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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Alle stukken uit dit bestand zijn openbaar. Voor reproductie gelden de 
voorwaarden en de tarieven van toepassing in het Rijksarchief. De bescheiden 
met een volwaardig archiefnummer zijn raadpleegbaar in het Rijksarchief. De 
pro-memoriebeschrijvingen betreffen stukken die bewaard worden in het 
archief van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Beide archiefdiensten bezitten 
digitale kopieën van elkaars cartularia.
Toegangen

TOEGANGEN

De bestaande toegangen, de plaatsingslijst uit 1879 (inventaris nr. 30 van het 
Rijksarchief te Ronse, inventaris K 2 in het Rijksarchief te Beveren) en de 
Inventaire sommaire des archives de l'abbaye de Ninovevan Robert Schoorman
zijn niet langer bruikbaar. Van de oorkonden in deze toegang bestaat er thans 
een conceptregestenlijst, verzorgd door Catharina Peersman (aspirant FWO-
Vlaanderen aan de K.U.Leuven), die later wordt uitgewerkt tot een afzonderlijke
publicatie. Van de leendenombrementen en de akten van leenverhef in het 
archief van het Leenhof ten Berge werden analytische beschrijvingen gemaakt 
(zie infra, inv. nrs. 925-934).
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dit archief bezit veel onderzoekspotentieel. Voor een efficiënt gebruik is het 
heel belangrijk om de - vaak enkel formeel beschreven - hoogwaardige 
bestanddelen op te sporen. De topstukken werden boven al beschreven (zie p. 
19-20). Voor diverse vormen van lokaal historisch onderzoek wordt aangeraden
om niet enkel onder de betrokken geografische hoofding te zoeken, maar ook 
in de afdeling 'Beheer van gelden en goederen - algemeen'. Het spreekt voor 
zich dat pachtboeken, rekeningen en dergelijke een schat aan informatie 
bevatten voor alle lokaliteiten waar de abdij van Ninove bezittingen had.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt te worden dat alle data in paasstijl 
werden omgezet in nieuwjaarsstijl.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

In het begin van de 12de eeuw werd in de plaatselijke parochiekerk een 
seculier kapittel opgericht door Amalrik II, heer van Ninove. Dat werd in 1137 
omgevormd tot een premonstratenzerabdij door Gerard, heer van Ninove, die 
hiervoor een beroep deed op de abdij van Park bij Leuven. Op 11 november 
1137 kwamen zeven religieuzen uit de moederabdij in Ninove aan. De heer van
Ninove schonk hun het visrecht in de Dender, de tienden van Herlinkhove en 
een aantal gronden.

De eerste jaren van deze nieuwe gemeenschap waren erg onrustig. De eerste 
abt, Gillebert van Laon, zou wegens wanbeheer door het generaal kapittel 
afgezet zijn. Een conflict met de abdij van Dielegem (Jette) over de 
parochiekerken van Liedekerke en Denderleeuw sleepte jarenlang aan, en werd
ten slotte pas na bemiddeling door Bernard van Clairvaux opgelost.

Het primitieve domein, dat zich hoofdzakelijk te Ninove situeerde, werd vooral 
onder het abbatiaat van Gerard (1142-1185) sterk uitgebreid. Volgens het Liber
Miraculorum1, één van de belangrijkste bronnen voor de vroegste 
abdijgeschiedenis, liet hij een tiental curiaeof uithoven bouwen, hoofdzakelijk in
de Dendervallei gelegen; in het Henegouwse Renissart (Arquennes) werd een 
tweede kern van landbouwexploitatie uitgebouwd. In 1142 nam Diederik van 
de Elzas, graaf van Vlaanderen, de abdij onder zijn bescherming. De welvaart 
van de jonge gemeenschap vertaalde zich ook in de bouw van een abdijkerk en
een volwaardig kloostercomplex in 1157-1185 op een nieuwe lokatie ten 
noorden van de stad. Belangrijke en lang regerende abten tijdens de eerste 
eeuwen waren onder meer: Gerard (1142-1185), Radulfus (1209-1246), Jan Van
Hartbeke (1274-1304), Jan Van Dendermonde (1336-1359) en Cornelis Van 
Hamme (1359-1391).

Zijn de eerste twee eeuwen van de abdijgeschiedenis eerder fragmentarisch te 
reconstrueren aan de hand van gegevens uit het mirakelboek, de 13de-eeuwse
stichtingsgeschiedenis en de oorkondenschat, vanaf de 15de eeuw wordt het 
bronnenmateriaal rijker en diverser. Drie lange abbatiaten tekenen deze 
periode: Jan vanden Nokerstock (1391-1426), Bartholomeus van Hoemen 
(1426-1447) en Johannes Beverlinc (1447-1484). Wellicht was het in de 15de 
en de vroege 16de eeuw dat de verering van de H. Cornelius een hoogtepunt 
kende. Naar verluidt trok Ninove bedevaarders uit heel Europa aan. Op het 
einde van de 15de eeuw maakte de abdij een diepe financiële crisis door. Met 
de Corneliusrelieken werden bedeltochten op het platteland georganiseerd; het
domein van Kalf in Wachtebeke werd in 1496 verkocht.

1 Zie BIJSTERVELD A.-J. en VAN DE PERRE D., Het mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis 
van de Ninoofse Abdij (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, series B, dl. 24), 
Leuven, 2001.
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In de eerste helft van de zestiende eeuw trad er een herstel in, maar tijdens de 
Opstand kende de abdij opnieuw een erg bewogen geschiedenis. Zoals de 
meeste andere norbertijnenabdijen werd zij heen en weer geslingerd tussen 
trouw aan de koning van Spanje en steun aan de opstandelingen. De 
abdijgoederen werden geconfisqueerd, een aantal religieuzen vertrok in 
ballingschap naar Brussel. Bij de verkiezingen na de dood van abt Van der 
Maelen in september 1578 kwam de grote interne verdeeldheid aan het licht. 
Petrus Aloys, die tegen de wil van de religieuzen in tot abt benoemd werd, zag 
zich verplicht om de tegenkandidaat Christiaan Sterck als coadjutor met recht 
op opvolging aan te duiden. De abt-generaal ging nog een stapje verder en 
benoemde Sterck tot enig vicaris. Die riep de religieuzen samen in Aalst, waar 
ze opnieuw een gemeenschapsleven moesten uitbouwen. Daar kwam niet veel 
van terecht: hun levenswandel bleek allesbehalve voorbeeldig en de oude 
tweespalt bleef bestaan. De toestand escaleerde snel: wederzijdse 
bedreigingen, gevangenzetting, verkiezingen en tegenverkiezingen. 
Ondertussen was de abdij in 1578 en 1580 geplunderd en in brand gestoken 
door Staatse troepen. Sterck week uit naar Renissart; Aloys bleef in het huis te 
Aalst, dat in april 1582 door Staatse troepen werd ingenomen 2. De meeste 
religieuzen werden gevangen genomen en kwamen pas na betaling van een 
losgeld opnieuw vrij.

Ze weken uit naar Bergen en keerden in 1585 uiteindelijk naar Ninove terug, 
waar het moeilijke werk van de heropbouw wachtte: de hoeven waren vernield 
en vele landerijen lagen sinds jaren onbewerkt. De abdijkerk was verwoest, 
zodat de abdijgemeenschap lange tijd (tot 1638) gebruik moest maken van de 
plaatselijke parochiekerk. In 1588 werd Aloys als abt opgevolgd door Adriaan 
Wasteels. Die werd op zijn beurt in 1594 opgevolgd door Antoon De Langhe 
(1594-1606), die een belangrijke rol zou spelen in de heropleving van de abdij
3.

