 1792-1793.

1 omslag

1074 Aantekening door de abdis betreffende voornamelijk het 
wijnverbruik door een in de abdij gelogeerde Franse legerkapitein. 
Na 6 februari 1793.

1 stuk

1075 Lijsten van leveringen en logistieke voorzieningen "aen de prochie"
door de abdij ten behoeve van het leger en het logement van 
militairen. (1793-1795), 1794-1795, z.d.
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2 stukken

1076 Stukken betreffende de opeising van karren, paarden en 
bevoorrading. 1795, z.d.

1 omslag

1077 Bevelschriften tot het logeren van militairen. 1795.
2 stukken

1078 Ingekomen brief van de administratie van het Scheldedepartement
betreffende de verplichte levering door de abdij van zes bedden, 
matrassen en beddengoed voor de gendarmerie nationale. Met 
kwijtschrift 1796.

2 stukken

O. Declaratie en sekwestratie van kerkelijke goederen onder het Oostenrijks en Frans bewind

O. DECLARATIE EN SEKWESTRATIE VAN KERKELIJKE GOEDEREN 
ONDER HET OOSTENRIJKS EN FRANS BEWIND

1079 Stukken betreffende het edict van keizerin Maria Theresia in 
verband met het oplijsten van geamortiseerde goederen daterend 
van voor 15 september 1753. 1754-1756.

1 omslag

1080 Stukken betreffende de financiële toestand, het beheer van de 
goederen en de te nemen maatregelen bij het aantreden van abdis
van Crombrugghe. 1766.

1 omslag

1081 Briefwisseling met advocaat-fiscaal de Haveskercke betreffende de 
vraag de goederen van de abdij die onder Frankrijk vallen binnen 
de acht dagen te signaleren. 1783.

2 stukken

1082 Briefwisseling met de overheid betreffende het in leen geven van 
goederen aan leken. 1787.

1 omslag

1083 Afschrift van de staat van goederen van de abdij opgesteld in 
opdracht van en ter declaratie ingediend door de abdis. 1787.

1 katern

1084 Aantekening betreffende diverse gebeurtenissen met betrekking 
tot de goederen en financiën van de abdij, tussen 1788 en 1792. 
1792.

1 stuk

1085 Stukken betreffende de verplichte inventaris van abdijgoederen en 
de weigering van de abdis om deze te tekenen. 1793.
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1 omslag

1086 Uittreksel uit een legger van renten ten laste van particuliere 
personen, ter voldoening aan het plakkaat van 26 februari 1794. 
Met kwijtschrift van de ontvanger van Waasmunster. 1794.

1 stuk

1087 Ingekomen brief van zaakwaarnemer B. van Albrouck aan juffrouw 
Blommaert betreffende de vraag om 50 à 60 exemplaren van een 
drukwerk te laten drukken en dit te verspreiden. 1794.

1 stuk

1088 Bon uitgevaardigd door de militaire administratie, goed voor hooi 
en haver. 1794.

1 stuk

1089 Dossier inzake het vertrek van de abdis, met vrijgeleiden en 
overzichten van onkosten voor haar verblijf en transport. 1794-
1795.

1 omslag

1090 Inventaris van wat de individuele religieuzen in bewaring hebben. 
1795.

1 stuk

1091 Stukken betreffende het verbod op verkoop, vervreemding of 
berenting van kerkelijke goederen. 1795.

1 omslag

1092 Aantekeningen betreffende ontvangsten van de abdij, onder meer 
uit cijnsrenten. 1795.

2 stukken

1093 Stukken betreffende het overdragen van inkomsten en het 
verstrekken van informatie via enquêtes aan de Nationale 
Domeinen. 1795-1796.

1 omslag

1094 Ingekomen circulaire van het Scheldedepartement en afschrift van 
de reactie hierop betreffende het bekendmaken van het aantal 
religieuzen waaruit de gemeenschap is samengesteld. 1796.

2 stukken

1095 Dossier inzake de in opdracht van de directeur van de Nationale 
Domeinen opgestelde inventaris van roerende goederen van de 
abdij. 1796.

1 omslag
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P. Afschaffing van de abdij en verkoop van haar goederen

P. AFSCHAFFING VAN DE ABDIJ EN VERKOOP VAN HAAR GOEDEREN
1096 Afschriften van ingekomen brieven van de nuntius van Keulen en 

het aartsbisdom Mechelen betreffende "bons" voor de teruggave 
van aangekochte kloostergoederen. 1796.

1 stuk

1097 Affiche betreffende de afschaffing van de contemplatieve religieuze
instellingen en de inbeslagname van hun goederen bepaald door 
de wet van IX vendémiaire jaar IV en 15 fructidor jaar IV. 1796.

1 stuk

1098 Verklaringen waarin abdis van Crombrugghe stelt door het 
aannemen van "bons" geenzins in te stemmen met de afschaffing 
van de abdij of de gevolgen hiervan. 1796.

1 omslag

1099 Ingekomen brief betreffende advies aangaande de mogelijke 
vernieling van kerkelijke goederen. 1797.

1 stuk

1100 Uittreksels uit een register van het vicariaat van het bisdom Gent, 
betreffende een verklaring van B. van Aelbrouck, voormalig 
ontvanger van de abdij, dat hij de van de abdij aangekochte grond 
weer zal afstaan aan de zusters. 1797.

2 stukken

1101 Ingekomen brief van het vicariaat van het bisdom Gent betreffende
het declareren van de authenticiteit van de "bons". 1797.

1 stuk

1102 Aantekening betreffende de verkoop van het kerksieraad en ander 
meubilair van de abdij. 1797.

1 stuk

1103 Afschrift van een verzoekschrift van Jacobus Domin aan 
vrederechter Ignatius van Remoortere van het kanton Hamme 
betreffende de verkoop en terugkoop van twee altaren van de 
abdij. 1798.

2 stukken

1104 Aantekening betreffende het gerucht dat de religieuzen de abdij 
zouden willen verlaten en de te treffen maatregelen. Z.d. (eind 
18de eeuw).

1 stuk

1105 Kopie van een brief van abdis van Crombrugghe aan juffrouw de 
Volder te Lokeren en juffrouw van den Broecke te Gent, betreffende
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de verkoop van kerkelijke goederen en de ontvangst van "bons". 
Z.d.

1 stuk

V. Optreden van de religieuzen na de afschaffing

V. OPTREDEN VAN DE RELIGIEUZEN NA DE AFSCHAFFING
A. Goederenbeheer

A. GOEDERENBEHEER
1106 Ingekomen brief van B. Cammaert aan juffrouw Lindenschmidt 

betreffende de bestemming van de koets van de abdij. 1797.
1 stuk

1107 Ingekomen brieven betreffende sommen geld voor de zusters die 
bij ontvanger van Aelbrouck berusten. 1798-1799.

1 omslag

1108 Borderel van de 25ste rekening van abdis van Crombrugghe. 1798.
1 stuk

1109 Diverse kwijtschriften voor leveringen en diensten aan de zusters. 
1799-1813, (eind 18de, begin 19de eeuw).

1 omslag

1110 Afschrift van een staat van uitgaven voor reparaties aan het huis 
van priester Leepe. (1798-1800), 1800.

1 stuk

1111 Stukken betreffende de schatting en verkoop van het 
"bierwagentjen" van de abdij en de brouwketel van de vrouw van 
B. Abbeel. 1800.

2 stukken

1112 Aantekeningen door J.B. Coppieters en zuster Hooghewijs 
betreffende het nazicht van de boekhouding en fouten die door 
ontvanger van Aelbrouck werden gemaakt. 1801, (1806), z.d.

1 omslag

1113 Aantekening betreffende inkomsten en uitgaven, onder meer met 
betrekking tot "prondelinge van den ontfanght". 1801-1802.

1 deel

1114 Brieven aan de abdis betreffende de verkoop van religieus textiel. 
1804, 1805.

2 stukken

1115 Kopie van een brief van juffrouw Vispoel aan de abdis betreffende 
de verkoop van het horloge. 1805.

1 stuk
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1116 Verklaring van de zusters betreffende de eigendom van een meers 
en zaailand in de heerlijkheid Sint-Anna. 1805.

1 stuk

1117 Kwijtschrift voor de zorgen besteed aan schilderijen door 
Benedictus Bernardus Eeckelaert, ex-procureur van Belsele. 1807.

1 stuk

1118 Rekening van verkocht lood, marmer en oud ijzer in opdracht van 
de abdis. 1809.

1 stuk

1119 Akte van verpachting door Pieter Loens aan de abdis van een 
woonhuis met erf gelegen te Sint-Anna. Met klad- en netversies 
van transcripties en vertalingen van dit document. 1810.

1 omslag

1120 Kwijtschriften voor telkens een jaar huishuur. 1810-1813.
1 omslag

1121 Verklaring betreffende het afstaan van "een capelleken met eenen 
selveren Christus" aan Joannes Heynen uit Sint-Niklaas voor 
bewezen diensten. 1811.

1 stuk

1122 Ontwerp voor een schuldbekentenis door Martinus Dominicus 
Schelfhout en Anna Marie de Kimpe betreffende een af te lossen 
som geld. 1812.

1 stuk

1123 Staat van inkomsten uit "obligatiën op Zweden". 1817.
1 stuk

1124 Afschrift van een ingekomen brief aan de abdis, betreffende de 
verkoop van alben. Z.d.

1 stuk

1125 Brief van de abdis aan juffrouw Vispoel, betreffende kandelaars. 
Z.d.

1 stuk

1126 Aantekening betreffende de verkoop van diverse abdijgoederen, 
renten en betalingen. Z.d. (eind 18de, begin 19de eeuw).

1 omslag

1127 Staat van beschikbare munten en hun waarde. Z.d. (begin 19de 
eeuw).

1 stuk
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B. Financiën van individuele zusters

B. FINANCIËN VAN INDIVIDUELE ZUSTERS
1128 Kwijtschrift van A. Lindenschmidt voor de uitbetaling van een 

lijfrente door Andries de Kimpe. 1800.
1 stuk

1129 Kwijtschrift voor sommen bezorgd aan zuster Augustine van 
Avermaet door de abdis, getekend door C. Van Schooten. 1808.

1 stuk

1130 Ontvangstbewijzen van jaarpensioenen door zuster Decuyper. 
1822-1823.

2 stukken

1131 Aantekening van Petronilla vanden Bemden betreffende de 
uitgaven voor haar overleden broer. 1827.

1 stuk

C. Medische zorgen, uitvaarten en nalatenschappen

C. MEDISCHE ZORGEN, UITVAARTEN EN NALATENSCHAPPEN
1132 Staat van onkosten voor de uitvaart van subpriorin Marie Barbara 

de Stassins. 1800.
1 stuk

1133 Kwijtschriften voor de betaling van "chirurgicale diensten" en 
medicijnen. 1800, 1812, 1816.

1 omslag

1134 Kwijtschriften voor de betaling van mond- en tafelkosten voor 
zuster Theresia Weyn. 1802-1807.

1 omslag

1135 Testament van abdis van Crombrugghe. 1808.
1 katern

1136 Kwijtschrift door priester Duwez van Melsele gegeven aan Joseph 
Loens, voor 25 missen voor het zieleheil van abdis Isabelle [van 
Hove]. 1813.

1 stuk

1137 Inventaris van het sterfhuis van abdis van Crombrugghe, door 
notaris Ysebrant. 1813.

1 katern

1138 Kwijtschriften voor onkosten gemaakt in het kader van het 
overlijden en de begrafenis van abdis van Crombrugghe. 1813.

1 omslag
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1139 Rekening van het sterfhuis van abdis van Crombrugghe, door Jean 
Baptiste Coppieters. 1813.

1 katern

1140 Staten betreffende onkosten voor de nalatenschap van abdis van 
Crombrugghe. 1813.

1 lias

1141 Codicil van Angelina Francisca Willox. 1817.
1 stuk

1142 Rekening van de verkoop van het sterfhuis van Angelina Willox. 
1818.

1 stuk

1143 Kwijtschriften voor onkosten gemaakt in het kader van het 
overlijden en de begrafenis van juffrouw Willox. 1818.

1 omslag

1144 Rekening en kwijtschrift van J.J. de Bundel voor aan zuster vanden 
Bempt geleverde medicijnen. 1821.

1 stuk

1145 Verklaring door abdis van Crombrugghe dat al haar bezittingen aan
de abdij toekomen. Z.d.

1 stuk

1146 Aantekening betreffende de betaling van de dokter van Sinaai in 
naam van juffrouw Lindenschmidt. Z.d.

1 stuk

D. Contacten met derden

D. CONTACTEN MET DERDEN
1147 Loflied ter gelegenheid van het huwelijk van Benedictus de Clercq 

en Livina Steijaert in de kerk van Wetteren-ten-ede op 1 mei 1809. 
1809.

1 stuk

1148 Affiche met jubeldicht ter gelegenheid van het veertigjarig 
priesterschap van Joannes-Ignatius van Crombrugghe, kanunnik te 
Gistel. 1812.

1 stuk

1149 Brief van zuster vanden Bemden aan juffrouw la Fontaine, na de 
afschaffing van de abdij verstuurd. 1813.

1 stuk
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1150 Ingekomen brief van M. vander Gucht betreffende een uitnodiging 
aan de zusters om naar Aalst te komen om te spreken met haar 
nicht vanden Bemden. 1813.

1 stuk

1151 Affiche met jubeldicht geschreven naar aanleiding van de plechtige
beloften van Ludovica de Clercq afgelegd in het Gentse Sint-
Elisabethbegijnhof. 1815.

1 stuk

1152 Nota betreffende het inwinnen van informatie over de toestand van
mevrouw Stassain. Z.d.

1 stuk

VI. Stukken zonder aanwijsbaar verband en niet te plaatsen stukken

VI. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND EN NIET TE 
PLAATSEN STUKKEN

1153 Akte betreffende een overeenkomst gesloten tussen Petrus Sa Vila,
landbouwer, en Petrus de Villamaiorin, beiden uit de parochie van 
Sint-Andreas in Tona (bisdom Vic, Catalonië) betreffende een rente. 
1431.

1 charter

1154 Loden zegel van Pius II. 1458-1464.
1 zegel

1155 Afschrift van de akte verleden voor schepenen van de Keure van 
Gent, waarmee Pieter de Joncheere, zoon van Jan, aan Jacop 
vander Beke een huis verkoopt te Gent. 1551.

1 stuk

1156 Vonnis van de Raad van Brabant in een proces tussen Jean de 
Vurstenberghe, heer van La Rochette en de graaf van Fallez. 1627.