Van de 17de-eeuwse abten springt vooral de figuur van Jan David (1613-1636) 
in het oog. Hij ging verder ging met de heropbouw van de abdij, was 
verscheidene malen vertegenwoordiger van de Brabantse circarie op het 
algemeen kapittel in Prémontré en visitator van buitenlandse circarieën 4. 
Onder het abbatiaat van Christiaan Roelofs (1637-1657) werd een kapel binnen
de abdijmuren in gebruik genomen en werden de relieken van de 
patroonheiligen van de parochiekerk naar deze kapel overgebracht, wat 
aanleiding gaf tot de nodige heibel. Deze relieken zijn overigens altijd al een 
bron van discussie tussen stad en abdij geweest. Meestal gold er een modus 
vivendi waarbij de stad de fiertel bij gelegenheid van de jaarlijkse ommegang 
voor een dag in bruikleen kreeg. Tussen 1597 en 1638 betaalde de abdij 

2 Op basis van VALVEKENS E., De Zuid-Nederlandsche norbertijnerabdijen en de opstand 
tegen Spanje, maart 1576 - 1585 (Université de Louvain, Recueil de travaux, publiés par 
les membres des conférences d'histoire et de philologie, 2de reeks, dl. 18), Leuven, 1929, 
p. 156-166.

3 Ibidem, p. 240-244.
4 VAN DIJCK L.C., De internationale betrekkingen van Johannes David, abt van Ninove (1613-

1636), in De abdij (1989), p. 61-76.
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huurgeld voor het gebruik van de parochiekerk, maar tegelijkertijd kon zij 
beschikken over het grootste deel van de inkomsten uit offergaven. Toen de 
religieuzen in 1638 uit de parochiekerk wegtrokken en het schrijn meenamen, 
kwam het tot een scherpe confrontatie. Uiteindelijk werd er een akkoord 
gesloten dat bepaalde dat de abdij eigenaar was van de relieken, maar dat de 
stad ze op pinkstermaandag voor één dag mocht lenen voor de traditionele 
ommegang 5.

In 1640 werden de werken aan de nieuwe abdijkerk aangevat, maar tot 1727 
moesten de officies gezongen worden in de kleine noodkapel. De tweede helft 
van de 17de eeuw werd vooral gekenmerkt door aanhoudende oorlogsellende. 
Onder abt Jan De Neve (1657-1685) werd de bouw van de abdijkerk 
verdergezet, zij het met onderbrekingen; in 1678 werd de abdij door de 
Fransen gebrandschat en ook in de jaren '90 waren er voortdurend 
moeilijkheden. Verscheidene malen moesten de religieuzen vluchten naar hun 
refugehuis in Gent. Pas onder het lange abbatiaat van Ferdinand Van der 
Haeghen (1712-1754) werden de werken aan de kerk beëindigd. In 1727 werd 
de indrukwekkende barokkerk door de aartsbisschop van Mechelen gewijd; de 
binnenafwerking zou nog vele jaren in beslag nemen. Vanaf 1761 werd ook de 
bouw van de andere abdijgebouwen aangevat door abt Ferdinand Van der 
Eecken (1754-1783). Na een onderbreking ten gevolge van de langdurige 
vacature van de abtszetel werden de werkzaamheden onder het abbatiaat van 
Johannes Pameleirre verdergezet 6.
De tweede helft van de 18de eeuw werd vooral getekend door de kerkpolitiek 
van de Oostenrijkers. Maria Theresia wierp met het amortisatiedecreet van 
1753 en het edict op de tiendheffers van 1769 een dam op tegen de 
ongebreidelde accumulatie van rijkdommen door de grote abdijen. Jozef II ging 
nog een stap verder en stelde het maatschappelijk nut van vele kloosters in 
vraag. Het befaamde rapport De Külberg kwam tot het besluit dat de abdij van 
Ninove met zijn jaarinkomen van 65.000 gulden en zijn 13 buitenheren in 
parochiedienst moest worden gespaard.

Het was slechts uitstel van executie. Op 1 september 1796 werd de abdij door 
de nieuwe Franse machthebbers opgeheven. De goederen werden 
geconfisqueerd en op 20 januari 1797 ontruimden de laatste norbertijnen de 
abdijgebouwen. Prior Van Haelen en notaris Jean François Chaboceau slaagden 
er in een aantal bezittingen uit de handen van de Fransen te houden 7. In 1812 
kwamen deze malversaties aan het licht en werden ook de archieven en een 
aantal verduisterde waardevolle voorwerpen ontdekt. Twee jaar voordien 
hadden de resterende kanunniken de abdijkerk aan de stad Ninove afgestaan. 
De laatste abt, Johannes Pameleirre, was in 1800 overleden. De meeste 

5 Zie VAN DE PERRE D., De relatie tussen parochie en abdij te Ninove, inzonderheid in de 
periode 1585-1638, in Het Land van Aalst, 1985, 37, p. 121-184.

6 VANDE WINKEL G. (uitg.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus: 700 jaar 
premonstratenzerleven te Ninove, Catalogus van de tentoonstelling, Ninove, 1989, p. 86; 
DHANENS E., De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ninove (Inventaris van het kunstpatrimonium 
van Oost-Vlaanderen, XI), Gent, 1980 en PEERSMAN J., De abdijkerk te Ninove. Een verhaal 
van norbertijnen, bedevaarders en parochianen, Ninove, 2000.

7 VAN ISTERDAEL H., Bijdrage tot de geschiedenis van de abdij van Ninove, in Mededelingen 
van de heemkring Okegem, 1979, 4, p. 80-95.
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abdijgebouwen werden in de jaren '20 van de 19de eeuw afgebroken.

Structuur van de abdijgemeenschap

De abdij van Ninove lag aanvankelijk op het grondgebied van het bisdom 
Kamerijk. Na de hervorming van de bisdommen in 1559 ressorteerde zij onder 
het aartsbisdom Mechelen. Binnen de orde van Prémontré maakte de - 
Vlaamse - abdij deel uit van de Brabantse circarie.

De interne organisatie van deze gemeenschap van reguliere kanunniken van 
Prémontré was klassiek. Aan het hoofd stond de abt die voor het leven 
verkozen werd; de procedure die in de middeleeuwen gevolgd werd, is niet 
altijd even duidelijk. In de nieuwe tijd vonden abtsverkiezingen plaats onder 
toezicht van enkele door de regering aangestelde commissarissen, waaronder 
doorgaans een bisschop en een raadsheer van de Raad van Vlaanderen. De 
abten waren lange tijd vooral grands seigneurs, die zich eerder als 
grootgrondbezitter en rentenier dan als herder gedroegen. De nieuwe statuten 
van 1630 probeerden het abbatiaat in contrareformatorische zin te hervormen 
tot een meer pastorale bediening.

De politieke invloed van de abten wisselde. De bisdommen, abdijen en kapittels
van het graafschap Vlaanderen stuurden drie gedeputeerden naar het College 
van de Geestelijkheid en de Vier Leden, dat optrad als bestendige deputatie 
van de Staten van Vlaanderen. Vanuit Ninove werden onder meer Antonius De 
Langhe, Johannes David, Christianus Roelofs, Ferdinandus Van der Haeghen en 
Johannes Pameleirre afgevaardigd 8.