1 charter

1157 "Lettre van deurstecke", akte van de schepenen van Gent, 
getransfixeerd bij een verdwenen akte. 1676.

1 charter

1158 "Nouvelle carte du Département des deux Nethes". 1799-1800.
1 rol

1159 Kaart van Europa. 18de eeuw.
1 stuk

1160 Uittreksel uit een legger van onroerende goederen betreffende een 
goed van de baron van Boonhem. Z.d. (18de eeuw).

1 stuk
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1161 "Carte général de l'Europe." Kaart van Europa met aanduiding van 
de routes gevolgd door Cook. 1816.

1 rol

1162 Akte verleden voor notaris Dominicus Raman te Gent, waarmee 
Joannes Claeijs aan Franciscus van Belle een som geld leent. 1826.

1 stuk

1163 Tekening van een sierzuil. Z.d.
1 stuk

1164 Kaart van Europa door Jean Michel Probst te Augsburg. Z.d.
1 rol

1165 "Carte topographique des environs de Paris". Gedrukte kaart van 
de omgeving van Parijs. Z.d.

1 rol
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Roosenberg II (1831-1971/1994)

ROOSENBERG II (1831-1971/1994)
I. Conventueel leven

I. CONVENTUEEL LEVEN
A. De gemeenschap

A. DE GEMEENSCHAP
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
--- Notitieboek van de abdij, met aantekeningen betreffende 

historische gebeurtenissen. 1727, aangevuld tot 1910.

--- Notariële akten waaronder testamenten van de zusters en stukken 
betreffende hun bruidsschat. 1767-1939.

1166 Uittreksels uit de parochieregisters betreffende de dopen van de 
zusters. 1805-1847.

1 omslag

1167 Kloostergeloften door de zusters afgelegd. 1833-1953.
1 omslag

1168 Testamenten van de zusters. 1835-1941.
1 omslag

1169 Stukken betreffende het kerkhof van de abdij, begrafenissen en 
toelatingen om begraven te worden. 1836-1968.

1 omslag

1170 Lijst van zusters van Roosenberg II tot 1855. 1855.
1 stuk

1171 Ingekomen brieven aan verschillende zusters. 1871-1937.
1 omslag

1172 "Necrologium". Lijst van overlijdens binnen of van personen 
verwant aan de abdij. Na 1883.

1 stuk

1173 Aantekeningen betreffende de oprichting van Roosenberg II. 19de 
eeuw.

1 omslag

1174 Identiteitsbewijzen van zusters, met persoonsbeschrijving en foto's.
1914, 1922-1948.

1 omslag

1175 Aantekeningen betreffende gebeurtenissen in de abdij en de orde 
in het algemeen. 1925-1954.
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1 omslag

1176 Machtigingen tot begraving verleend door de gemeente 
Waasmunster voor de overleden zusters. 1949-1972.

1 omslag

1177 Ontvangstbewijzen van de gemeente Waasmunster voor de 
betaling van grafkruisjes voor de zusters. 1962-1972.

1 omslag

1178 Metalen, genummerde grafplaatjes van zusters. 1963, z.d.
1 omslag

1179 Uittreksels uit de overlijdensregisters betreffende de zusters. 1967-
1972.

1 omslag

1180 Stukken betreffende het kennisgeven van overlijden van de 
zusters, waaronder ontwerpteksten. 20ste eeuw.

1 omslag

2. Individuele religieuzen

2. INDIVIDUELE RELIGIEUZEN
a. Abdissen

a. Abdissen
(1) Algemeen

(1) Algemeen
1181 Jubeldicht gericht aan een onbekende abdis op haar feestdag. 19de

eeuw.
1 stuk

1182 Dossier inzake de abdisverkiezingen. 1933-1970.
1 omslag

1183 Tekeningen van de wapenschilden van diverse abdissen. Z.d., 
20ste eeuw.

1 omslag

1184 "Ceremoniaal der kiezing van een abdis", aantekeningen 
betreffende de abdisverkiezing, verschillende exemplaren en 
versies. Z.d., 20ste eeuw.

1 omslag

1185 Met stof beklede mappen gebruikt bij de abdisverkiezingen. Z.d., 
20ste eeuw.

1 pak
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(2) Johanna Maria Elisabeth van Doorslaer de ten Ryen

(2) Johanna Maria Elisabeth van Doorslaer de ten Ryen
1186 Gelofteformule bij intrede in Roosenberg II in de Kerkstraat te 

Waasmunster. 30 augustus 1831.
1 stuk

1187 Professieformule. 18 oktober 1832.
1 stuk

1188 Handgetekende affiche met heilswens ter gelegenheid van haar 
abbatiale inzegening. 1832.

1 rol

1189 Jubeldichten en feestwensen. 1832, 1847, z.d.
1 omslag

1190 Akte waarmee bisschop van de Velde Johanna Maria van Doorslaer 
de ten Ryen tot overste van de abdij benoemt. 27 oktober 1832.

1 stuk

1191 Briefwisseling met verschillende correspondenten. 1836-1857, z.d.
1 omslag

1192 Uittreksel uit het doopregister van Sint-Goedele te Brussel 
betreffende het doopsel van Johanna Maria Elisabeth van Doorslaer
de ten Ryen. 1837.

1 stuk

1193 Ingekomen brief van bisschop van de Velde betreffende het 
overlijden van abdis van Doorslaer de ten Ryen. 1863.

1 stuk

1194 Foto van abdis van Doorslaer de ten Ryen op haar doodsbed. 1863.
1 stuk

1195 Stukken betreffende de familie van abdis van Doorslaer de ten 
Ryen. 1871-1949, z.d.

1 omslag

1196 Notitieboek van abdis van Doorslaer de ten Ryen betreffende 
Franse grammatica en het Oud Testament. 19de eeuw.

1 deel

1197 Biografische aantekeningen over abdis van Doorslaer de ten Ryen. 
Z.d. (begin 20ste eeuw).

1 omslag
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(3) Francisca van den Dorpe

(3) Francisca van den Dorpe
1198 Brief van L.J. De Mulder aan de abdis, betreffende het gebruik van 

muziekstukken opgelijst in het drukwerk waarbij het is ingebonden.
1864.

1 deel

(4) Maria Sylvie de Cock (Dame Aloysia)

(4) Maria Sylvie de Cock (Dame Aloysia)
1199 Briefwisseling met verschillende correspondenten, waaronder 

giften door particulieren aan de abdij en vragen voor gebed. 1879-
1924.

1 omslag

1200 Diploma van het Klein Liefdewerk van het Heilig Hart, toegekend 
aan Aloysia de Cock. 1887.

1 stuk

1201 Affiche met jubeldicht ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig 
abbatiaat. 1898.

1 stuk

1202 Verzoekschrift van zuster Aloysia tot het verkrijgen van de 
pauselijke zegen naar aanleiding van haar vijfentwintigjarig 
jubileum als abdis. 1898.

1 rol

1203 Affiches met jubeldichten ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig
jubileum als abdis van Aloysia en tevens opgedragen aan de 
zusters Bernarde, Euphrasie en Jeannette. (1898), z.d.

1 rol/2 stukken

1204 Affiche met versierd lofdicht ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig jubileum van zuster Aloysia. (1898), z.d.

1 rol

1205 Ingekomen felicitatiebrieven en jubeldichten betreffende jubilea en 
naamfeesten. 1898-1918.

1 omslag

1206 Klad van een lofdicht ter gelegenheid van het zilveren jubileum van
de professie van "mère Maria". (19de eeuw), z.d.

1 stuk

1207 Affiche met jubelaandenken ter gelegenheid van het zestigjarig 
kloosterleven van de abdis, voorstellende een boom met 
aanduiding van de abdissen en religieuzen van het klooster 
inclusief het jaartal van hun professie, sinds de heroprichting van 



156 Abdij Roosenberg te Waasmunster

de abdij in 1831. 1923.
1 stuk

1208 Krantenknipsels betreffende de feestelijkheden naar aanleiding van
het vijftigjarig abbatiaat van Aloysia de Cock en haar zestigjarig 
kloosterleven. 1923.

1 pak

1209 Stukken betreffende felicitaties en jubelpreken voor zuster Aloysia. 
1923.

1 pak

1210 Stukken betreffende het overlijden van Aloysia de Cock. 1927.
1 omslag

1211 Lijsten van buren van de abdij en van personen aan wie bidprentjes
worden gestuurd. (1927), z.d.

1 omslag

1212 Drukwerk betreffende de lijkreden uitgesproken voor kantonnier en
toneelschrijver Cesar de Cock, neef van abdis Aloysia. Begin 20ste 
eeuw.

1 stuk

1213 Notities betreffende geestelijke overpeinzingen. Eerste helft 20ste 
eeuw.

1 omslag

1214 Notitieboekje met handgeschreven gebeden. Z.d.
1 deel

1215 Ingekomen brief van E.H. August Verdurmen, betreffende een leuze
voor het wapenschild van Aloysia de Cock. Z.d.

1 stuk

1216 Schapulier. Z.d.
1 stuk

1217 "Bloementuiltjen", notitie met een lofdicht opgedragen aan de 
abdis in haar 64ste jaar. Z.d.

2 stukken/1 rol

(5) Johanna Berchmans-Pintelon (Dame Gabriëlle)

(5) Johanna Berchmans-Pintelon (Dame Gabriëlle)
1218 - 1232 Briefwisseling van abdis Gabriëlle Berchmans-Pintelon met diverse correspondenten. 1913-1961.

1218 - 1232 Briefwisseling van abdis Gabriëlle Berchmans-Pintelon 
met diverse correspondenten. 1913-1961.

1218 Diverse eenmalige correspondenten. 1913-1946.
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1 omslag

1219 Pater-passionist Laurentius. 1920-1927.
1 omslag

1220 E.H. Jan van Goethem. 1922-1926, z.d.
1 omslag

1221 Pater-trappist Edmondus Verschelden uit Westmalle. 1924-1931.
1 omslag

1222 Steenkapper Alex Vlaminck uit Lokeren. 1924-1925.
1 omslag

1223 Broeder Rumoldus uit Brugge. 1925.
1 omslag

1224 Diverse andere geestelijken. 1926-1959.
1 pak

1225 Abt-generaal van de Norbertijnen monseigneur Noots uit Rome. 
1926-1961.

1 omslag

1226 De gemeente Waasmunster. 1926-1936.
1 omslag

1227 Pater-jezuïet J. Creusens uit Leuven. 1928-1938.
1 omslag

1228 Albert Buvé van de Touring Club de Belgique. 1929-1930. Zie ook 
bestanddeelnummers 1234 en 1678.

1 omslag

1229 E.H. August Verdurmen. 1930, z.d.
1 omslag

1230 Pater de Meulemeester en zijn zus Clothilde. 1931-1936.
1 omslag

1231 Pater-augustijn Ludovicus Goegebuer uit Gent. 1933-1938.
1 omslag

1232 Pater Richard. Z.d.
1 omslag

1233 Jubeldichten en felicitatiebrieven voor abdis Berchmans-Pintelon, 
waaronder een sprookje aan haar opgedragen. 1925-1940.

1 omslag
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1234 Publicatie "Charles-Antoine van Remoortere, général belge" van 
Albert Buvé, geschonken aan de abdis. 1932.

1 deel

1235 Reproducties van werken voorstellend Sint-Augustinus, geschonken
door Ludovicus Goegebuer aan de abdis. 1933.

1 omslag

1236 Uitnodiging voor de viering van het vijfendertigjarig professoraat 
van Leo van der Essen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
1947.

1 stuk

1237 Stukken betreffende de benoeming van abdis Berchmans-Pintelon 
tot ridder in de Leopoldsorde, inclusief haar ereteken. 1951.

1 omslag

1238 Minuut van een anonieme brief aan vicaris Schelfaut betreffende 
een conflict tussen het gemeentebestuur en de pastoor en de 
heikele positie waarin dit de abdis brengt. 1953.

1 stuk

1239 Aantekeningenboek van abdis Berchmans-Pintelon getiteld "Lof der
abdij van de reguliere kanunikessen der vermaarde congregatie 
van den H. Victor genaamd abdij van de allerheiligste maagd Maria
van Rozenberg te Waasmunster", betreffende de geschiedenis van 
de abdij. Z.d. (eerste helft-midden 20ste eeuw).

1 deel

1240 - 1241 Aantekeningenboekjes van abdis Berchmans-Pintelon betreffende historische onderwerpen gerelateerd aan de orde. Z.d. (eerste helft-midden 20ste eeuw).

1240 - 1241 Aantekeningenboekjes van abdis Berchmans-Pintelon 
betreffende historische onderwerpen gerelateerd aan de orde. Z.d. 
(eerste helft-midden 20ste eeuw).

1240 Oorsprong van de kanonikale orden, de gastvrijheid en de 
liefdadigheidsgestichten.

1 deel

1241 Oorsprong van de kanunnikessen, de abdij van Sint-Victor te Parijs 
en de gastvrijheid.

1 deel

1242 Aantekeningenboek van abdis Berchmans-Pintelon getiteld 
"Notitieboek van aanvaarding, kleeding, professie en overlijden der
religieuzen der abdij van O.L.V. van Roosenberg te Waasmunster 
sedert de herstelling ten jare 1831". Met historiek vanaf 1797. Z.d. 
(eerste helft-midden 20ste eeuw)

1 deel
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1243 Aantekeningenboekje van abdis Berchmans-Pintelon betreffende de
geschiedenis van Roosenberg en de orde van Sint-Victor. Z.d. 
(eerste helft-midden 20ste eeuw).

1 deel

(6) Philomena Schatteman

(6) Philomena Schatteman
1244 Aantekeningen betreffende het verloop van de kleding van zusters 

Philomena Schatteman en Gabriëlle Roosen. 1913.
1 deel

(7) Overige zusters

(7) Overige zusters
(a) Elisa Baert (Dame Cécile)

(a) Elisa Baert (Dame Cécile)
1245 Register getiteld "devoirs" met schoolopdrachten van Elisa Baert 

alias dame Cécile. 1872-1873.
1 deel

1246 Diploma van onderwijzeres uitgereikt aan Elisa Baert door de 
normaalschool te Sint-Niklaas. 1874.

1 stuk

1247 Briefwisseling van "dame Cécile" met verschillende 
correspondenten. 1874-1919.

1 omslag

(b) Christine Vercauteren (Dame Josephine)

(b) Christine Vercauteren (Dame Josephine)
1248 Drukwerkje van de vereniging van gebeden (toebehorend aan 

zuster Josephine Vercauteren). 1854.
1 katern

1249 Aantekeningen van de retraite van zuster Josephine Vercauteren. 
1880.

1 katern

1250 Lidmaatschapsbewijzen van zuster Josephine (Christine 
Vercauteren) van de broederschap van de Allerheiligsten 
Rozenkrans te Brussel. 1920.

2 stukken

1251 Brieven van zuster Josephine Vercauteren. 1931, 1932.
2 stukken

1252 Lijstjes van kleding, klein huisraad en kleine meubelen in de cel 
van Josephine Vercauteren. Z.d.
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2 stukken

1253 Lijstje van toelatingen gevraagd aan de abdis door zuster Josephine
Vercauteren. Z.d.

1 stuk

1254 Aantekeningen betreffende de professie van Josephine 
Vercauteren. Z.d.

1 omslag

1255 Aantekeningen van zuster Josephine Vercauteren, betreffende 
geestelijke teksten. Z.d.

1 omslag

(c) Sidonie Pieters (Zuster Imelda)

(c) Sidonie Pieters (Zuster Imelda)
1256 Diploma van onderwijzeres, uitgereikt aan Sidonie Pieters door de 

bisschop van Brugge na het doorlopen van haar opleiding aan de 
normaalschool Heilige Familie te Tielt. 1885.

1 rol

1257 Getuigschrift van professie uitgereikt aan Sidonie Pieters, voortaan 
zuster Imelda, uitgereikt door broeder Augustinus Vincx. 17 maart 
1890.

1 rol

(d) Dame Justine

(d) Dame Justine
1258 Feestliederen en huldebrieven voor dame Justine, ter gelegenheid 

van haar kleding en naar aanleiding van haar naamfeest en haar 
zilveren jubileum als kloosterlinge en novicenmeesteres. 1887-
1927, z.d.

1 omslag

1259 Ingekomen brieven aan dame Justine, novicenmeesteres. 1913-
1930.

1 omslag

1260 Gelegenheidspreken naar aanleiding van het overlijden van E.H. 
Constant de Smet, broer van dame Justine. 1927.

1 deel

1261 Handboekje met godvruchtige oefeningen voor het noviciaat, van 
dame Justine. Z.d.

(e) Zuster Monica de Smet

(e) Zuster Monica de Smet
1262 Aantekening van zuster Monica de Smet betreffende de woorden 
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van de abdis vlak voor haar professie. Z.d., eind 19de eeuw.
1 stuk

1263 Aantekeningenboekje van zuster Monica met religieuze liederen en 
gedichten. Z.d.

1 deel

(f) Charlotte Françoise Ghislène de Munck (zuster Bernarde)

(f) Charlotte Françoise Ghislène de Munck (zuster Bernarde)
1264 Lofdicht op de abdij, met kladversie, door zuster Bernarde, ofwel 

juffrouw Charlotte Françoise Ghislène de Munck, geschreven op 86-
jarige leeftijd. 1906.

1 stuk

--- Affiches met jubeldichten ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig
jubileum als abdis van Aloysia en tevens opgedragen aan de 
zusters Bernarde, Euphrasie en Jeannette. Z.d.

1 stuk

1265 Jubeldicht aan priorin Bernarde de Munck. Z.d.
1 stuk

(g) Sara Borms (Dame Sara)

(g) Sara Borms (Dame Sara)
1266 Handgeschreven sermoen uitgesproken door monseigneur Heylen 

bij de geloften van Sara Borms, nicht van directeur van Goethem. 
30 augustus 1915.

1 katern

1267 Huldedichten en liedjes ter ere van kloosterjubilea van zusters van 
Roosenberg en Male. 1966-1970, z.d.

(h) Magdalena de Mey

(h) Magdalena de Mey
1268 Verklaring door dokter Edmond de Smet betreffende de 

lichamelijke geschiktheid van Magdalena de Mey voor het 
kloosterleven. 1925.

1 stuk

1269 Akten van herziening van de kiezerslijsten voor de gemeenten 
Beveren-Waas en Sint-Niklaas van respectievelijk Maria Cesarina 
Heyrman en Magdalena de Mey, ten voordele van de gemeente 
Waasmunster. 1927.

2 stukken

(i) Alice de Koninck (Dame Valentine)

(i) Alice de Koninck (Dame Valentine)
1270 Aantekeningen uit het trouwboekje van de ouders van dame 
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Valentine en afschrift van haar identiteitsbewijs. 1936, z.d.
2 stukken

1271 Uittreksels uit het overlijdensregister van Waasmunster betreffende
dame Valentine. 1968.

1 omslag

1272 Brief van een zekere (medezuster?) Maria aan dame Valentine, met
felicitaties voor haar naamfeest. Z.d.

1 stuk

(j) Gezusters Dhooge

(j) Gezusters Dhooge
1273 Ingekomen telegram van de burgemeester van Lierde naar 

aanleiding van de intrede van de gezusters Dhooge. 1938.
1 stuk

1274 Krantenknipsels betreffende de intrede van de gezusters Dhooge. 
1938.

1 omslag

(k) Andere zusters

(k) Andere zusters
1275 Gelofteformule van Francisca Clerebaut. 9 oktober 1832.

1 stuk

1276 Aantekening van de vermaning uitgesproken door E.H. van 
Vreckem, confessor, op de dag van een broodbidding. 26 juni 1835.

1 stuk

1277 Ingekomen brieven en krantenknipsels betreffende de jubilea van 
afzonderlijke zusters. 1856-1957.

1 omslag

1278 Register met het sermoen uitgesproken bij de kleding van zuster 
Paul, diverse onderrichtingen en liederen. 1888.

1 deel

--- Aantekeningen betreffende het verloop van de kleding van zusters 
Philomena Schatteman en Gabriëlle Roosen. 1913.

1279 Beschikking betreffende de pauselijke zegen toegekend aan 
Antoinette Verhees, op haar verzoekschrift hiertoe. 1926.

1 rol

1280 Ingekomen brieven van pastoor-deken De Meester uit Hamme 
betreffende een canoniek onderzoek. 1926, z.d.

2 stukken
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1281 Kloostergeloften van de zusters Irma Pintelon en Bertha Joos. 9 juni
1934.

2 stukken

1282 Akten van dispensatie van kleding voor de zusters Josephina 
Ghyselinck en Henny Heyerman, die respectievelijk uit kloosters te 
Lier en Tilburg naar Roosenberg overkomen. 1938.

2 stukken

1283 - 1285 Aantekeningenboekjes van zuster Urbana, novice, gemaakt in huishuurboeken van de maatschappij "De vereenigde eigenaars". Z.d.

1283 - 1285 Aantekeningenboekjes van zuster Urbana, novice, 
gemaakt in huishuurboeken van de maatschappij "De vereenigde 
eigenaars". Z.d.

1283 Met opschrift "O".
1 deel

1284 Met opschrift "A".
1 deel

1285 Met opschrift "R".
1 deel

1286 Verklaring in tweevoud betreffende de regeling van de 
nalatenschap van juffrouw Virginie Pir. 1962.

2 stukken

1287 Ingekomen brief uit Rome betreffende het gouden priesterjubileum 
van August Joos, broer van dame Emilia. 1963.

1 stuk

--- Huldedichten en liedjes ter ere van kloosterjubilea van zusters van 
Roosenberg en Male. 1966-1970, z.d.

1288 Adresboekje, met kladversies van brieven. Eerste helft 20ste eeuw.
1 deel

1289 Gedichten geschreven door zuster Barbara Gerlo. Z.d. (begin 20ste 
eeuw).

1 deel

1290 Brief van de zusters Raphaël, Philomène en Gabriël aan Sinterklaas
in naam van "de kinderen uit de cabakesschool". Z.d.

1 stuk

1291 Aantekeningen betreffende Barbara Cousaert en Barbara de la 
Fonteyne, religieuzen van de abdij in de 18de eeuw. Z.d.

1 omslag
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1292 Formuletekst van de kleding van een zuster. Z.d.
1 stuk

1293 Aantekening van een novice betreffende een verzoek om 
vergiffenis voorafgaand aan haar professie. Z.d.

1 stuk

1294 Schetsboek van Annette Smeyers. Z.d.
1 deel

B. Regels, voorschriften en gebruiken

B. REGELS, VOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKEN
1. Regel

1. REGEL
1295 Ingekomen brief van de bisschop van Gent betreffende het naleven

van de statuten en de regel van Augustinus door de heropgerichte 
gemeenschap. 1831.

1 stuk

1296 Regel van Augustinus, met brieven van de bisschop van Gent als 
bijvoegsel, gedrukt bij Poelman te Gent. 1879.

1 deel

1297 Kladversie van de regel van Roosenberg. Vóór 14 juni 1933.
1 deel

1298 Met rode inkt gecorrigeerde versie van de regel voor Roosenberg, 
volgens instructies ontvangen uit Rome. 14 juni 1933.

1 omslag

1299 Goedgekeurde en door de Congregatie voor religieuzen gezegelde 
regel voor de abdij van Roosenberg. 14 juni 1933.

1 deel

1300 Handgeschreven regel voor Roosenberg. Na 14 juni 1933.
1 deel

1301 Getypte versie van de regel voor de orde van Sint-Victor, onder de 
regel van Augustinus, voor de kanunnikessen van Roosenberg. Na 
14 juni 1933.

1 omslag

1302 Uittreksels uit het Liber Ordinis van de congregatie van 
kanunnikessen van Sint-Victor. Z.d.

1 omslag

1303 Getypt uittreksel uit een manuscript bewaard in de Bibliothèque 
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Nationale de France, getiteld "Prologue au livre des canoniesses 
(sic) religieuses de l'ordre de Saint Augustin sous la congrégation 
de Saint-Victor". Z.d.

1 band

2. Statuten

2. STATUTEN
1304 - 1307 Handgeschreven statuten voor de abdij van Roosenberg, gegeven door de bisschoppen. 1832, 1866,

1304 - 1307 Handgeschreven statuten voor de abdij van 
Roosenberg, gegeven door de bisschoppen. 1832, 1866,

1304 Door bisschop van de Velde. 1832.
1 deel

1305 Door bisschop Delebecque. 1857.
1 deel

1306 Door bisschop Bracq. 1866.
1 deel

1307 Door bisschop Bracq. 1866.
1 deel

1308 Aantekeningen van de bisschop bij het voorleggen van de statuten.
1931, z.d.

2 stukken

1309 Drukwerk getiteld "Statuta a sororibus externis monasterium 
monialum cuiusque ordinis servanda", door de Congregatie voor 
Religieuzen te Rome. 1931.

1 stuk

1310 Briefwisseling betreffende een statutenwijziging aangaande de 
verkiezingen in de abdij, het habijt en de clausuur. 1957.

1 omslag

1311 Geannoteerde statuten voor de reguliere kanunnikessen van 
Roosenberg, in twee exemplaren. 20ste eeuw.

1 omslag

3. Reglementen en interne afspraken

3. REGLEMENTEN EN INTERNE AFSPRAKEN
1312 Verordeningen betreffende diverse activiteiten of taken van de 

zusters. 19de eeuw.
1 omslag

1313 Stukken betreffende de taakverdeling onder de zusters, met 
beschrijving van de taken van de priorin, seniores, gastmeesteres, 
ziekenmeesteres, ... 1926-1927, 1941-1942, z.d.
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1 omslag

1314 Reglement van Roosenberg II, opgesteld door abdis van Doorslaer 
de ten Ryen. Z.d. (na 1831).

1 deel

1315 Handgeschreven voorschriften over de tijdsbedeling, voor 
postulanten. Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).

1 deel

1316 Voorschriften voor novicen. Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).
1 deel

1317 Gedragsregels in het openbaar en afgesproken tekens om zich uit 
te drukken bij zwijgplicht. Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).

1 omslag

1318 Onderrichtingen en gebeden voor het noviciaat. Z.d. (eerste helft 
20ste eeuw).

1 deel

1319 Instructies betreffende de antifonen, het houden van het kapittel 
en de gebeden. Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).

1 deel

1320 Uittreksel van het reglement van Roosenberg II. Z.d.
1 stuk

1321 Reglement betreffende bezoeken van de kloosterlingen. Z.d.
1 stuk

1322 Brief van abdis Berchmans aan de priorin en medezusters 
betreffende het dragen van de ring en het koorkleed. Z.d.

1 stuk

1323 Aantekeningen betreffende het officie voor het noviciaat en de 
eeuwige geloften. Z.d.

1 omslag

4. Ceremonialen

4. CEREMONIALEN
1324 - 1331 Ceremonialen van de abdij. 1927, z.d.

1324 - 1331 Ceremonialen van de abdij. 1927, z.d.
1324 Drukwerk getiteld "Cérémonial des chanoinesses régulières de 

Saint-Augustin de la congrégation de Notre-Dame". Ceremoniaal 
voor de Augustinessen van Onze-Lieve-Vrouw. 1927.

1 band
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1325 Handgeschreven ceremoniaal voor de inkleding. Z.d. (eerste kwart 
20ste eeuw).

1 deel

1326 Ceremonialen voor de intrede en kleding, jubilea, professies, Heilig 
Oliesel, begrafenis en commendatiën van overledenen. Z.d. (eerste
kwart 20ste eeuw).

1 deel

1327 Ceremoniaal voor de abdisverkiezing, intrede, kleding, professie en
psalmen bij overlijden. Z.d. (eerste kwart 20ste eeuw).

1 deel

1328 Ceremoniaal voor het gouden jubileum van de professie. Z.d. 
(eerste kwart 20ste eeuw).

1 deel

1329 Ceremoniaal van overlijden. Z.d. (eerste kwart 20ste eeuw).
1 deel

1330 Ceremoniaal met gebeden voor de verkiezing van de overste en bij
het afleggen van de kloostergeloften. Z.d. (eerste kwart 20ste 
eeuw).

1 deel

1331 Getypt ceremoniaal voor de verkiezing en aanstelling van de 
priorin, subpriorin, seniores, met voorschriften voor de andere 
taakuitvoerders, en de uitvoering van het officie van Onze-Lieve-
Vrouw. Z.d.

1 omslag

1332 Stukken betreffende het ceremonieel van de professie, waaronder 
de geloften en de kleding. Z.d. (eerste kwart 20ste eeuw).

1 omslag

--- "Kiezing van een abdis", aantekeningen betreffende de 
abdisverkiezing, verschillende exemplaren en versies. Z.d. 20ste 
eeuw.

5. Correspondentie over voorschriften

5. CORRESPONDENTIE OVER VOORSCHRIFTEN
a. Met Onze-Lieve-Vrouw van de Nieuwe Plant (Roesbrugge / Ieper)

a. Met Onze-Lieve-Vrouw van de Nieuwe Plant (Roesbrugge / Ieper)
1333 "Coutumier des chanoinesses de St. Augustin (dites de 

Rousbrugge) Ypres", handgeschreven statuten voor de Dames van 
Roesbrugge, inclusief afschriften van decreten van kerkelijke 
overheden voor de abdij. Eind 19de eeuw.