In het bestuur van de abdij werd de abt bijgestaan door officiales9. Op het vlak 
van het geestelijk bestuur waren dat de prior, de subprior, de circator, de 
cantoren succantor, de biechtvader, de novicenmeester en de ziekenmeester. 
De prior waakte over de handhaving van de tucht. Daarin werd hij geassisteerd
door de subprior en door de circator(letterlijk: de rondganger). De cantormoest 
er over waken dat tijdens de eredienst alles verliep zoals voorgeschreven. In 
zakelijke aangelegenheden werd de abt geholpen door de provisor, die het 
goederenbeheer superviseerde. Wellicht vanaf het einde van de 17de eeuw 
werd er een onderscheid gemaakt tussen het goederenbeheer in Vlaanderen 
en dat in Brabant-Henegouwen; of dat inhield dat er ook twee provisoren 
waren, is niet altijd duidelijk 10. De cellarius(keldermeester) stond in voor de 
dagelijkse voeding, de pitancier voor de tractaties op feestdagen en bij 
bijzondere gelegenheden. De lector was verantwoordelijk voor het onderwijs en
de sacrist beheerde de inkomsten afkomstig van de bedevaarders. Daarnaast 
was er, zoals in de andere norbertijnenabdijen, wellicht ook een bibliothecaris 

8 NUYTTENS M., Abten van Ninove in de Staten van Vlaanderen, in VANDE WINKEL G. (uitg.), 
De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus: 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove, 
Catalogus van de tentoonstelling, Ninove, 1989, p. 56-58.

9 Voor een goed overzicht, zie KOYEN M. en VAN DIJCK L.C., Tongerlo door de eeuwen heen. 
Premonstratenzer leven en spiritualiteit, Westerlo, 1984, p. 10-13.

10 Soms is er sprake van een ontvanger (receptor) voor Brabant en Henegouwen, soms van 
een provisor Brabantiae.
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en een verantwoordelijke voor de ontvangst van gasten.

Ninove was een middelgrote abdij. De gemeenschap telde in de 17de en de 
18de eeuw gemiddeld 35 kanunniken. Daarvan werden er een aantal als 
buitenheren ingeschakeld in de parochiezorg en in het beheer van de 
proosdijen die de abdij bezat in Arquennes (Renissart) en Dikkelvenne 
(Boechoute). Jaarlijks werden er één tot drie novicen ingekleed. Opvallend is de
sterke recrutering uit Brussel. Voor de periode 1594-1795 zijn 28 ontslagen en 
uittredingen bekend, wat ongeveer 10 % betekent van het totaal aantal 
kanunniken 11. Lekenbroeders, die in de 12de en de 13de eeuw erg talrijk waren
geweest, kwamen in de nieuwe tijd blijkbaar niet meer voor.

Tot de familia(lekenpersoneel) werden gerekend: de twee portiers, de 
kamerknecht van de abt, de koks, de bakkers en molenaar(s), de brouwer, de 
hovenier, de wijngaardenier, de smid, een stalknaap (palfrenier), herders, 
wasvrouwen, enzTussen de 15de en de 18de eeuw bleef het aantal 
personeelsleden vrij stabiel op 30 à 35. Daarnaast had de abdij ook nog 
boswachters en dagloners in dienst.

Zielzorg

In de loop der eeuwen verwierf de abdij een aantal parochies, waarnaar 
buitenheren werden uitgezonden. Bij een vacature droeg de abt een kandidaat 
voor aan de bisschop; die kon wel nagaan of de kandidaat aan alle vereisten 
voldeed, maar kon hem niet onderwerpen aan een concursusof een 
vergelijkend examen. De feitelijke keuze lag dus nagenoeg volledig in handen 
van de abt. In de meeste van deze parochies betaalde de abdij de wedde van 
de pastoor en/of de onderpastoor. Daarnaast leverde de abdij ook een aantal 
kapelanen, die geen pastorale verantwoordelijkheid hadden, maar die ertoe 
gehouden waren om wekelijks een aantal missen op te dragen, niet alleen in 
parochiekerken, maar ook in huiskapellen in residenties van lokale heren.

De abdij bezat het begevingsrecht van de volgende beneficies: het pastoraat 
en een kapelanij te Voorde, het pastoraat en vier kapelanijen te Ninove, het 
pastoraat van Liedekerke (1146), het pastoraat van Borchtlombeek (1146) met 
de kapelanij van Onze-Lieve-Vrouw en de kapel van Strijtem, het pastoraat van 
Pamel en Ledeberg (1179); in 1602 kwam daar nog Okegem bij, dat tot dan 
door de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen bediend was. Andere parochies 
werden occasioneel door buitenheren van Ninove bediend, zo bijvoorbeeld 
Oetingen, Outer, Denderwindeke, Sint-Antelinks en Woubrechtegem. Op het 
moment van de afschaffing waren er ongeveer 15 buitenheren: de pastoors 
van Ninove, Borchtlombeek, Strijtem, Okegem, Liedekerke, Outer en 
Woubrechtegem en onderpastoors in Ninove, Borchtlombeek, Pamel, 
Liedekerke, Denderwindeke en Outer.

11 VAN DER SPEETEN J., Liber Reverendorum Dominorum abbatie Ninoviensis ab anno 1690, 
in VANDE WINKEL G. (uitg.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus: 700 jaar 
premonstratenzerleven te Ninove, Catalogus van de tentoonstelling, Ninove, 1989, p. 11-
15.
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Met de parochie Ninove bestond er een zeer aparte relatie. De verplichtingen 
van de abdij als tiendheffer en de discussies over het bezit van de relieken van 
de H. Cornelius, die van Ninove een belangrijk bedevaartsoord maakten, lagen 
aan de basis van vele conflicten. Vooral in de periode tussen 1585 en 1638, 
toen abdij en parochie hetzelfde kerkgebouw deelden, waren de verhoudingen 
erg gespannen 12.

Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden dat fraters van Ninove 
regelmatig dienst deden als proost van de norbertinessenpriorijen van 
Tussenbeke (Serskamp) en - in mindere mate - Leliëndaal in Mechelen. Voor 
Tussenbeke was de abt van Drongen in principe verantwoordelijk, maar de 
factolijkt die jurisdictie tijdens bepaalde perioden op Ninove te zijn overgegaan
13.

Abdijdomein, tiendrechten en heerlijke rechten

Het uitgebreide abdijdomein kwam vooral in de 12de en de 13de eeuw tot 
stand 14. In een eerste fase werd het bewerkt door lekenbroeders van de abdij 
die onder leiding van een schuurmeester ( magister curtis) op één van de 
uithoven verbleven. Vanaf de 14de eeuw werd dit systeem vervangen door een
formule waarbij het beheer van de hoeven werd uitbesteed aan pachters. De 
inkomsten uit deze verpachtingen vormden de voornaamste bron van 
inkomsten voor de abdij.

In 1784 bezat de abdij 1827 bunder of 2248 hectaren land. Het pachthof van 
Renissart vormde met zijn 140 bunder de grootste landbouwuitbating 15. Ook 
de Ninoofse hoeven ter Schoor, ter Duyst en te Ruysbroek waren belangrijk. 
Naast landbouwgrond beheerde de abdij heel wat bossen, onder meer in 
Liedekerke, Pamel, Boechoute en Renissart. In Ninove zelf bezat de abdij een 
water- en een windmolen; daarnaast waren er watermolens in Iddergem (hof te
d'Eene), Meerbeke (hof te Wol(f)putte) en Borchtlombeek en windmolens in 
Appelterre, Renissart en Sint-Antelinks. Van de 17 huizen die de abdij op het 
einde van de 18de eeuw bezat, waren het gasthof De Keizerin Ninove (in 1767 
gekocht en tot pachthoeve omgevormd) en het refugehuis in Gent de 
belangrijkste. Refuges in Dendermonde, Aalst en Brussel werden in de 16de en 
de 17de eeuw afgestoten.