1 deel
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1334 Briefwisseling met de Dames van Roesbrugge te Ieper. 1926-1952, 
z.d.

1 pak

1335 "Gewoontenboek", handgeschreven statuten voor de Dames van 
Roesbrugge te Ieper. Z.d.

1 deel

1336 Getypte statuten voor de Dames van Roesbrugge, met 
handgeschreven aantekeningen. Z.d.

1 omslag

b. Met Engelse reguliere kanunnikessen (Brugge, Ealing, Parijs)

b. Met Engelse reguliere kanunnikessen (Brugge, Ealing, Parijs)
1337 Briefwisseling met de Saint Augustine's priory te Ealing, Engeland. 

1928-1960, z.d.
1 omslag

1338 Briefwisseling met het Engels klooster te Brugge. 1930-1941, z.d.
1 omslag

1339 Statuten en voorschriften voor de abdij van Ealing, overgenomen 
te Parijs. (1930), z.d.

1 omslag

1340 Ceremoniaal van de Engelse reguliere kanunnikessen van Sint-
Augustinus genaamd "van Sion" te Parijs. 1967.

1 pak

6. Bisschoppelijk toezicht en advies van geestelijken

6. BISSCHOPPELIJK TOEZICHT EN ADVIES VAN GEESTELIJKEN
--- Ingekomen brief van de bisschop van Gent betreffende het naleven

van de statuten en de regel van Augustinus door de heropgerichte 
gemeenschap. 9 juli 1831.

1341 Ingebonden pauselijke decreten en bisschoppelijke brieven. 1852-
1906.

1 band

1342 Omzendbrieven van bisschop Bracq aan de geestelijken en 
gelovigen uit het bisdom Gent. 1865-1872.

1 omslag

1343 Omzendbrieven van bisschop Bracq aan de oversten en zusters 
van kloostergemeenschappen uit het bisdom. 1866-1879.

1 deel
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1344 - 1352 Briefwisseling met kerkelijke oversten en adviserende geestelijken. 1866-1971.

1344 - 1352 Briefwisseling met kerkelijke oversten en adviserende 
geestelijken. 1866-1971.

1344 Bisschop Bracq. 1866-1873.
1 omslag

1345 Bisschop Seghers. 1918-1927.
1 omslag

1346 Kanunnik De Bock, in opdracht van de bisschop. 1920-1927.
1 omslag

1347 Kanunnik vanden Gheyn. 1925-1953.
1 omslag

1348 Bisschop Coppieters. 1927-1947.
1 omslag

1349 Vicaris-generaal en later bisschop Callewaert. 1943-1963.
1 omslag

1350 Vicaris-generaal Joliet en bisschop van Peteghem. 1949-1968.
1 omslag

1351 Kanunnik De Vos. 1955-1968.
1 omslag

1352 Hulpbisschop De Kesel. 1961-1971.
1 omslag

1353 Fragmentje van een tarief goedgekeurd door bisschop Bracq. 1869.
1 stuk

1354 Drukwerk getiteld "Tractatus de casibus" door bisschop Bracq. Met 
aantekeningen. 1878.

1 deel

1355 Omzendbrieven van de bisschoppen Stillemans, Seghers en 
Coppieters, kardinaal Mercier en Pius XI. 1896-1928.

1 omslag

1356 Circulaire van de gouverneur van Oost-Vlaanderen betreffende het 
slachten in religieuze instellingen. 1953.

1 stuk

1357 Stukken betreffende het vijfjaarlijks verslag van de abdij voor de 
jaren 1954-1959. 1959.

1 omslag
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1358 Brief aan de oversten met richtlijnen, handschrift. Z.d.
1 katern

C. Geestelijk leven

C. GEESTELIJK LEVEN
1. Koordiensten, gebeden, liturgie en geestelijke oefeningen

1. KOORDIENSTEN, GEBEDEN, LITURGIE EN GEESTELIJKE 
OEFENINGEN

1359 Drukwerken en aantekeningen betreffende gebeden, meditaties en 
conferenties. 18de-20ste eeuw, z.d.

1 omslag

1360 Band met diverse losse gedrukte en handgeschreven partituren, 
voornamelijk liturgisch. 1823 en ouder, z.d.

1 pak

1361 Notitieboek betreffende de koorobservanties. 1837.
1 deel

1362 Devotieboekjes, aantekeningen, instructies en andere stukken 
betreffende geestelijke oefeningen. 1840-1950, z.d.

1 pak

1363 Aantekeningen over de gestichte jaargetijden. (1887-1927), z.d.
1 deel

1364 Aantekeningen over de rubrieken bij de feesten van Sint-Victor, 
Sint-Augustinus en Onze-Lieve-Vrouw van Roosenberg. 1918-1959.

1 omslag

1365 Aantekeningenboekje betreffende gevraagde missen. 1920.
1 deel

1366 Briefwisseling met verschillende correspondenten betreffende 
onder meer verkiezingen, het slot, retraite, visitaties, een 
kandidaat-novice en preken. 1922-1967.

1 omslag

1367 Dagboek van jaargetijden en preken. 1923-1965.
1 deel

1368 "Uurplaat van de Heilige Missen". Affiche met tekening van R. De 
Cramer, met aanduiding van de momenten waarop wereldwijd de 
eucharistie wordt gevierd. 1925.

1 rol

1369 Dossier inzake het verzaken aan de kiesplicht omwille van het slot 
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en de veroordeling van de zusters (bij verstek) hiervoor door de 
politierechtbank van Dendermonde. Met oproepingsbrieven. 1926.

1 omslag

1370 Stukken betreffende de laatste wilsbeschikking van Thérèse 
Vlaminck, met bepalingen in verband met een jaargetijde in de 
abdij. 1939.

1 omslag

1371 Aantekeningen over de retraite van 1944 en de dagelijkse plicht in 
Roosenberg. 1944.

1 omslag

1372 "Paascharters". Versierde herdenkingsplaten betreffende het 
ontsteken van de paaskaarsen. 1944-1950.

1 omslag

1373 Getypte bijdragen gebracht tijdens een studiedag te Mechelen over
het contemplatieve leven. 1967.

1 omslag

1374 Stukken betreffende de medewerking van de zusters aan het 
onderzoek van de werkgroep "slotkloostertaal" van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen. 1973.

1 omslag

1375 Instructies voor het geestelijk leven van de zusters. Eind 19de-
begin 20ste eeuw.

1 omslag

1376 Handgeschreven nieuwjaarswensen, bezinningen en conferenties. 
Z.d. (tweede helft 19de eeuw)

1 omslag

1377 Aantekeningen over gewetensonderzoeken. Z.d. (tweede helft 
19de eeuw).

1 omslag

1378 Register met meditaties, gebeden, litanieën, etc. Z.d. (tweede helft
19de eeuw).

1 band

1379 Lijst met namen van personen die intekenen voor een bijzonder 
gebed of novenen. Z.d. (eerste kwart 20ste eeuw).

2 stukken

1380 Ingekomen brief betreffende inlichtingen over de rubrieken van de 
misvieringen die mogen worden opgedragen, afkomstig van dom 
Beda van de abdij van Zevenkerken. Z.d. [1926]
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1 stuk

1381 Aantekeningen betreffende het kloosterleven, de gebouwen en de 
diensten en met een overzicht van de feesten per maand. Z.d. 
(eerste helft 20ste eeuw).

1 deel

1382 Aantekeningenboekje betreffende de celboeken van de zusters. 
Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).

1 deel

--- Instructies betreffende de antifonen, het houden van het kapittel 
en de gebeden. Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).

1 deel

1383 Schema van het officie van de goede week. Z.d. (tweede helft 
20ste eeuw).

1 deel

1384 Aantekening betreffende de volgorde van een processie. Z.d. 
(20ste eeuw).

1 stuk

1385 Lijst van benodigheden voor de koorreligieuzen. Z.d.
1 stuk

1386 Drukwerk getiteld "Constitutio de sacra liturgia" door Paulus VI. 
Z.d.

1 deel

1387 Lijst van benodigheden voor de "kroning", het versieren van 
heiligenbeelden. Z.d.

1 deel

1388 - 1389 Avondgebeden. Z.d.

1388 - 1389 Avondgebeden. Z.d.
1388 Avondgebeden.

1 deel

1389 Avondgebeden.
1 band

1390 Aantekening betreffende de viering op Palmzondag. Z.d.
1 stuk

1391 Register houdende partituren voor de verschillende liturgische 
feesten. Z.d.

1 deel
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1392 Partituren, met name responsoria voor de advent. Z.d.
1 deel

--- Aantekeningen betreffende het officie voor het noviciaat en de 
eeuwige geloften. Z.d.

2. Algemene zegeningen, aflaten en gebeden door derden

2. ALGEMENE ZEGENINGEN, AFLATEN EN GEBEDEN DOOR DERDEN
1393 Akte waarmee broeder Martinus, prior van de trappistenabdij 

Westmalle, aan de abdis en zusters van Roosenberg verklaart voor 
hen te zullen bidden. 2 januari 1837, z.d.

2 stukken

1394 Stukken betreffende de relikwie van Sint-Antonius en de Sint-
Antoniuskapel "Wareslage" te Waasmunster. 1884-1981.

1 omslag

1395 Getuigschrift verleend door Timotheus Verbiest, minderbroeder-
recollect te Lokeren, dat de zusters van Roosenberg de twaalf 
staties van de Kruisweg hebben afgelegd en de hieraan verbonden 
aflaten ontvangen. Augustus 1889.

1 stuk

1396 Aantekening getiteld "nieuwe verordeningen nopens den aflaat van
Portiuncula". 11 juni 1925.

1 katern

1397 Drukwerk met de pauselijke zegen, verleend door Pius XII aan de 
weldoeners van de te voltooien basiliek van het Heilig Hart 
(Koekelberg) te Brussel. 1940.

1 rol

1398 Notitie betreffende aflaten die in 1767 uit Rome werden ontvangen 
en in verband met de vraag aan het bisdom om een uitzondering 
op het derven van vlees. 20ste eeuw.

1 stuk

1399 Lijst van inschrijvingen in de broederschap van het Heilig Bloed van
Onze-Lieve-Heer in de abdij. Z.d. (eerste kwart 20ste eeuw).

1 stuk

3. Biechtvaders en kapelanen

3. BIECHTVADERS EN KAPELANEN
1400 Ingekomen brief van de Mulder van het bisdom Gent, betreffende 

het tekort aan priesters waardoor een verzoek van de abdis niet 
kan worden ingewilligd. 1876.

1 stuk
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1401 Lijst van kapelanen en biechtvaders van de abdij (kladnotitie). 
20ste eeuw.

2 stukken

1402 Stukken betreffende priesters. Z.d. (20ste eeuw).
1 omslag

D. Recreatie, arbeid en gezondheid

D. RECREATIE, ARBEID EN GEZONDHEID
1403 Aantekening in dialoogvorm met later afschrift en gedeeltelijk 

afschrift, getiteld "Samenspraak tussen de weireld en de 
nonnekens", waarvan het einde werd opgetekend door een begijn 
van 86 jaar oud. 18de-19de eeuw

1 omslag

1404 Aantekeningen betreffende verhalen en gedichten door Cecilia de 
Kerf, genoteerd op een lofdicht naar aanleiding van een 
prijsuitreiking voor kinderen, waaronder Marie de Kerf. 1828, 1832.

1 stuk

1405 Drukwerk "Ter eere der onbevlekte. Een anagrammenspel". 1931.
1 stuk

1406 Rouwdicht geschreven voor de hertog van Arenberg, bij het 
overlijden van zijn dochter. 1853.

1 stuk

1407 Gedichten en feestzangen bij de viering van geestelijken en 
directeuren die niet tot de abdij behoren. 1898-1950.

1 omslag

1408 Gedicht getiteld "Die een kruis vlucht, komt er twee tegen". 19de 
eeuw.

1 stuk

1409 Handboek met recepten voor medicijnen en remedies tegen 
allerhande kwaaltjes en aandoeningen. 19de eeuw.

1 deel

1410 Aantekeningenschrift met recept voor witte zeep en instructies met
betrekking tot het onderhoud van meubilair en textiel, en notities 
over Nederlandse versbouwkunde. 19de eeuw.

1 deel

1411 Aantekeningenboek met recepten voor remedies tegen allerhande 
kwaaltjes, met losse aantekeningen. 19de-20ste eeuw.

1 deel
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1412 Aantekeningen en reclamedrukwerk betreffende remedies en 
medicijnen tegen allerhande kwaaltjes en aandoeningen. 19de-
20ste eeuw

1 omslag

1413 Handgeschilderde affiche met tekst "Welkom". [19de-20ste eeuw].
1 rol

1414 Vlaggetjes op stokjes, gemaakt naar aanleiding van Kerstmis. 1924
1 omslag

1415 Stukken betreffende het wassen van het kerklinnen van Hamme 
door de abdij. 1932-1933.

1 omslag

1416 Stukken betreffende de vervaardiging van dweilen door de zusters 
voor de Manta-fabriek te Waasmunster. 1965-1973.

1 omslag

1417 Register met aantekeningen van uiteenlopende aard: liederen, 
gedichten, knipsels, zowel betreffende religieuze als profane 
onderwerpen. Z.d. (eerste helft 20ste eeuw).

1 deel

1418 Wimpels en vaantjes, voornamelijk van de abdij zelf. Z.d. (20ste 
eeuw).

1 pak

1419 Aantekeningen van uiteenlopende aard en schets van een zuster. 
Z.d.

1 omslag

1420 Lofdicht op de maagdelijke zuiverheid, vermoedelijk naar 
aanleiding van de toetreding van een zekere Magdalena tot een 
begijnengemeenschap. Z.d.

1 stuk

1421 Aantekeningenboek met liederen en gedichten, betreffende zowel 
religieuze als profane onderwerpen. Met inhoudstafel. Z.d.

1 deel

1422 Tekening "zij zullen haar niet hebben de schoone ziel van 't kind". 
Z.d.

1 stuk

1423 Gedicht getiteld "De duivel en de non", door een broeder-trappist 
van Westmalle. Z.d.

1 stuk
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1424 Aantekeningen betreffende de vrijmetselarij en de apocalyps. Z.d.
1 deel

E. Jubilea van de abdij en feestjaren

E. JUBILEA VAN DE ABDIJ EN FEESTJAREN
1425 Gedachtenisprentje betreffende de vijfenzeventigste verjaardag 

van het herstel van de abdij. 1906.
1 stuk

1426 Beschikking betreffende de pauselijke zegen verleend aan de abdis
en zusters van Roosenberg naar aanleiding van het honderdjarig 
jubileum van de heroprichting van de abdij, op het verzoekschrift 
hiertoe. 1931, 1932.

1 rol

1427 Stukken betreffende het honderjarig jubileum van de heroprichting 
van de abdij. 1931.

1 omslag

1428 Jaarschriften. Handgetekende affiches naar aanleiding van het 
zevende eeuwfeest van de abdij, vervaardigd bij de broeders van 
Onze-Lieve-Vrouw in Oostakker en uitgehangen bij de heer Laman. 
1937.

1 rol/2 stukken

1429 Dossier inzake de organisatie van de feestelijkheden naar 
aanleiding van het zevenhonderdjarig bestaan van de abdij. 1937.

1 pak

1430 Rekeningen, kwitanties en andere stukken betreffende betalingen 
uitgevoerd in het kader van de feestelijkheden naar aanleiding van 
het zevenhonderdjarig bestaan van de abdij. 1937.

1 omslag

1431 Krantenknipsels betreffende de feestelijkheden naar aanleiding van
het zevenhonderdjarig bestaan van de abdij. 1937.

1 omslag

1432 Brieven en gedrukt kaartje betreffende bedankingen aan 
medewerkers en sympathisanten van de feestelijkheden. 1937.

1 omslag

1433 Verslagen van de vergaderingen van het feestcomité. 1937.
1 deel

1434 Wenskaart aan de zusters naar aanleiding van het 
zevenhonderjarig bestaan van de abdij, door zuster Jéronime en 
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haar medezusters van een onbekend klooster. 1937.
1 stuk

1435 Getypt programma voor de viering van de abdij, inclusief historisch
overzicht. 1937.

1 omslag

1436 Stukken betreffende de Roosenbergcantate voor de abdij 
gecomponeerd door Lode Ontrop, met overlijdensbericht van de 
componist en partituur. 1937, 1941, 1957, 1963, 1994.

1 omslag

1437 Brief van advocaat Arnold Broeckaert uit Dendermonde aan de 
burgemeester van Waasmunster betreffende een bedanking voor 
een exemplaar van de geschiedenis van Roosenberg, namens de 
abdis aan hem bezorgd. 30 oktober 193(7).

1 stuk

1438 Stukken betreffende het driedubbel jubileum in de abdij, met name
van de heroprichting van de abdijkerk, het zilveren abbatiaat van 
abdis Berchmans-Pintelon en het gouden jubileum van dame 
Antoinette als kloosterzuster. 1951.

1 omslag

1439 "Gulden boek", huldeboek opgedragen aan de abdis ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de herinrichting 
van de abdijkerk na de Franse Revolutie, met lijst van weldoeners 
van de abdij. 25 september 1951.

1 deel

1440 Kaartje met kerstwens ter gelegenheid van de heropening van de 
kerk van Roosenberg II. 1971.

1 stuk

1441 Stukken betreffende de organisatie van de tentoonstelling "De 
abdij van Roosenberg, getuige van een rijk verleden" naar 
aanleiding van het "abdijenjaar" 1973. 1973.

1 omslag

1442 Foto's van portretten van de abdissen en de abdijgebouwen, in het 
kader van de tentoonstelling gemaakt. 1973.

1 omslag

1443 Fragment van een gedrukt lofdicht op de abdij naar aanleiding van 
het achthonderjarig bestaan ervan. [20ste eeuw], z.d.

1 stuk
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F. Bestuur van de abdij

F. BESTUUR VAN DE ABDIJ
1. Burgerlijke maatschappij / VZW

1. BURGERLIJKE MAATSCHAPPIJ / VZW
1444 Stukken betreffende de oprichting van een burgerlijke 

maatschappij van de abdij van Roosenberg en goederen van de 
zusters Maricolen. 1841-1893.

1 omslag

1445 Dossier inzake de nalatenschap van Helena de Paep (dame 
Raphaël) en de oprichting van de v.z.w. Abdij van Roosenberg. 
1912-1971.

1 omslag

1446 Stukken betreffende het beheren van VZW's. 1920-1969.
1 omslag

1447 Briefwisseling met notaris Thuysbaert te Lokeren betreffende de 
VZW abdij Roosenberg. 1920-1933.

1 omslag

1448 Modeldocumenten betreffende andere VZW's. 1924-1929.
1 omslag

1449 Stukken betreffende de VZW en de "heraanwerving" van 
abdijgoederen van de heer Dirix. 1926-1930.

1 omslag

1450 Stukken betreffende de publicatie van de oprichting en de 
samenstelling van de VZW en de statuten in het Belgisch 
Staatsblad. 1928-1972.

1 omslag

1451 Ingekomen brieven van het bisdom betreffende de VZW abdij 
Roosenberg. 1928-1933.

1 omslag

1452 - 1453 Verslagen van de algemene vergadering en de beheerraad van de VZW. 1928-1935.

1452 - 1453 Verslagen van de algemene vergadering en de 
beheerraad van de VZW. 1928-1935.

1452 Algemene vergadering.
1 deel

1453 Beheerraad.
1 deel

1454 Stukken betreffende de aangifte van goederen en de registratie- en
patrimoniumtaksen van de VZW. 1929-1968.
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1 omslag

1455 Vragenlijsten betreffende de belastingaangifte en aanslagbiljetten 
van de onroerende voorheffing voor de VZW. 1967-1974.

1 omslag

2. Bestuursleden en directeuren

2. BESTUURSLEDEN EN DIRECTEUREN
1456 Stukken betreffende de directeuren. 1871-1902.

1 omslag

1457 Handgetekende affiches ter gelegenheid van het naamfeest van 
bestuurslid Jacques Van Goethem. 1892, 1903, 1905, 1909-1912, 
z.d.

1 rol/10 stukken

1458 Aflaatbrief door paus Leo XIII verleend aan pater van Gauthem (sic)
en zijn verwanten tot in de derde graad, voor zijn bedevaart naar 
Rome naar aanleiding van het Heilig Jaar. 1900.

1 rol

1459 Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Zele, 
betreffende het overlijden van Paulina Theresia van Goethem. 
1915.

1 stuk

1460 Drukwerk getiteld "Sursum corda" en twee dankprentjes naar 
aanleiding van de priesterwijding en eerste mis van de norbertijn A.
van Goethem. 1925.

1 omslag

1461 Dossier inzake een geschil betreffende het conciërgehuis, dat moet
worden ontruimd ten voordele van directeur de Rouck. 1935-1959, 
z.d.

1 omslag

1462 Stukken betreffende het gouden priesterjubileum van Jacques van 
Goethem. 1927.

1 omslag

1463 Lofdichten, vermoedelijk ter ere van de heer Van Goethem of een 
ander bestuurslid dat met "Meester" en "Père" wordt 
aangesproken. Eind 19de-begin 20ste eeuw.

1 omslag

1464 "Een oog in de toekomst". Gedicht geschreven ter ere van de heer 
Van Goethem en naar aanleiding van het gerucht dat hij het 
moederhuis van de marollen zou gaan leiden. Z.d.



180 Abdij Roosenberg te Waasmunster

1 stuk

1465 Affiches met jubeldichten ter gelegenheid van het naamfeest van 
bestuurslid Jacques Van Goethem op 24 juli. Z.d.

1 rol

1466 Klad van een brief aan de paus betreffende de apostolische zegen 
voor E.H. Jacques en Jan van Goethem, en voor pater de 
Meulemeester. Z.d.

1 stuk

1467 Lijst van eretekens van pater Théophile de Paepe, directeur van de 
abdij. Z.d.

1 stuk

G. Bijhuis te Neerpelt (1930-1948/1964)

G. BIJHUIS TE NEERPELT (1930-1948/1964)
1468 Polissen en andere documenten betreffende verzekeringen 

afgesloten door de abdij te Waasmunster en het bijhuis te Neerpelt.
1844-1975.

1 omslag

1469 Stukken betreffende de verwerving en het beheer van 
eigendommen van de abdij te Neerpelt (Limburg). 1902-1964.

1 omslag

1470 Krantenknipsels en documentatie betreffende de oprichting van het
prioraat van Onze-Lieve-Vrouw van Blijenberg te Neerpelt als 
bijhuis van Roosenberg en betreffende Neerpelt en Limburg in het 
algemeen. 1927-1957, z.d.

1 omslag

1471 Briefwisseling met bisschop Kerkhofs van Luik, voornamelijk 
betreffende het bijhuis te Neerpelt. 1929-1945.

1 omslag

1472 Stukken betreffende de oprichting, het bestuur en de ontbinding 
van de VZW Prioraat Blijenberg te Neerpelt. 1930-1964.

1 omslag

1473 - 1476 Briefwisseling. 1931-1947, z.d.

1473 - 1476 BRIEFWISSELING. 1931-1947, Z.D.
1473 Ingekomen brieven, voornamelijk aan dame Justine en de 

medezusters te Neerpelt. 1931-1937, z.d.
1 omslag

1474 Ingekomen brieven van dame Berchmans-Pintelon aan dame 
Justine en de zusters te Neerpelt. 1932-1933, z.d.
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1 omslag

1475 Briefwisseling van de zusters te Neerpelt met diverse 
correspondenten. 1935, z.d.

1 omslag

1476 Ingekomen brieven aan dame Justine, betreffende haar jubileum 
als kloosterlinge gevierd te Neerpelt. 1937-1947.

1 omslag

1477 Stukken betreffende de fiscale aangiften van de VZW Blijenberg. 
1931-1964.

1 omslag

1478 Gelegenheidspreek gehouden te Neerpelt naar aanleiding van het 
zevenhonderdjarig jubileum van Roosenberg. 1937.

1 omslag

1479 Dossier inzake oorlogsschade aan het prioraat Blijenberg (gericht 
aan de VZW). 1940-1957.

1 omslag

1480 Stukken betreffende de toelating verleend aan E.H. Slevin om vijf 
zusters van Neerpelt naar Antwerpen te vervoeren. 1944.

2 stukken

1481 Akte van schrapping van Helena de Paep en Suzanne Verschelden 
van de kiezerslijsten van Neerpelt ten voordele van Waasmunster. 
1948.

2 stukken

1482 Foto en postkaarten met afbeelding van een beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van Blijenberg, met aantekening. Eerste helft 20ste eeuw, 
z.d.

1 omslag

H. De abdij in oorlogstijd

H. DE ABDIJ IN OORLOGSTIJD
1483 Stukken betreffende de rantsoenering en de Nationale Bond tegen 

de Tering. 1914-1921.
1 omslag

1484 Briefwisseling betreffende toelatingen gevraagd aan de 
Kommandatur. 1914-1918.

1 omslag

1485 Stukken betreffende de noodgedwongen vlucht van de religieuzen 
van Roosenberg naar de franciscanessen van Koewacht. 1914-
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1915.
1 omslag

1486 Circulaire van de burgemeester van Waasmunster aan de 
bevolking, betreffende manoeuvers voor de luchtbescherming en 
de inrichting van de alarmverlichting. 1939.

1 omslag

1487 Circulaire van de burgemeester van Waasmunster betreffende het 
houden van het Te Deum. 1942.

1 stuk

1488 Overlijdensbericht van Dom Anselmus, benedictijn en onderpastoor
te Dendermonde, ter dood veroordeeld voor spionage. Met foto en 
laatste brief aan zijn ouders en zus. 1942.

1 omslag

1489 Stukken betreffende de levering van aardappelen in oorlogstijd. 
1942-1945.

1 omslag

1490 Stukken betreffende het wegnemen en terugplaatsen van abdij- en 
kerkklokken. 1943-1951.

1 omslag

1491 Krantenknipsel uit het blad van de arbeidersjeugd betreffende de 
Duitse capitulatie. Mei 1945.

1 stuk

1492 Foto van abdis Berchmans-Pintelon, gemaakt door fotograaf Van 
Ael, die tijdens de oorlog in opdracht van het Jubelparkmuseum alle
kostbaarheden van het museum van de abdij heeft gefotografeerd. 
Z.d. (1940-1944).

1 stuk

I. Aansluiting bij de orde van het Heilig Graf

I. AANSLUITING BIJ DE ORDE VAN HET HEILIG GRAF
1493 Stukken betreffende de omvorming van de zustergemeenschap 

Sint-Trudo (augustinessen) te Brugge tot priorij van het Heilig Graf, 
gevestigd in het voormalig grafelijk kasteel te Male. 1910-1972.

1 omslag

1494 Stukken betreffende het vijfjaarlijks verslag van de abdij voor 
Rome. 1950, 1954-1964.

1 omslag

1495 Regel van Augustinus en constituties voor de orde van het Heilig 
Graf afkomstig van de priorij van Lochem. Twee exemplaren. 1951.
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1 omslag

1496 Nota getiteld "de spiritualiteit van de orde van het Heilig Graf van 
onzen heer Jezus Christus te Jerusalem" door moeder Jozefa, priorin
van het klooster Maria Immaculata te Lochem (Nederland). 1952.

1 deel

1497 Drukwerk getiteld "Den oorspronck en opkomste van ons clooster 
binnen de stadt ende vrijheijt van Turnhout" door zuster 
Hereswitha, over de Heilig Grafpriorij aldaar. 1962.

1 deel

1498 Foto's van de zusters van Roosenberg op bezoek bij Heilig 
Grafzusters te Male en Herkenrode. 1962, 1968.

1 omslag

1499 Drukwerken naar aanleiding van driehonderd jaar Heilig Graf te 
Turnhout, ontvangen van zuster Valentine. 1963.

1 stuk

--- Huldedichten en liedjes ter ere van kloosterjubilea van zusters van 
Roosenberg en Male. 1966-1970, z.d.

1 stuk

1500 Ontwerptekst voor de statuten van de Sint-Trudoabdij te Male (orde
van het Heilig Graf). 1967.

1 omslag

1501 Stukken betreffende de abtswijding van Dom De Cloedt van 
Dendermonde. 1967.

1 omslag

1502 Stukken betreffende het comitéverslag van de U.V.C. [Unie van 
Vrouwelijke Contemplatieven]. 1969-1970.

1 omslag

1503 Stukken betreffende het ontwerp van nieuwe statuten voor de 
federatie der kanunnikessen van de orde van het Heilig Graf, 
waaronder de abdijen te Male en Turnhout. 1969.

1 omslag

1504 Dossier inzake het project op initiatief van de abdij van Male om de
abdij van Roosenberg naar Herkenrode over te brengen en de 
nodige toelatingen hiervoor. 1970-1971.