12 VAN DE PERRE D., De relatie tussen parochie en abdij te Ninove, inzonderheid in de periode
1585-1638, in Het Land van Aalst, 1985, 37, p. 121-184.

13 DE MEULEMEESTER M., Les soeurs Norbertines de Tusschenbeek, La vie conventuelle chez 
les soeurs Norbertines à Tusschenbeek, Le domaine du monastère des Soeurs Norbertines 
de Tusschenbeek, in Analecta Praemonstratensia, 1928, 4, p. 30-44, 242-265 en 337-350; 
Les soeurs Norbertines de Tusschenbeek, in Analecta Praemonstratensia, 1929, 5, p. 192-
199. Zie ook: WEYNS N., Monastère de Serskamp-Tusschenbeke, in Monasticon Belge, dl. 7, 
Province de Flandre Orientale, 3, Luik, 1980, p. 579-600.

14 Zie SOENS E., Het domein der Premonstratenzer abdij van Ninove, in Analecta 
praemonstratensia, 1928, 4, p. 266-293 en 374-405 en WALTERS J. en PEERSMAN J., De 
pachthoeven van de abdij te Ninove, Ninove, 1995.

15 Zie PRAET P., Economisch profiel op de vooravond van de opheffing (1754-1796), in VANDE 
WINKEL G. (uitg.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus: 700 jaar 
premonstratenzerleven te Ninove, Catalogus van de tentoonstelling, Ninove, 1989, p. 87.
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Overzicht van de voornaamste pachthoven16

Appelterre
Hof ter Loots (hof ter Cleyen)

Arquennes
Drie hoeven van Renissart

Borchtlombeek
Hof te Kattem

Dikkelvenne
Twee hoeven van Boechoute

Iddergem
Hof te d'Eene

Meerbeke
Hof te Wolfputte
Hof te Schalkem

Ninove
Hof te Ruysbroek
Hof ter Duyst
Hof ter Schoor
De Keyzer

Okegem
Hof te Eversem (ook hof te Hazeleer genoemd)
Hof te Voorde

Pamel
Hof te Pamel

Sint-Antelinks
Hof te Roeselaar

Sint-Renelde (Saintes)
Hof te Hartbeke (Herbecq)

Woubrechtegem
Hof ten Berge

De abdij verwierf in de loop der eeuwen heel wat tiendrechten. De inkomsten 

16 Dit is een algemeen overzicht, dat geen rekening houdt met verschuivingen in de tijd; voor
details in verband met verwerving en eventueel afstoting van de verschillende hoeven, 
verwijs ik naar de afdelingen in kwestie.
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hieruit (ca. 15 % van het totaal) waren minder groot dan die uit pachten (ca. 55
%). De oudste tiendrechten betroffen Herlinkhove, Liedekerke en Meise; de 
belangrijkste tiendgebieden waren gesitueerd in Borchtlombeek en Strijtem 17.

De abdij bezat heerlijke rechten in Ninove, Kattem, Saintes en Woubrechtegem.
Het laathof dat de abdij in Ninove zelf bezat, bestreek een uitgebreid gebied. 
De heerlijkheid Kattem werd in 1195 gekocht van de abdij van Haspres. In 
Saintes bezat de abdij heerlijke rechten in Herbecq. De eigendom van de 
heerlijkheid ten Berge in Woubrechtegem gaat wellicht terug op de schenking 
van een leen door de graaf van Vlaanderen in 1195. Het leenhof zetelde in een 
hoeve die de abdij ter plaatse bezat. In 1630 en 1642 werd de heerlijkheid Sint-
Antelinks-Woubrechtegem door de vorst in leenpand gegeven aan de abt van 
Ninove, die vanaf dan de plaatselijke schepenen aanstelde.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Dynamische fase

De abdijarchivaris, doorgaans de subprior, beheerde het archief, waarvan de 
ruggengraat bestond uit een omvangrijke oorkondenschat, met daarin de 
eigendomstitels en de privileges van de abdij. Er zijn aanwijzingen dat er een 
tijdlang een onderscheid is gemaakt tussen de goederen van de abt en die van 
het convent. Die klassieke afsplitsing, bedoeld om abdijgemeenschappen tegen
spilzieke (commende-)abten te beschermen, was in de abdij van Averbode 
eerder theoretisch; dat lijkt ook in Ninove zo te zijn 18. Wel zijn er vele sporen 
van het middeleeuwse dienstensysteem, waarbij verschillende officies 
specifieke inkomsten toegekend kregen. Vooral de goederen van de pitancie en
de infirmerie werden - zeker in de late middeleeuwen - apart beheerd. Vermits 
de pitantiariusinstond voor extra tractaties op feestdagen en bij gelegenheid 
van jaargetijden, lag het voor de hand dat testamentaire beschikkingen in dat 
verband vaak in het voordeel van de pitancie gebeurden. In 1300 beloofde abt 
Jan van Hartbeke om de belangrijke goederen van het Hof te Wolfputte 
(Meerbeke) voor de pitancie aan het convent af te staan 19. De eigendomstitels 
van de pitancie werden blijkbaar ook apart bewaard: in een dorsale notitie op 
een charter uit 1369 is er sprake van de 'pitancie cof[f]er' 20.

Dat onderscheid tussen de goederen van het convent in het algemeen, de 

17 PRAET P., Economisch profiel op de vooravond van de opheffing (1754-1796), in De abdij 
(1989), p. 89.

18 Zie DEKKERS P.J.V., Het archief van de abdij van Averbode onder het Ancien Regime. 
Analyse van administratie en archivering, in Nederlands Archievenblad, 1994, 98, p. 143-
157. Het onderscheid schemert wel door in de serie 15de-eeuwse rekeningen.

19 SOENS E., Het domein der Premonstratenzer abdij van Ninove, in Analecta 
Praemonstratensia, 1928, 4, p. 266-293 en 374-405.

20 Zie inv. nr. 546. Voor een goed overzicht van het dienstensysteem, zie: PAIRON E., De 
financiën van de Sint-Baafsabdij in de 14e-15e eeuw, in Handelingen van de Maatschappij 
voor Oudheidkunde en Geschiedenis te Gent, nieuwe reeks, 1981, 35, p. 61-79.
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pitancie en infirmerie schemert ook later nog door 21, maar het is - ook al gelet 
op de fragmentarische bewaring van de boekhouding - moeilijk om uit te 
maken hoe lang dat systeem zich gehandhaafd heeft. Het nationaal kapittel 
van 1572 schafte de pitancie in principe af. Het meest plausibel lijkt me dat het
onderscheid in de 17de en de 18de eeuw pro forma aangehouden werd, maar 
dat het goederenbeheer gecentraliseerd werd 22. In de loop van de nieuwe tijd 
werd er een onderscheid ingevoerd tussen het goederenbeheer in Vlaanderen 
enerzijds en in Brabant en Henegouwen anderzijds, die door twee verschillende
provisoren gesuperviseerd werden.

Verder is de archiefvorming zeer herkenbaar. De registratie van 
pachtcontracten in pachtboeken vanaf de 14de eeuw, de zeer gedetailleerde 
rekeningen in de 15de eeuw en de aanmaak van kaartboeken in de tweede 
helft van de 17de eeuw passen binnen het algemeen stramien van de 
archiefvorming in de norbertijnenabdijen, die voor een stuk vanuit Prémontré 
gestuurd werd 23.

Vanaf het midden van de jaren '80 van de 18de eeuw zijn er heel wat sporen 
van een lekenrentmeester. Jan Baptist (Van) Steenberghe, oud-schepen van 
Ninove en griffier van Woubrechtegem en Sint Antelinks, die in zijn eerste 
rekening kloeg dat hij van nul af aan was moeten beginnen als ontvanger van 
de abdij, legde verschillende nieuwe registers aan 24. Een duidelijk globaal 
beeld ontbreekt als gevolg van de zeer brokkelige overlevering van het archief.

In de 17de eeuw was blijkbaar ook de belangstelling voor het statisch archief 
gegroeid. Getuigen daarvan zijn de Syllabus alphabeticus(inv. nr. 70/71), 
opgesteld door abt Jan De Neve en aangevuld door diens opvolger Ferdinand 
De Moor, en Godfried Van Elshoudts Liber Chronotaxis in qua diriguntur in 
annos Domini Pontificum, Episcoporum primo Cameracensium, post Archi-
episcoporum Mechliniensium, Comitum Flandriae, initium, progressus, abbates,
diplomata, fundationes, donationes, gesta, resolutiones capitulares, 
pertinentes ad ecclesiam cornelio-cyprianam Ninhoviensem(1652) (inv. nr. 70). 
De eerste bevat een inventaris van de charters, verdeeld in drie 
classes:pauselijke bullen, vorstelijke oorkonden en stukken betreffende Ninove. 
De chronotaxisis een zeer gedetailleerd compendium over de 
goederenverwerving tijdens de eerste decennia van de abdijgeschiedenis.

Over de context van de 18de-eeuwse inventaris (inv. nr. 74) is weinig bekend; 
hij is opgemaakt volgens een topografische systematiek die gelijkenis vertoont 

21 Zie o.m. de staat van de goederen uit 1492, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen de 
verschillende diensten in register R VII 46 van het archief van de Parkabdij te Leuven; 
evenals inv. nr. 141, waarin de pachten van gronden van de infirmerie afzonderlijk 
geregistreerd werden.

22 In inv. nr. 169 wordt onderscheid gemaakt tussen goederen van proosdij en pitancie, maar 
wordt er toch globaal verrekend. Ook in de inv. nrs. 165 en 166 wordt nog melding 
gemaakt van de bestemming 'pitancie' en 'infirmerije'.

23 Zie in dat verband DEKKERS P.J.V., Het archief van de abdij van Averbode onder het Ancien 
Regime. Analyse van administratie en archivering, in Nederlands Archievenblad, 1994, 98, 
p. 143-157.

24 Zie o.m. de inv. nrs. 165, 166, 415, 597, 784 en 785.
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met die in de cartularia. De nummers stemmen overeen met de dorsale 
notities op de charters. Niet alleen de charters, maar ook de registers worden 
beschreven (p. 429-431). Voor de rest is er, onder meer bij gebrek aan een 
titelpagina, over deze toegang weinig bekend. Het meest recente stuk dat er in
beschreven werd, dateert uit 1718.

Statische fase

Bij de afschaffing van de abdij in september 1796 verklaarden de twee 
provisoren De Vleminck en Van Bever dat de abdijarchieven omwille van de 
tijdsomstandigheden elders in veiligheid waren gebracht, maar dat ze niet 
konden zeggen waar. De commissarissen belast met de inventarisatie maakten
dan maar een lijstje op van de 24 registers en liassen die ze ter plaatse 
aantroffen 25.

In de bewogen jaren vóór en na de afschaffing van de abdij verdween er heel 
wat archief. In 1812 kwam er bij de administratie een brief toe waarin de 
afzender voorstelde om bekend te maken waar het archief verborgen was, 
uiteraard tegen een behoorlijke vergoeding. De prefect van het 
Scheldedepartement gaf opdracht tot huiszoekingen waarbij niet alleen het 
archief, maar ook schilderijen, meubels en sieraden boven water kwamen. 
Voormalig provisor De Vleminck, lector Macqué en notaris Chaboceau werden 
aangehouden en gevangengezet. Ze bekenden dat er bij de verkoop van 
gronden en huizen in 1795 geld achterover gedrukt was en dat er ook in het 
buitenland goederen bewaard werden. Bij een zekere Ellinckhuysen in 
Rotterdam werden vier kisten gerecupereerd, waarin niet alleen archief, maar 
ook het reliekschrijn van de H. Cornelius bewaard werd 26. Ook op andere 
plaatsen werd er abdijarchief teruggevonden.
Na inventarisatie in opdracht van een zekere Delafoulhouze, vérificateur, werd 
het archief in 1813 in ontvangst genomen door de archivaris van het 
Scheldedepartement; in 1841 werd het, samen met een beknopte 
neerleggingslijst, door de administratie van de Registratie en de Domeinen aan
het Rijksarchief te Gent overgemaakt 27. De 15de-eeuwse rekeningen en 
pachtboeken waren in 1838 blijkbaar langs een andere weg in het Rijksarchief 
terechtgekomen 28. Na een tussenstop in Rijksarchief Ronse (1964) werd het 
archief in 1978 omwille van een herschikking van de ressorten van het 
Rijksarchief overgebracht naar het Rijksarchief te Beveren.

Een plaatsingslijst uit 1879 is wellicht van de hand van Felix d'Hoop (1827-
1897). Op deze lijst is duidelijk merkbaar hoe uit de collectie varia van het 
Rijksarchief te Gent een aantal bestanddelen gevoegd werden bij het blok dat 
afkomstig was van het Scheldedepartement. Deze lijst heeft tot recente datum 
dienst gedaan als inventaris 30 van het Rijksarchief te Ronse (inventaris K 2 in 
Rijksarchief Beveren). Naast deze plaatsingslijst werden in de 19de en de 20ste

25 RA Gent, Archief Scheldedepartement, nr. D 9030.
26 Op basis van VANGASSEN H., Geschiedenis van Ninove, Ninove, 1949 en 1960, p. 611-613.
27 In RA Beveren, archiefdossier abdij van Ninove.
28 DE SAINT-GENOIS J., Notice sur le dépot des archives de la Flandre Orientale, Gent, 1841, 

p. 46.
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eeuw ook een aantal analyses van akten van leenverhef vervaardigd. De 
Inventaire sommaire des archives de l'abbaye de Ninove, die Robert 
Schoorman in 1901 publiceerde, is verwaarloosbaar omwille van zijn wel erg 
summier karakter.

Tenslotte moet vermeld worden dat een deel van het archief (waaronder een 
aantal kaarten) via kanunnik Petrus Josephus Van Helmont (1745-1823) in het 
archief van het aartsbisdom Mechelen-Brussel terechtkwam 29. Het werd in 
1984 door C. Van de Wiel beschreven in het artikel Praemonstratensia in het 
aartsbisschoppelijk archief te Mechelen (12de eeuw-1898), in Analecta 
Praemonstratensia, 1984, 60, p. 185-223.

29 VAN DE PERRE S., Het leefkader van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij te Ninove : 
een zoektocht doorheen structuren en netwerken (1391-1510), Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Leuven, 1990, p. 21.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief dat in voorliggende inventaris ontsloten wordt, is het residu van een
geheel dat ooit veel uitgebreider geweest is. Gelet op het wedervaren van het 
archief in het begin van de 19de eeuw is het weinig verwonderlijk dat het 
bewaarde materiaal overwegend te maken heeft met het goederenbeheer. 
Bescheiden met betrekking tot de bediening van parochies zijn, op enkele 
uitzonderingen na, niet bewaard. Ze moeten er wel geweest zijn. De 
norbertijnen verplichtten hun buitenheren om op gezette tijdstippen 
inventarissen van hun (bibliotheek)bezit bij de abt in te leveren. In vergelijking 
met bijvoorbeeld Averbode en Park is er bijzonder weinig van dit soort 
materiaal bewaard.