1 omslag

1505 Briefwisseling met bisschop van Peteghem betreffende het 
afspringen van het project Herkenrode en de realisatie van het 
alternatieve voorstel tot federatie met de Mariazusters. 1971.
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1 omslag

1506 Lijst van boeken door de abdij van Sint-Trudo te Male aan de abdij 
van Roosenberg geschonken. Z.d., tweede helft 20ste eeuw.

1 omslag

II. Financieel beheer

II. FINANCIEEL BEHEER
A. Boekhouding

A. BOEKHOUDING
1507 Handboek van dagelijkse uitgaven en "provisiën". 1836-1844.

1 deel

1508 Stukken betreffende betalingen uitgevoerd voor 
verbouwingswerken. 1841-1885.

1 omslag

1509 Dagboeken van ontvangsten en uitgaven van de abdij. 1842, 1877.
1 omslag

1510 Notities betreffende ontvangsten. 1856-1857.
1 deel

1511 Handboek van het schoolgeld. 1842-1885.
1 deel

1512 Krediet- en debetnota's van ontvanger de Temmerman voor de 
abdis en priorin. 1861-1863.

1 omslag

1513 Dagboek van leveringen van stoffen. 1882-1914.
1 deel

1514 Balansen van de inkomsten en uitgaven van de abdij. 1883-1918.
1 deel

1515 Aantekeningenboek betreffende de inkomsten en uitgaven van de 
kerk. 1885-1925.

1 deel

1516 Dagboek van uitgaven. 1911-1926.
1 deel

1517 Kasboek. 1968-1973.
1 deel

1518 Dagboek van maandelijkse inkomsten en uitgaven. 1968-1973.
1 deel
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1519 Facturen voor uitgaven van allerlei aard. 1962-1972.
1 omslag

1520 Dagboek van inkomsten en uitgaven. 1969-1975.
1 deel

B. Verantwoording

B. VERANTWOORDING
1521 - 1544 Rekeningen van de goederen van "rentière" van Doorslaer, door ontvanger Jacobus Joannes de Temmerman aan haar voorgelegd. 1831-1856.

1521 - 1544 REKENINGEN VAN DE GOEDEREN VAN "RENTIÈRE" VAN
DOORSLAER, DOOR ONTVANGER JACOBUS JOANNES DE 
TEMMERMAN AAN HAAR VOORGELEGD. 1831-1856.

1521 1831-1832.
1 katern

1522 1832-1833.
1 katern

1523 1832-1833.
1 katern

1524 1834-1835.
1 katern

1525 1835-1836.
1 katern

1526 1837-1838.
1 katern

1527 1838-1839.
1 katern

1528 1839-1840.
1 katern

1529 1840-1841.
1 katern

1530 1841-1842.
1 katern

1531 1842-1843.
1 katern

1532 1843-1844.
1 katern
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1533 1844-1845.
1 katern

1534 1845-1846.
1 katern

1535 1846-1847.
1 katern

1536 1847-1848.
1 katern

1537 1848-1849.
1 katern

1538 1849-1850.
1 katern

1539 1850-1851.
1 katern

1540 1851-1852.
1 katern

1541 1852-1853.
1 katern

1542 1853-1854.
1 katern

1543 1854-1855.
1 katern

1544 1855-1856.
1 katern

1545 - 1573 Rekeningen door ontvanger Jacobus Joannes de Temmerman aan de abdis en vanaf 1856 ook aan de priorin voorgelegd. 1833-1860.

1545 - 1573 REKENINGEN DOOR ONTVANGER JACOBUS JOANNES 
DE TEMMERMAN AAN DE ABDIS EN VANAF 1856 OOK AAN DE 
PRIORIN VOORGELEGD. 1833-1860.

1545 1833-1834.
1 katern

1546 1834-1835.
1 katern

1547 1842-1843.



Abdij Roosenberg te Waasmunster 187

1 katern

1548 1834-1835.
1 katern

1549 1836-1837.
1 katern

1550 1837-1838.
1 katern

1551 1839-1840 (1).
1 katern

1552 1839-1840 (2).
1 katern

1553 1840-1841 (1).
1 katern

1554 1840-1841 (2).
1 katern

1555 1840-1841 (3).
1 katern

1556 1842-1843.
1 katern

1557 1844-1845.
1 katern

1558 1845-1846.
1 katern

1559 1846-1847.
1 katern

1560 1847-1848.
1 katern

1561 1848-1849.
1 katern

1562 1849-1850.
1 katern

1563 1850-1851.
1 katern
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1564 1851-1852.
1 katern

1565 1852-1853.
1 katern

1566 1853-1854.
1 katern

1567 1854-1855.
1 katern

1568 1855-1856.
1 katern

1569 1856-1857.
1 katern

1570 1857-1858.
1 katern

1571 1858-1859.
1 katern

1572 1858-1859 (2).
1 katern

1573 1859-1860.
1 katern

1574 - 1582 Rekening van de abdijgoederen opgesteld door de abdis en voorgelegd aan biechtvader Vincentius Daelschart, later Ludovicus Pulinx en bisschop Delebecque. 1840-1852.

1574 - 1582 REKENING VAN DE ABDIJGOEDEREN OPGESTELD 
DOOR DE ABDIS EN VOORGELEGD AAN BIECHTVADER VINCENTIUS 
DAELSCHART, LATER LUDOVICUS PULINX EN BISSCHOP 
DELEBECQUE. 1840-1852.

1574 1840-1841.
1 stuk

1575 1841-1843.
1 stuk

1576 1843-1844.
1 stuk

1577 1844-1845.
1 stuk
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1578 1845-1846.
1 stuk

1579 1846-1847.
1 stuk

1580 1847-1848.
1 stuk

1581 1848-1849.
1 stuk

1582 1851-1852.
1 stuk

1583 Rekeningen van de abdij opgesteld door de opeenvolgende 
abdissen en voorgelegd aan de respectieve bisschoppen, met 
balansen. 1848-1882.

1 deel

1584 Rekeningen opgesteld door notaris de Vuyst betreffende de 
goederen van Christina Livina van Havermaet en kwitantie 
betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Marie Thérèse
van Goethem. 1849.

1 omslag

1585 Rekening door Jacobus Joannes de Temmerman opgesteld voor 
juffrouwen de Munck en consoorten, particulieren te Waasmunster. 
1860-1861.

1 stuk

III. Beheer van goederen en gelden

III. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN
A. Verwerving en beheer

A. VERWERVING EN BEHEER
--- Notariële akten waaronder testamenten van de zusters en stukken 

betreffende hun bruidsschat. 1767-1939.

1586 Stukken betreffende de financiën van abdis van Doorslaer de ten 
Ryen. 1831-1858, z.d.

1 omslag

1587 - 1588 Handboek van pensioenen, renten, leningen en obligaties, met index. 1831-1891, 1892-1921.

1587 - 1588 HANDBOEK VAN PENSIOENEN, RENTEN, LENINGEN EN 
OBLIGATIES, MET INDEX. 1831-1891, 1892-1921.

1587 1831-1891.
1 deel
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1588 1892-1921.
1 deel

1589 Handboek van de eigendommen van abdis van Doorslaer de ten 
Ryen. 1846-1864.

1 deel

1590 Inventaris van de eigendomstitels van de zusters, door Jacques de 
Temmerman bezorgd aan abdis van Doorslaer en priorin Marie 
Charlotte Serruys. 1851.

1 katern

1591 Rekeningen en bijlagen opgesteld door Edouard van Doorslaer, 
broer van de abdis, betreffende de administratie van haar 
goederen in Brabant, bezorgd aan ontvanger de Temmerman. 
1857-1866.

1 omslag

1592 Ontvangstbewijzen door zuster Aloysia de Cock voor de ontvangst 
van intresten van renten. 1897-1917.

1 omslag

1593 - 1594 Stukken betreffende eigendommen en inkomsten van Helena de Paep (dame Raphaël). 1907-1971.

1593 - 1594 STUKKEN BETREFFENDE EIGENDOMMEN EN 
INKOMSTEN VAN HELENA DE PAEP (DAME RAPHAËL). 1907-1971.

1593 Notariële akten betreffende eigendommen. 1907-1955.
1 omslag

1594 Stukken betreffende eigendommen en inkomsten. 1931-1956.
1 omslag

--- Dossier inzake haar nalatenschap en de oprichting van de v.z.w. 
Abdij van Roosenberg. 1912-1971.

1 omslag

1595 Schuldbekentenis door Aloysia de Cock voor een lening bij 
Amandine de Cock. 1918.

1 stuk

1596 Kasboek van dame Sara. 1921-1936.
1 deel

1597 Stukken betreffende geborduurde koorstoelen van zuster de 
Vilsteren, dochter van de kasteelheer van Laarne, in 1807 verkocht 
aan de kerk van Laarne. 1924.

1 omslag

1598 Stukken betreffende eigendommen van dame Rosaria (Maria 
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Cesarine Heyrman), waaronder een beschrijving van haar 
persoonlijke uitzet in de abdij. 1925-1955.

1 omslag

1599 Afschrift van een akte van schuldbekentenis door Eugène de 
Bruyne voor de ontvangst van een lening van abdis de Cock. 
(1877), 1931.

1 stuk

1600 Aantekeningenboek betreffende eigendommen en geldsommen 
van de zusters buiten hun "dote" in het klooster gebracht. 1933-
1970.

1 deel

1601 Stukken betreffende beleggingen. 1935-1972.
1 pak

1602 - 1605 Stukken betreffende de goederen van dame Valentine (Alice de Koninck). 1941-1968, z.d.

1602 - 1605 STUKKEN BETREFFENDE DE GOEDEREN VAN DAME 
VALENTINE (ALICE DE KONINCK). 1941-1968, Z.D.

1602 Dossier inzake haar testament en nalatenschap. 1941-1969.
1 omslag

1603 Stukken betreffende haar pensioen. 1947-1963.
1 omslag

1604 Stukken betreffende huishuren en het onderhoud van haar huis te 
Lier. 1947-1968.

1 pak

1605 Aantekeningen en andere stukken betreffende geld- en bankzaken. 
1953-1968, z.d.

1 omslag

1606 Stukken betreffende de goederen van Emilia Joos. 1949-1972.
2 omslagen

1607 Stukken betreffende de laatste wilsbeschikking en nalatenschap 
van juffrouw Virginie Pir. 1958, 1968.

1 omslag

1608 Stukken betreffende rekeningen bij de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas, van de individuele zusters. 1959-1967.

1 omslag

1609 Stukken betreffende pensioenen van de zusters. 1960, 1969.
1 omslag
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1610 Dossier inzake het geschil tussen dame Rosaria en Bertha 
Siebelinck over een cijnspachtovereenkomst te Melsele. 1961-
1966.

1 omslag

1611 Dossier inzake de vergoeding voor en het gebruik van de naam 
"Abdij van Roosenberg" door brouwerij "De Populieren" uit Mortsel 
voor bierflesjes. 1966-1975.

1 omslag

1612 - 1613 Aantekeningenboekjes betreffende obligaties en aandelen van de abdij en de zusters. 1966-1969, 1967-1986.

1612 - 1613 AANTEKENINGENBOEKJES BETREFFENDE OBLIGATIES 
EN AANDELEN VAN DE ABDIJ EN DE ZUSTERS. 1966-1969, 1967-
1986.

1612 1966-1969.
1 deel

1613 1967-1986.
1 deel

1614 - 1615 Aantekeningenboekjes betreffende de "dotes" van de zusters. Begin 20ste eeuw-1961.

1614 - 1615 AANTEKENINGENBOEKJES BETREFFENDE DE "DOTES" 
VAN DE ZUSTERS. BEGIN 20STE EEUW-1961.

1614 Begin 20ste eeuw.
1 deel

1615 Begin 20ste eeuw-1961.
1 deel

B. Inning van belastingen

B. INNING VAN BELASTINGEN
1616 Aanslagbiljetten. 1877-1921.

1 pak

1617 Kladversies van verzoekschriften van de abdis aan de 
gemeentesecretaris en de controleur, betreffende belastingen. 
1924, z.d.

2 stukken

1618 Stukken betreffende (achterstallige) belastingen, voornamelijk te 
Vrasene en Sint-Gillis-Waas. 1932-1971.

1 omslag

1619 Stukken betreffende belastingen op het kapitaal van de individuele 
zusters. 1948-1952.

1 omslag

1620 Staat van fiscale aangiften. 1966-1974.
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1 deel

C. Beheer van abdij, kapel en bijgebouwen

C. BEHEER VAN ABDIJ, KAPEL EN BIJGEBOUWEN
1621 - 1625 Stukken betreffende werken en installaties. 1835-1973.

1621 - 1625 STUKKEN BETREFFENDE WERKEN EN INSTALLATIES. 
1835-1973.

1621 Werken aan muren en doorgangen. 1835-1956.
1 omslag

1622 Bouw en inrichting van kapellen bij de abdij. 1841-1970.
1 omslag

1623 Werken aan de klassen en het directeurshuis. 1853-1855.
1 omslag

1624 Bouw van een grot, staties en kapelletjes in de tuin. 1889-1890.
1 omslag

1625 Werken aan chauffage, waterverzachter, lift en waterleiding. 1956-
1973.

1 omslag

--- Stukken betreffende het kerkhof van de abdij, begrafenissen en 
toelatingen om begraven te worden. 1836-1968.

1626 Stukken betreffende contacten met de familie Vermeulen de 
Mianoy [die abdijgoederen kocht]. 1837-1954.

1 omslag

1627 Plannen van diverse eigendommen van de abdij. 1841-1951, z.d.
1 omslag

--- Polissen en andere documenten betreffende verzekeringen 
afgesloten door de abdij te Waasmunster en het bijhuis te Neerpelt.
1844-1975.

1628 Stukken betreffende de brandveiligheid en brandverzekering van 
de kerk en het plaatsen van een nieuwe deur in de kloosterkapel. 
1912-1957.

1 omslag

1629 Stukken betreffende problemen met eigendomsrechten van de 
abdij, die ten tijde van de onlusten tussen katholieken en liberalen 
uit veiligheidsoverwegingen symbolisch aan particulieren werden 
verkocht. 1920-1926.

1 omslag
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1630 Kopie van het figuratief plan van "den Clooster Wijck", naar het 
origineel van Benthuijs uit het register van de gemeente 
Waasmunster. April 1924.

1 stuk

1631 Ingekomen brieven van atelier Bressers uit Gent betreffende het 
vervaardigen van beelden voor de abdij. 1931-1947.

1 omslag

1632 Affiches en krantenknipsels betreffende openbare verkopen, onder 
meer van vroeger abdijbezit. 1932-1939, z.d.

1 omslag

1633 Stukken betreffende oplichters van kloosters en diefstal van 
kerkelijke goederen. 1933-1937.

1 omslag

1634 Stukken betreffende de kapel van Sint-Antonius op de Rodendries. 
1933-1949.

1 omslag

--- Dossier inzake een geschil betreffende het conciërgehuis, dat moet
worden ontruimd ten voordele van directeur de Rouck. 1935-1959, 
z.d.