Dit weinig homogene archief bevat wel een aantal topstukken, die het 
regionale belang ruim overstijgen.

Het tijdens de officies gebruikte kapittelboek (12de eeuw, met aanvullingen tot 
in de 17de eeuw) (inv. nr. 92) bevat het oudst bewaarde martelarenboek en 
necrologium van de norbertijnen in de Nederlanden. Van het necrologium 
bestaan twee recentere, aangepaste versies. In 1652 vervaardigde kanunnik 
Franciscus Charité een kopie, die tot 1693 verder werd aangevuld. In dat jaar 
werd het volledig herschreven door abt Ferdinand De Moor, die alle namen 
schrapte die niet met de geschiedenis van de eigen abdij verbonden waren 
(inv. nr. 93) Op die manier kwam het derde necrologium (inv. nr. 94) tot stand, 
dat tot op het einde van de 18de eeuw in gebruik zou blijven 30.

Van het chartarium werd een belangrijk deel in 1841 - niet zonder feilen - 
uitgegeven door DE SMET J.-J., Codex diplomaticus abbatiae Ninoviensis. 
Corpus chronicorum Flandriae Appendix( Recueil des chroniques de Flandre, 
publié sous la direction de la Commission Royale d'Histoire, dl. 2) ,Brussel, 
1841, p. 751-983 31. Ernest Soens (1867-1918), priester-leraar aan het Sint-
Lievenscollege te Gent en later pastoor van Destelbergen, kopieerde de meeste
andere charters in 26 schriftjes, waarvan de nummers 1 tot 5 en 14 verdwenen
zijn, (inv. nrs. 967-987) en publiceerde diverse bijdragen over de geschiedenis 
van de abdij. Het meest tot de verbeelding sprekende stuk uit de 
oorkondenschat van de abdij van Ninove is wel inv. nr. 324 met het zegel van 
Bernardus van Clairvaux.

Er kan verder gewezen worden op de vijf cartularia (inv. nrs. 68-69), de 15de-
eeuwse rekeningen en pachtboeken (inv. nrs. 136-137 en 832-844). Belangrijk 
is ook de abdijkroniek die archivaris Godfried Van Elshoudt in 1652 opstelde 

30 VAN DE PERRE D., Het Ninoofse kapittelboek, in Memorievieringen bij Norbertijnen 
(Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, Bijdragen van de Contactdag, 
16), Averbode, 2006, p. 33-46.

31 Dezelfde tekst is ook opgenomen als bijlage in DE SMET J.-J., Chronicon Balduini 
Ninoviensis ex autographo, Brussel, 1840, p. 163-199.
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onder de titel Liber Chronotaxis in qua diriguntur in annos Domini Pontificum, 
Episcoporum primo Cameracensium, post Archi-episcoporum Mechliniensium, 
Comitum Flandriae, initium, progressus, abbates, diplomata, fundationes, 
donationes, gesta, resolutiones capitulares, pertinentes ad ecclesiam cornelio-
cyprianam Ninhoviensem. Enkel het eerste deel (tot 1197) is bewaard gebleven
(inv. nr 70). 
De dagboeken van de abten (inv. nrs. 71 en 72) mogen zonder meer 
topstukken worden genoemd. In de 17de en de 18de eeuw was het niet 
ongewoon dat geestelijke hoogwaardigheidsbekleders een dagboek bijhielden. 
Ook binnen de orde van Prémontré zijn hiervan bekende voorbeelden aan te 
wijzen32. Voor Ninove zijn de dagboeken bewaard gebleven van de abten Jan De
Neve (1666-1684), verdergezet door Ferdinand De Moor, Charles Charité en 
Denis Freysers (1685-1712), en van abt Ferdinand Van der Haeghen (1712-
1754), voortgezet door zijn opvolger Ferdinand Van der Eecken (1754-1758). 
Oudere dagboeken van de hand van Johannes David, Christiaan Roelofs en Jan 
De Neve voor de periode 1626-1665 zijn blijkbaar verloren gegaan. Het spreekt
voor zich dat deze dagboeken rijke bronnen vormen, al is het genre vaak als 
oratio pro domo gebruikt en werden deze dagboeken niet dagelijks 
bijgehouden, maar achteraf in elkaar gezet33.

Ook de kaarten verdienen een aparte vermelding. Twee grote campagnes 
leverden het leeuwendeel van het kaartmateriaal op: de eerste door Philips De 
Dijn in het midden van de 17de eeuw, de tweede door Judocus De Deken in het
midden van de 18de eeuw. De meeste van deze kaarten zijn gelinkt aan de 
leggers (zie inv. nrs. 124-135). De 18de-eeuwse kaarten bevinden zich 
overwegend in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen. Een echt 
kaartboek, zoals dat bijvoorbeeld voor Averbode en Park bestaat, is er voor 
Ninove niet voorhanden 34.
Ordening

ORDENING

De zeer fragmentarische overlevering maakt dat een globaal beeld moeilijk is. 
De representatie van het archiefmateriaal blijft brokkelig en weinig homogeen. 
Er werd uitdrukkelijk voor gekozen om de bestanddelen die in het archief van 
het aartsbisdom Mechelen-Brussel bewaard worden en die zonder twijfel van 
de abdij van Ninove afkomstig zijn, ook in deze inventaris te integreren met 

32 Zie LENAERTS P., Journal de Libert de Pape, abbé du Parc, in Analectes de l'ordre de 
Prémontré, 1911, 7 tot 1914, 10, passim en VAN DER VELDEN G.M., Het memoriaal van abt
Jan Moors, 15 november 1634-23 juni 1637 (Bibliotheca Analectorum 
Praemonstratensium), Averbode, 1980.

33 Voor meer informatie, zie: PEERSMAN J., La vie quotidienne des abbés de Ninove d'après 
leurs journaux (1666-1712), in D.-M. DAUZET en M. PLOUVIER (uitg.), Abbatiat et abbés 
dans l'ordre de Prémontré (Bibliotheca Victorina, XVII), Turnhout, 2005, p. 195-212 ; DE 
KEMPENEER J., Aantekeningen uit de dagboeken van de prelaten der Norbertijnenabdij van 
Ninove, 1657-1783. Tienen, 1995 en DE LEEMANS P., De codex actorum van Ferdinand 
Vander Haeghen, 46e abt van Ninove (1712-1754), Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 
2 delen, Leuven, 1995.

34 De inventaris van 1813 vermeldt "un registre relié en bois contenant les plans figuratifs 
des propriétés de l'abbaye" (RA Gent, Archief Scheldedepartement, nr. D 9030.
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behulp van pro-memoriebeschrijvingen.

De vraag naar de archiefvormer is pragmatisch opgelost. Er werd van uit 
gegaan dat de abdij als geheel archief vormde, ook al is er - zeker voor de 
middeleeuwen - wel degelijk een onderscheid te maken tussen het convent en 
de abt. Na de tridentijnse hervorming werd het gescheiden goederenbeheer in 
principe afgeschaft en vervaagde dat onderscheid. Toch bleven abt en 
gemeenschap ook in de 17de en de 18de eeuw gescheiden wonen, wat 
uiteraard ook voor de archiefvorming gevolgen moet hebben gehad. Het is 
evident dat de dagboeken van de abt en het register waarin hij benoemingen 
noteerde (inv. nrs. 71, 72 en 875) nooit in de handen van het convent zijn 
gekomen. Toch weegt dat gegeven onvoldoende zwaar door om de indeling van
deze inventaris te bepalen. Wel is het goed om voor ogen te houden dat de 
eenheid van het archief niet altijd even vanzelfsprekend is geweest.

De twee proosdijen (Renissart en Boechoute) zijn omwille van hun 
afhankelijkheid van het moederhuis niet als aparte archiefvormers beschouwd, 
maar hebben toch een zekere autonomie, die ook in de archiefvorming 
duidelijk wordt. De bestanddelen die het gevolg zijn van de uitoefening van 
heerlijke rechten door de abt vormen aparte afdelingen in de inventaris 
(Leenhof ten Berge, Laathof van Ninove, Laathof van Kattem). 

Bij de ordening van het materiaal met betrekking tot het grondbezit en de 
uitbating op de pachthoven van de abdij werd de topografische systematiek 
van de cartularia als uitgangspunt genomen 35. In het beheersarchief kunnen 
voor elke uitbating drie luiken worden onderscheiden: eigendomstitels en 
andere oorkonden, kaartmateriaal uit de 17de-18de eeuw en - overwegend 
18de-eeuwse - pachtcontracten en manualen. Het onderscheid tussen de 
diverse geografische entiteiten is niet altijd haarscherp te maken. Het 
dienstensysteem, met afzonderlijk goederenbeheer van de pitancie en de 
infirmerie was onvoldoende zichtbaar in de bronnen om de hoofdindeling van 
deze afdeling te bepalen 36. De voornaamste 'anomalieën' worden aangegeven.
Dat de 15de-eeuwse rekeningen van de proosdij geen melding maken van 
inkomsten uit het pachthof te Wolfputte in Meerbeke is bijvoorbeeld te 
verklaren door het feit dat deze middelen in de kas van de pitancie 
terechtkwamen.

De bestanddelen die onder de hoofding 'parochiezorg en bediening van 
kapelanijen' beschreven worden, vormen evenmin een homogeen geheel. In 
enkele gevallen gaat het misschien zelfs om afgedwaald parochiearchief. 
Buitenheren die na een promotie of omwille van ziekte naar de abdij 
terugkeerden, brachten niet zelden ook archief mee dat buiten de abdij 
gevormd was. Ook dat is een klassiek gegeven in archieven van 

35 Zie in dat verband LOUANT A., Le cartulaire primitif et le classement des archives de 
l'abbaye de Ghislenghien, in Revue d'Histoire Ecclésiastique, 1938, 39, p. 776-785 en 
LEFÈVRE Pl., De l'utilité des cartulaires pour le classement et la publication des documents 
provenant des anciennes institutions religieuses, in Archives et Bibliothèques de Belgique, 
1926, 3, p. 59-63.

36 Zie supra, p. 16.
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norbertijnengemeenschappen.

Het probleem van de verhouding tussen het archief in zijn geheel en de 
oorkondenschat is klassiek. In dit geval is gekozen voor een traditionele format:
een combinatie van een inventaris en een - later te verschijnen - chronologisch 
opgevatte regestenlijst. De relatie tussen de inventaris en de nadere toegang 
in de vorm van een regestenlijst is al op diverse manieren opgevat. In de 
traditionele oplossing wordt het chartarium gezien als één bestanddeel, dat in 
de inventaris formeel en rudimentair beschreven wordt in één of enkele 
archiefnummers; daarop wordt een nadere toegang gemaakt in de vorm van 
een regestenlijst, die dan uiteraard een belangrijke meerwaarde biedt. Een 
andere - radicale - oplossing bestaat er in om de oorkonden volledig uit de 
eigenlijke inventaris te halen. Het abdijarchief van Boudelo biedt hiervan een 
goed voorbeeld: Asaert inventariseerde het archief zonder de charters; 
Vleeschouwers maakte een gedetailleerde toegang van die verzameling 
charters 37. Verschaeren en Nuyttens in de inventarissen van de abdijarchieven 
van Beaulieu en Ename kozen voor een tussenoplossing, waarbij de charters in 
de systematiek van de inventaris worden ingepast 38. Houdt Verschaeren er nog
een dubbele nummering op na (verwijzingen naar regesten in de inventaris en 
verwijzing naar inventaris in de regestenlijst), dan beschrijft Nuyttens zowel 
oorkonden als andere bestanddelen in één doorlopende nummering. In deze 
toegang is voor deze laatste oplossing gekozen.

Omwille van de op stapel staande regestenlijst werd de beschrijvingsdiepte 
beperkt. De tekstuitgaven van De Smet en verscheidene andere publicaties 
werden, net als de verwijzing naar de transcripties van Soens, opgenomen op 
stuksniveau om de transparantie van de nieuwe nummering te vergroten. Om 
dezelfde reden wordt in bijlage een omnummeringstabel tussen de nummering 
van De Smet en de nieuwe nummers in deze inventaris opgenomen. Vanuit 
dezelfde filosofie werden de talrijke vidimi in deze inventaris niet allemaal 
afzonderlijk beschreven, maar - wanneer er geen duidelijke context voor was - 
bij het gevidimeerde origineel gevoegd. De inventaris wint op die manier aan 
overzichtelijkheid. De chronologische context van de vidimi, die door deze 
handelwijze verstoord wordt, zal in de regestenlijst veel beter tot zijn recht 
komen.Vidimi waarvan het origineel niet bewaard werd, zijn uiteraard op datum
van opmaak van de kopie gerangschikt.

37 ASAERT G., Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I. 
Inventaris, (Inventarissen Rijksarchief te Gent, 56), Brussel, 1976 en VLEESCHOUWERS C., 
Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel II. - Regesten der 
Oorkonden (Inventarissen Rijksarchief te Gent, 64). Brussel, 1983.

38 VERSCHAEREN J., Inventaris van het archief van de abdij van Beaulieu te Petegem bij 
Oudenaarde (Inventarissen Rijksarchief te Gent), Brussel, 1972 en NUYTTENS M., Inventaris
van het Archief van de Abdij van Ename (Inventarissen Rijksarchief te Ronse,13), Brussel, 
1980.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Algemeen

I. ALGEMEEN
A. Statuten en privileges

A. STATUTEN EN PRIVILEGES
1. Statuten en privileges verleend door de kerkelijke overheid

1. STATUTEN EN PRIVILEGES VERLEEND DOOR DE KERKELIJKE 
OVERHEID

1 - 3 Bevestigingsoorkonden door Nicolaas I, bisschop van Kamerijk.

1 - 3 BEVESTIGINGSOORKONDEN DOOR NICOLAAS I, BISSCHOP 
VAN KAMERIJK.

1 1138.
1 charter

2 1139.
1 charter

3 1165.
1 charter

4 - 16 Pauselijke bevestigingsoorkonden.

4 - 16 PAUSELIJKE BEVESTIGINGSOORKONDEN.
4 Eugenius III, 1147.

13 charters en 2 stukken

5 Alexander III, 1178. Met afschriften, 16de en 17de eeuw.
13 charters en 2 stukken

6 Urbanus III, 1186.
13 charters en 2 stukken

7 Innocentius III, 1198.
13 charters en 2 stukken

8 Gregorius IX, 1227.
13 charters en 2 stukken

9 Benedictus XII, 1339.
13 charters en 2 stukken

10 Urbanus III, 1186. Notarieel uittreksel, 1340.
13 charters en 2 stukken

11 Clemens VI, 1352.
13 charters en 2 stukken



26 Abdij van Ninove

12 Innocentius VI, 1355.
13 charters en 2 stukken

13 Innocentius VI, 1359.
13 charters en 2 stukken

14 Innocentius, 1355. Vidimus, 1360.
13 charters en 2 stukken

15 Urbanus III, 1186. Vidimus, 1360.
13 charters en 2 stukken

16 Concilie van Bazel, 1434.
13 charters en 2 stukken

17 Akte waarbij Siger, aartsdiaken van Kamerijk in Brabant, de 
pauselijke akte van 8 februari 1200 bevestigt, waarin een aantal 
privileges van de premonstratenzers opgesomd worden [begin 
13de eeuw].