1 omslag

1635 Krantenknipsels betreffende de overstromingen van 1936. 1936.
1 omslag

1636 Briefwisseling betreffende de openbare verkoop van het domein 
Corsendonck. 1938-1939.

1 omslag

1637 Stukken betreffende het bebouwen van hofgrond voor 
groententeelt. 1941-1950, z.d.

1 omslag

1638 Stukken betreffende goederen van de abdij in de Kerkstraat te 
Waasmunster, onder meer aangaande de onteigening van 
eigendommen in oorlogstijd. 1941-1951.

1 omslag

--- Stukken betreffende het wegnemen en terugplaatsen van abdij- en 
kerkklokken. 1943-1951.

1639 Stukken betreffende de watering "Kloosterbroek". 1943-1960.
1 omslag

1640 Stukken betreffende voetpaden en rioleringen. 1948-1950.
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1 omslag

1641 Ingekleurde kopie van de kaart van de gemeente Waasmunster, 
met aanduiding van de ligging van de abdij. 12 november 1956.

1 rol

1642 Dossier inzake geleden schade aan abdijgoederen tijdens en 
maatregelen genomen in de nasleep van de overstroming van 
1966. 1966-1968.

1 omslag

1643 Minuut van een brief aan Derieuw, betreffende de inferieure 
kwaliteit van geleverde stoffen voor kleding. Z.d. (20ste eeuw)

1 stuk

1644 Klad van een dankwens aan de heer Vermeulen betreffende de 
nieuwe kapel. Z.d.

1 stuk

D. Beheer van het archief, museum en kunstobjecten

D. BEHEER VAN HET ARCHIEF, MUSEUM EN KUNSTOBJECTEN
1645 Stukken betreffende bezoekers van de abdij, het abdijmuseum en 

het consulteren en beheren van het archief en de collecties. 1909-
1951, z.d.

1 omslag

1646 Ingekomen brief van de conciërge van het Rijksarchief te Gent, 
betreffende archief van Roosenberg. 1911.

1 stuk

1647 Ingekomen brieven van Napoleon de Pauw aan de abdis 
betreffende het "rangschikken" van de oorkonden en registers van 
de abdij. 1912, z.d.

2 stukken

1648 Stukken betreffende het archief en het belang van 
kloosterarchieven. 1923-1925.

1 omslag

1649 Stukken betreffende portretten in depot gegeven aan de abdij door
baron de Neve de Roden. 1940-1974.

1 omslag

1650 Stukken betreffende bruiklenen van kunst- en religieuze 
voorwerpen voor tentoonstellingen. 1950-1966.

1 omslag

1651 Ingekomen brieven met vragen betreffende de geschiedenis en de 
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kunstvoorwerpen van de abdij en de consultatie ervan. 1972-1975.
1 omslag

1652 Foto van een pauselijk zegel. Z.d., tweede helft 20ste eeuw.
1 stuk

IV. Iconografie van de abdij

IV. ICONOGRAFIE VAN DE ABDIJ
A. Tekeningen

A. TEKENINGEN
1653 Getekend blazoen van de abdij. 1839.

1 stuk

1654 Tekeningen van de abdij, door architect A. Bressers en een kopie 
naar Antonius Sanderus. [19de-20ste eeuw], z.d.

2 stukken

1655 Afbeeldingen van het (beeld van) Onze-Lieve-Vrouw van 
Roosenberg. 1923, z.d.

1 omslag

1656 Tekening van het graf van E.H. Nicolaus Flowyn, overleden in 1682. 
Z.d.

1 stuk

1657 Houtskooltekening "Onze-Lieve-Vrouw van Roosenberg", 
voorstellend Maria met kind Jezus. Z.d.

1 rol

1658 Potloodtekening "Onze-Lieve-Vrouw van Roosenberg" voorstellend 
Maria met kind Jezus. Z.d.

1 rol

B. Foto's

B. FOTO'S
--- Foto van abdis van Doorslaer de ten Ryen op haar doodsbed. 1863.

1 stuk

--- Foto's van de zusters van Roosenberg op bezoek bij Heilig 
Grafzusters te Male en Herkenrode. 1962, 1968.

1659 - 1670 Foto's van de abdij, de zusters en hun familieleden of verwanten, en personen, gebouwen of gebeurtenissen verwant aan de abdij. Tweede helft 19de-20ste eeuw

1659 - 1670 FOTO'S VAN DE ABDIJ, DE ZUSTERS EN HUN 
FAMILIELEDEN OF VERWANTEN, EN PERSONEN, GEBOUWEN OF 
GEBEURTENISSEN VERWANT AAN DE ABDIJ. TWEEDE HELFT 19DE-
20STE EEUW

1659 Nrs. 1-29.
1 omslag
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1660 Nrs. 30-55.
1 omslag

1661 Nrs. 56-81.
1 omslag

1662 Nrs. 82-110.
1 omslag

1663 Nrs. 111-134.
1 omslag

1664 Nrs. 135-165.
1 omslag

1665 Nrs. 166-197.
1 omslag

1666 Nrs. 198-220.
1 omslag

1667 Nrs. 221-245.
1 omslag

1668 Nrs. 245-267.
1 omslag

1669 Nrs. 267-269.
1 omslag

1670 Nrs. 270-275.
1 omslag

--- Foto van abdis Berchmans-Pintelon, gemaakt door fotograaf Van 
Ael, die tijdens de oorlog in opdracht van het Jubelparkmuseum alle
kostbaarheden van het museum van de abdij heeft gefotografeerd. 
Z.d. (1940-1944).

1671 Foto van de boerderij op de Schrijberg, voorheen eigendom van de 
abdij. Z.d.

1 stuk

1672 Glasnegatieven van de kapel. Z.d.
1 omslag
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C. Prentbriefkaarten

C. PRENTBRIEFKAARTEN
1673 - 1674 Prentbriefkaarten van de firma Nels. 20ste eeuw.

1673 - 1674 PRENTBRIEFKAARTEN VAN DE FIRMA NELS. 20STE 
EEUW.

1673 Betreffende de inkleding en professie (dame Valentine de Koninck).
1 omslag

1674 Betreffende het kloosterleven en de abdij.
1 omslag

V. Historisch onderzoek en toeristische informatie door en over de abdij

V. HISTORISCH ONDERZOEK EN TOERISTISCHE INFORMATIE DOOR 
EN OVER DE ABDIJ

A. Algemeen

A. ALGEMEEN
1675 Briefwisseling van de religieuzen met diverse correspondenten 

betreffende publicaties over de abdij en de orde van Sint-Victor. 
1930-1951.

1 omslag

--- Ingekomen brieven met vragen betreffende de geschiedenis en de 
kunstvoorwerpen van de abdij en de consultatie ervan. 1972-1975.

1 omslag

B. Bijzonder

B. BIJZONDER
1. Stukken betreffende de orde en verwante stichtingen

1. STUKKEN BETREFFENDE DE ORDE EN VERWANTE STICHTINGEN
1676 Stamboom van de familie Tassin, waaronder Adrienne, religieuze te

Prés-Porchins. 18de eeuw.
1 stuk

1677 Drukwerk getiteld "Korte beschrijving over den riem gedragen door
de kloosterlingen, zoo mannen als vrouwen, van het orden van den
H. vader Augustinus. 1843.

1 deel

1678 Ingekomen brieven van A. Buvé van de Touring Club de Belgique, 
betreffende inlichtingen over de Victorinnen te Hoei. 1929.

1 omslag

1679 Uittreksel uit "Losse blaadjes" door Robert Foncke, betreffende het 
convent Thabor. 1929.

1 stuk

1680 Stukken betreffende de mystica Jeanne de Cambry, Batista 
Venazza en de heilige religieuzen van de orde van Sint-Augustinus. 
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1937, z.d.
1 omslag

1681 Stukken en aantekeningen betreffende Sint-Victor. 1949, z.d.
1 omslag

1682 Publicatie "Ontstaan van de Brabantse witte vrouwen en hun 
overgang naar de orde van St.-Victor" door Pia Coenegracht. 1960.

1 deel

--- Aantekeningenboekjes van abdis Berchmans-Pintelon betreffende 
historische onderwerpen gerelateerd aan de orde. Z.d. (eerste 
helft-midden 20ste eeuw).

1683 Stamboom van de kloosterstichtingen van kanunnikessen van Sint-
Augustinus. Z.d.

1 stuk

1684 Aantekening met portret betreffende Amélie Landrieu, abdis van 
Prés-Porchins bij Doornik. Z.d.

2 stukken

1685 Fotopostkaarten en gedachtenisprentje betreffende de abdij van 
Prés-Porchins. Z.d.

1 omslag

1686 Getypte geschiedenis van de abdij van Blijdenberg te Mechelen. 
Z.d.

1 omslag

1687 Gedachtenisprentjes van Sint-Augustinus. Z.d.
1 omslag

2. Stukken betreffende de geschiedenis van Roosenberg

2. STUKKEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN ROOSENBERG
a. Door Maurits De Meulemeester

a. Door Maurits De Meulemeester
1688 Drukplaten voor de drukkerij van zijn publicatie "De abdij van 

Roosenberg te Waasmunster". 1922, z.d.
1 pak

1689 Geannoteerde drukproeven en ontwerpversies van de omslag van 
"De abdij van Roosenberg te Waasmunster". 1922, z.d.

1 pak

1690 Ingekomen brieven van pater Bavo de Roose van de Sint-
Sixtusabdij te Westvleteren aan pater Demeulemeester, 
betreffende historische opzoekingen. 1926.
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1 omslag

1691 Geannoteerd uittreksel uit de "chronique" van de Revue d'histoire 
Ecclésiastique", betreffende de publicatie van de Meulemeester 
over Roosenberg, aan hem geadresseerd door de Revue. 1928.

1 stuk

1692 Geannoteerde exemplaar van de studie van de Meulemeester over 
het necrologium van de abdij. 1929.

1 omslag

1693 - 1696 Aantekeningen betreffende bronverwijzingen, uittreksels uit originele documenten en bibliografische referenties, ter voorbereiding van "De abdij van Roosenberg te Waasmunster". Eerste kwart 20ste eeuw, z.d.

1693 - 1696 Aantekeningen betreffende bronverwijzingen, 
uittreksels uit originele documenten en bibliografische referenties, 
ter voorbereiding van "De abdij van Roosenberg te Waasmunster". 
Eerste kwart 20ste eeuw, z.d.

1693 Doos 1.
1 pak

1694 Doos 2.
1 pak

1695 Doos 3.
1 pak

1696 Doos 4.
1 pak

b. Door Pieter Batselier

b. Door Pieter Batselier
1697 Publicaties van M. De Meulemeester en J. Van Raemdonck 

betreffende de abdij van Roosenberg en Roesbrugge. 1873-1936.
1 omslag

1698 Studieboeken betreffende paleografie, Middelnederlands, 
middeleeuws Latijn en kerkgeschiedenis. 1941-1966, z.d.

1 pak

1699 Stukken betreffende verhandelingen en historische overzichten 
gemaakt over de abdij en de stichting Hoogendonck. 1949-1950, 
z.d.

1 omslag

1700 Brieven van L. Van Horenbeke aan M. De Meulemeester, 
redemptorist te Brussel, betreffende genealogische informatie over
abdis Beatrix van Horenbeke, met stamboom in bijlage. 22 
september 1922, 12 oktober 1923.

1 omslag
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1701 Adressenlijsten en blad van de Historische Kring van de Katholieke 
Universiteit Leuven. 1966-1970.

1 omslag

1702 Aktueel - Het Steentje. Tweewekelijks tijdschrift van de Vlaams 
Nationale Studenten Unie. 1967.

1 stuk

1703 Rerum. Informatieblad van de fakulteitskringen van de K.U. Leuven-
Nederlands. 1967-1970.

1 pak

1704 Parochieblad van de Leuvense universitaire parochie. 1967-1972.
1 pak

1705 Dagbladen en krantenknipsels uit het voorjaar van 1968. 1968.
1 omslag

1706 Universitas. Weekblad voor universitair leven. 1968-1970.
1 pak

1707 Ons leven. Studentenweekblad van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond. 1968-1970.

1 omslag

1708 Stukken betreffende studentenprotesten en -acties vanaf 1968 en 
de studentenbeweging te Leuven. 1968-1970.

1 omslag

1709 Exodus. Maandblad voor maatschappelijke kritiek en aktie. 1969.
1 omslag

1710 Kaartjes met gelukwensen van studiegenoten en professoren. 
1969, z.d.

1 omslag

1711 Brief van zuster Margaretha van Male aan Pieter Batselier. 13 
december 1969.

1 stuk

1712 Foto's van zijn studentenleven. Eind jaren 1960 - begin jaren 1970.
1 omslag

1713 Afschriften en fotokopiën van originele archiefdocumenten. 1970, 
z.d.

1 omslag

1714 Documentatie betreffende de orde van Sint-Victor. Z.d.
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1 omslag

1715 Stukken betreffende de bijdragen over Roosenberg in het 
Monasticon Belge. Z.d.

1 omslag

1716 Documentatie bestaande uit kopies van artikels over historische 
onderwerpen, over of (indirect) gelinkt aan de abdij. Z.d.

1 omslag

1717 Aantekeningen betreffende de abdij uit archiefstukken en literatuur.
Z.d.

1 pak

1718 Proefversie van de verhandeling over de abdij van Roosenberg. Z.d.
1 pak

c. Door de abdis

c. Door de abdis
1719 Afschriften van akten uit het archief van de abdij van Ter Haghen te

Gent, aan de abdis gericht. 1926.
1 omslag

1720 Ingekomen brief met bijlagen aan de abdis, van Hugo Van Cuyck, 
betreffende informatie over Katharina Leydecker, zuster uit de 
18de eeuw. 1937.

1 omslag

1721 Klad van een brief in naam van de abdis aan de secretaris van de 
Oudheidkundige Kring van Sint-Niklaas, betreffende correcties van 
historische bijdragen. 1956.

1 omslag

--- Aantekeningenboekje van abdis Berchmans-Pintelon betreffende de
geschiedenis van Roosenberg en de orde van Sint-Victor. Z.d. 
(eerste helft-midden 20ste eeuw).

d. Anderen

d. Anderen
1722 Kopie in het Nederlands en op rijm van een Frans lofdicht op de 

abdij en de abdissen, origineel van de hand van een dominicaan uit
Gent, vertaald door Louis Henderickx, opgedragen aan abdis de 
Belver. (1726), 1869.

1 deel

1723 Stukken en aantekeningen betreffende kunstenaars Michelangelo, 
Van Dijck en Leo Rogman. 1899-1930, z.d.

1 omslag
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1724 Historische artikels betreffende de abdij van Roosenberg. 1911-
1948.

1 omslag

1725 Krantenknipsels voornamelijk betreffende de abdij en 
Waasmunster. 1926-1948, z.d.

1 omslag

1726 Krantenknipsels betreffende de abdij en haar museum. 1930-1976.
1 omslag

1727 Stamboom van de familie de Haveskercke. 1942.
2 stukken

1728 Schooltaak van Gerard D'hooge (neef van zuster Gerarda D'hooge) 
over de geschiedenis en het jubileum van de abdij. 1944.

1 omslag

1729 Brieven van de directeur van de oudheidkundige kring van Sint-
Niklaas, aan Desiderius du Tré betreffende verzonnen inlichtingen 
over het stoffelijk overschot van bisschop Johannes van West van 
Doornik. 1947.

2 stukken

1730 Aantekening betreffende het archief van de Raad van Vlaanderen, 
uittreksel uit het Cultureel Jaarboek van de Provincie Oost-
Vlaanderen. 1950.

1 omslag

1731 Publicaties met kleine bijdragen over de abdij. 1954, 1975.
1 omslag

1732 Publicatie "De merkwaardige glasramen in de parochiekerk van 
Steenhuffel" door J. Vertonghen, J. T'Kint en L. Verhasselt. 1973.

1 deel

1733 Stukken betreffende een oorkonde van abdis Gisla uit 1257 en het 
artikel hierover geschreven door Jos Vermaere. 1976.

1 omslag

1734 Werkstukken door Myriam Samson gemaakt in de tweede 
kandidatuur godsdienstwetenschappen, over abdis van Doorslaer 
de ten Ryen en de kerkplechtigheden in de abdij in de 17de en 
18de eeuw. 1977-1978.

1 omslag

1735 Geschiedeniscursus voor het vierde leerjaar van de 
gemeenteschool van Waasmunster betreffende de abdij, gemaakt 
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door onderwijzer Koen David. 1983.
1 omslag

1736 Losse aantekeningen betreffende de geschiedenis van Roosenberg.
Z.d. (20ste eeuw).

1 omslag

1737 Getypte aantekeningen betreffende de abdijkerk van Roosenberg I. 
Z.d. (20ste eeuw).

1 omslag

1738 Getypte aantekening betreffende de invloed van de abdij van 
Hooghendonck op de structuur van het Land van Waas. Z.d. (20ste 
eeuw).

1 stuk

1739 Aantekeningen betreffende een niet-geïdentificeerde grafsteen. 
Z.d.

1 stuk

1740 Ingekomen brief met bijlage van L. Rogman betreffende het 
wapenschild van abdis Anna Nonnius. Z.d.

1 omslag

3. Stukken betreffende de geschiedenis van Waasmunster en omgeving

3. STUKKEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN WAASMUNSTER 
EN OMGEVING

1741 Uittreksels uit de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas, geannoteerd door de zusters. 1929, 1976, 
1977.

1 omslag

1742 Aantekeningen, krantenknipsels en andere stukken betreffende 
kerken en kapellen in het Waasland. 1929-1974, z.d.

1 omslag

1743 Stukken betreffende eeuwfeesten, verkiezingen, vieringen en 
herdenkingen te Waasmunster. 1930-1945.

1 omslag

1744 Stukken betreffende gilden en verenigingen te Waasmunster. 1933,
z.d.

1 omslag

1745 Geannoteerde documentatie over kastelen en aanzienlijke 
woningen te Waasmunster en in het Waasland. 1949, z.d.

1 omslag
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1746 Artikels uit onder meer "De vriendschap", het tijdschrift van de 
Manta-fabrieken, betreffende Waasmunster. 1951, z.d.

1 omslag

1747 Documentatie en aantekeningen betreffende toponymie en profane
architectuur in het Waasland, bestemd voor de zusters. 1956, 
1973, 1974, 1978-1979.

1 omslag

1748 Themanummers van het tijdschrift "Kruis en leeuw in het 
Waasland", over Waasmunster. 1961.

1 omslag

1749 Documentatie betreffende Waasmunster, bestemd voor de abdij. 
1967-1979.

1 omslag

1750 Aantekeningen betreffende de historiek van de Sint-Rochuskapel te
Sombeke. Z.d. [19de eeuw?].

1 omslag

1751 Documentatie betreffende dagtrips en toerisme in het Waasland. 
Z.d.

1 omslag

4. Stukken betreffende de geschiedenis van andere religieuze instellingen, figuren en objecten

4. STUKKEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN ANDERE 
RELIGIEUZE INSTELLINGEN, FIGUREN EN OBJECTEN

1752 Stukken betreffende Gentse begijnen. 1853, z.d.
1 omslag

1753 Aantekening betreffende de pausen. 19de eeuw.
1 stuk

1754 Publicaties betreffende kerkelijke en religieuze bronnen en 
onderwerpen. 1912-1975.

1 omslag

1755 Stukken betreffende de abdijen van Park te Leuven, Vlierbeek te 
Kessel-Lo en Westmalle. 1921-1979.

1 omslag

1756 Documentatie betreffende de benedictijnen en het Benedictusjaar 
1980. 1925, 1978-1980.

1 omslag

1757 Documentatie betreffende benedictijnen en het klooster van 
Dendermonde, het Engels Klooster te Brugge, de abdijen van 
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Herkenrode en Hertogendal, de karmelieten van Sint-Niklaas en het
klooster van Hunnegem. 1924-1982, z.d.

1 omslag

1758 Stukken en documentatie betreffende het klooster van Notre Dame
du Roule te Brussel, de abdijen van Nieuwenbos te Gent en Sint-
Godelieve te Brugge, en de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge. 1944-
1979, z.d.

1 omslag

1759 Documentatie betreffende kunsthistorische onderwerpen. 1946, 
1977-1978, z.d.

1 omslag

1760 Stukken en documentatie betreffende de Sint-Trudoabdij te Male en
het klooster Mariënhof te Kerniel (Borgloon). 1956-1982, z.d.

1 omslag

1761 Documentatie betreffende begijnhoven, de abdij van Affligem en 
de clarissen van Sint-Niklaas. 1962-1982, z.d.

1 omslag

1762 Catalogus van de tentoonstelling "Oude religieuze kunst uit het 
land van Beveren" in kasteel Cortewalle te Beveren. 1973.

1 deel

1763 Documentatie betreffende abdijen en begijnhoven in België. 1973.
1 omslag

1764 Historische documentatie en aantekeningen betreffende de 
herdenking van Antonius Triest. 1976-1977.

1 omslag

1765 Publicatie "Oude religieuze kunst uit de Sint-Pieterskerk te 
Hamme". 1978.

1 deel

5. Stukken betreffende de geschiedenis van bepaalde steden en gemeenten

5. STUKKEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS VAN BEPAALDE 
STEDEN EN GEMEENTEN

1766 - 1770 Historische documentatie betreffende diverse steden en gemeenten. 1938-1981.

1766 - 1770 Historische documentatie betreffende diverse steden 
en gemeenten. 1938-1981.

1766 Mechelen, Sint-Niklaas, Hoei, Laarne, Leuven, ... 1938-1981.
1 omslag

1767 Gent. 1939-1973, z.d.
1 omslag



Abdij Roosenberg te Waasmunster 207

1768 Antwerpen. 1948, 1973.
1 omslag

1769 Merelbeke. 1965-1970, 1979.
1 omslag

1770 Aalst. 1957-1981, z.d.
1 omslag

VI. Documentatie

VI. DOCUMENTATIE
1771 - 1775 Militaire stafkaarten. 1881-1895.

1771 - 1775 MILITAIRE STAFKAARTEN. 1881-1895.
1771 Herzele. 1870.

1 rol

1772 Ninove. 1893.
1 rol

1773 Sint-Niklaas. 1881.
1 rol

1774 Oordegem. 1895.
1 rol

1775 Aalst. 1881.
1 rol

1776 Gedrukt lofdicht aan Cornelius Nuyts, naar aanleiding van het 
eerste jubeljaar van het meisjesweeshuis te Aalst, dat door hem 
werd gesticht. 1818.

1 stuk

1777 Almanak "Gendschen wegwyzer". 1821.
1 deel

1778 Uittreksel uit een kaart van Waasmunster, gecertifieerd door F. 
Geeroms. 14 januari 1840.

1 rol

1779 Drukwerk "Liber manualis sacerdotum diocesis Gandavensis" door 
bisschop Stillemans. Twee exemplaren. 1898, 1903.

1 omslag

1780 Drukwerk met beeltenis van Josephus Franciscus vander Stappen, 
titulair bisschop van Jaffa, hulpbisschop van Mechelen vanaf 1893. 
[na 1893, voor 1908].
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1 stuk

1781 Stukken betreffende het overlijden van de koninginnen Marie-
Henriëtte en Astrid en tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde 
soldaten. 1902-1935.

1 omslag

1782 Drukwerk getiteld "De kerkelijke wetten voor kloostergemeenten 
met eenvoudige geloften" door kanunnik J. Vreuls, bij Dessain te 
Luik. 1918.

1 deel

1783 Drukwerk getiteld "Religieux et religieuses d'après le droit 
ecclésiastique" door J. Creusen, bij Dewit te Brussel. 1924.

1 deel

1784 Drukwerk getiteld "Het kloosterleven volgens het kerkelijk recht", 
door J. Creusen, bij Museum Lessianum te Leuven. 1931.

1 deel

1785 Handboek voor de opleiding van de infanterist. 1932.
1 deel

1786 Handboek voor de opleiding van de soldaat-mitrailleur. 1933.
1 deel

1787 Almanak voor het jaar 1942. 1942.
1 stuk

1788 Drukwerk getiteld "Het kerkelijk recht voor religieuzen" door 
Hubertus van Groessen, bij J.J. Romen en zonen te Roermond en 
Maaseik. 1948.

1 deel

1789 Drukwerk getiteld "Handleiding voor het bestuur van de 
kloostergemeenten in het bisdom Gent", uitgave van het bisdom 
bij Van Fleteren te Gent. 1951.

1 deel

1790 Drukwerk getiteld "Message de moines contemplatifs au synode 
des evêques sur la possibilité pour l'homme du dialogue avec le 
Dieu ineffable". 1967.

1 katern

1791 Affiche "Een vreemde eend in de Belgische bijt. Gent in de periode 
1830-1860" over de tentoonstelling in het museum Arnold vander 
Haeghen. 28 juni - 14 september 1980

1 rol/4 stukken
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1792 Potloodtekeningen van H. Thoen en D. Walsschaert, voorstellende 
beeldhouwwerken van mythologische figuren en gedrukte affiche 
met Christuskop. 20ste eeuw.

1 rol/4 stukken

1793 Documentatie betreffende faïence en beeldrestauratie. Z.d. (laatste
kwart 20ste eeuw).

1 omslag

1794 Afbeelding van de basiliek van het Heilig Hart in Monmartre, Parijs. 
Z.d. (20ste eeuw).

1 stuk

1795 Drukwerk betreffende de gegevens van het Oeuvre de secours aux 
évêques et prêtres pauvres du rite oriental. Z.d. (20ste eeuw).

1 stuk

1796 Drukwerken betreffende de Eerste Wereldoorlog. Z.d.
1 omslag

1797 Kaart van de Maginot- en Siegfriedlinie. Z.d.
1 stuk

1798 Drukwerkjes "Les gens qui craignent les prêtres" en "Le zouave 
trappiste". Z.d.

2 stukken

1799 Uittreksel uit het "Bulletin de théologie morale et de droit 
canonique". Z.d.

1 stuk

1800 Schoolplaat "Der Thesenanschlag zu Wittenberg". Reproductie van 
het origineel van Artur Kampf. Z.d.

1 rol

1801 Getekende banderol betreffende historische taferelen. Z.d.
1 rol

1802 Litho's "De kemels en het rad van avantuer (sic)" en "Den reus 
genaemt groot-vader". Z.d.

2 stukken

1803 - 1812 Kadastrale kaarten door P.C. Popp. Z.d.

1803 - 1812 KADASTRALE KAARTEN DOOR P.C. POPP. Z.D.
1803 Bazel.

1 rol

1804 Elversele.
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1 rol

1805 Haasdonk.
1 rol

1806 Hamme.
1 rol

1807 Kruibeke.
1 rol

1808 Moerzeke.
1 rol

1809 Rupelmonde.
1 rol

1810 Temse.
1 rol

1811 Tielrode.
1 rol

1812 Zele.
1 rol

1813 - 1817 Kadastrale kaarten van Waasmunster. Z.d.

1813 - 1817 KADASTRALE KAARTEN VAN WAASMUNSTER. Z.D.
1813 Sectie A.

1 rol

1814 Sectie B.
1 rol

1815 Sectie B.
1 rol

1816 Sectie C.
1 rol

1817 Sectie C. Grondplan van Roosenberg II.
1 rol

1818 Kaart van Waasmunster getiteld "Developpement du village de 
Waesmunster". Z.d.

1 rol
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VII. Stukken zonder aanwijsbaar verband en niet te plaatsen stukken

VII. STUKKEN ZONDER AANWIJSBAAR VERBAND EN NIET TE 
PLAATSEN STUKKEN

1819 Geïllustreerd drukwerk "Vie de Jésus-Christ", na het overlijden van 
bisschop Seghers ontvangen door familieleden van zijn 
huishoudster. 1840.

1 deel

1820 Litho met afbeelding van kanunnik A. Stillemans, overste van het 
Klein Seminarie in Sint-Niklaas, aangeboden door de professoren 
en leerlingen van het seminarie naar aanleiding van zijn 
vijfentwintigjarig jubileum. 1885.

1 stuk

1821 Briefwisseling met "Hulp in nood". 1929, 1951.
2 stukken

1822 Bekendmaking betreffende de opening van het Volkshuis Onze-
Lieve-Vrouw in Antwerpen. 1933.

1 stuk

1823 Menukaart op rijm van een feest gehouden te Duffel. 31 mei 1950.
1 stuk

1824 Programmaboekje van "Klara de lichtende", een kijk- en luisterspel 
ter gelegenheid van het tweehondervijftigjarig bestaan van de 
clarissen te Megen. 1971.

1 stuk

1825 Diverse stukken zonder inhoudelijke samenhang. Z.d.
1 omslag
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