1 charter

18 Afschrift van een indult uit 1238 waarbij paus Gregorius IX 
bevestigt dat pauselijke brieven niet tegen de premonstratenzers 
kunnen gebruikt worden, tenzij de orde hierin uitdrukkelijk 
genoemd wordt. [13de eeuw].

1 charter

19 Indult waarbij paus Innocentius IV de abdij van Ninove het 
voorrecht verleent dat ze niet zonder meer verplicht kan worden 
tot de uitbetaling van pensioenen (abdijbroden) of tot de 
aanvaarding van opgelegde benoemingen. 1247.

1 charter

20 Akte waarbij pauselijk legaat Petrus bevestigt dat de abdij van 
Ninove niet kan verplicht worden tot de betaling van pensioenen of
de aanvaarding van benoemingen tenzij uitdrukkelijk van deze 
dispensatie melding wordt gemaakt. 1254.

1 charter

21 Vidimus door de officiaal van Laon van de akte waarbij paus 
Gregorius IX aan de orde van Prémontré een aantal privileges 
verleent (1227). 1271.

1 charter

22 Bulle waarbij paus Clemens VII de Sint-Adriaansabdij te 
Geraardsbergen bevel geeft tot restitutie van de van de abdij van 
Ninove ontvreemde goederen. 1393.

1 charter
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23 Afschrift van een privilege van paus Innocentius III uit 1198, waarbij
aan de kerken, hoeven en schuren van de premonstratenzers 
asielrecht wordt toegekend. [14de eeuw].

1 charter

24 Vidimus door de abt van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen 
van een pauselijk indult uit 1247 dat de abdij van Ninove toestaat 
om - met uitzondering van leengoederen - erfenissen van 
geprofeste religieuzen te verwerven. 1420.

1 charter

25 Akten met betrekking tot de vrijstelling van de abdij van Ninove 
van de betaling van een vergoeding voor de organisatiekosten van 
het Concilie van Bazel. 1432 en 1436.

1 charter

26 Akten met betrekking tot de vrijstelling van de abdij van Ninove 
van de betaling van een vergoeding voor de organisatiekosten van 
het Concilie van Bazel. 1432 en 1436.

1 charter

27 Akte waarbij het Concilie van Bazel de abt van Sint-Baafs te Gent 
en de deken van het Sint-Pieterskapittel te Leuven de opdracht 
geeft om de abdijen, en die van Ninove in het bijzonder, te 
beschermen tegen onrechtmatige belastingen, bezitsstoornis en 
andere vormen van inmenging door de wereldlijke macht. 1434.

1 charter

28 Akte waarbij het Concilie van Bazel een bulle van Eugenius IV uit 
1433 bevestigt, waarin de aflaten op de feestdag van het H. 
Sacrament (donderdag na de eerste zondag na Pinksteren) worden 
opgesomd. 1434.

1 charter

29 Akten met betrekking tot de aanstelling door paus Pius II van de 
abt van Sint-Baafs in Gent, de deken van het Sint-Pieterskapittel te 
Leuven en de deken van de Sint-Joriskerk te Keulen om als 
gedelegeerde rechters op te treden tegen de kerkelijke en 
wereldlijke gezagsdragers die de bezittingen, inkomsten en rechten
van de abdij van Ninove bedreigen. 1462, 1464 en 1521 (vidimus).

1 charter

30 Akten met betrekking tot de aanstelling door paus Pius II van de 
abt van Sint-Baafs in Gent, de deken van het Sint-Pieterskapittel te 
Leuven en de deken van de Sint-Joriskerk te Keulen om als 
gedelegeerde rechters op te treden tegen de kerkelijke en 
wereldlijke gezagsdragers die de bezittingen, inkomsten en rechten
van de abdij van Ninove bedreigen. 1462, 1464 en 1521 (vidimus).

1 charter
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31 Akten met betrekking tot de aanstelling door paus Pius II van de 
abt van Sint-Baafs in Gent, de deken van het Sint-Pieterskapittel te 
Leuven en de deken van de Sint-Joriskerk te Keulen om als 
gedelegeerde rechters op te treden tegen de kerkelijke en 
wereldlijke gezagsdragers die de bezittingen, inkomsten en rechten
van de abdij van Ninove bedreigen. 1462, 1464 en 1521 (vidimus).

1 charter

32 Vidimus door de Raad van Vlaanderen van een akte waarbij paus 
Innocentius IV aan vorsten en edelen verbiedt om onder het mom 
van patronaatsrecht ongeoorloofde diensten te eisen van 
cisterciënzerabdijen (1244). 1476.

1 charter

33 Bulle waarbij paus Clemens VII de abten van Ninove het recht 
verleent om op bepaalde plaatsen en bij bepaalde gelegenheden 
de pontificalia te dragen, om de tonsuur en de vier lagere 
wijdingen toe te dienen aan religieuzen van de eigen abdij en om 
kerkornamenten, klokken en ontheiligde plaatsen te (her)wijden. 
1532.

1 charter

34 Vidimus door de Raad van Vlaanderen van de bulle waarbij paus 
Bonifatius VIII aan de norbertijnenabdijen de toelating geeft om 
novaaltienden te innen op die plaatsen waar ze al de gewone 
tienden bezaten (1295). 1670.

1 charter

35 Statuten van de orde van Prémontré (1505). 1506.
1 deel

36 " Privilegia quaedam ordinis Praemonstratensis", transcripties van 
en aantekeningen over een aantal privileges van de orde. Eerste 
helft 17de eeuw.

1 deel

2. Privileges verleend door de wereldlijke overheid

2. PRIVILEGES VERLEEND DOOR DE WERELDLIJKE OVERHEID
37 - 56 Beschermingsoorkonden (brieven van sauvegarde) verleend door de graven van Vlaanderen.

37 - 56 BESCHERMINGSOORKONDEN (BRIEVEN VAN SAUVEGARDE) 
VERLEEND DOOR DE GRAVEN VAN VLAANDEREN.

37 Diederik van de Elzas, 1142.
1 charter

38 Diederik van de Elzas, [1163/1166].
1 charter
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39 Diederik van de Elzas, 1167.
1 charter

40 Diederik van de Elzas, 1167. Afschrift, z.d.
1 charter

41 Boudewijn IX, 1201.
1 charter

42 Johanna van Constantinopel, 1232.
1 charter

43 Margaretha van Constantinopel, 1267.
1 charter

44 Gwijde van Dampierre, 1272.
1 charter

45 Lodewijk van Nevers, 1328.
1 charter

46 Diederik van de Elzas, 1142. Afschrift, [ca. 1330].
1 charter

47 Lodewijk van Male, 1333.
1 charter

48 Lodewijk van Male, 1360.
1 charter

49 Lodewijk van Male, 1360.
1 charter

50 Lodewijk van Male, 1360. Vidimus, 1375.
1 charter

51 Filips de Stoute, 1389.
1 charter

52 Filips de Stoute, 1403.
1 charter

53 Jan zonder Vrees, 1416.
1 charter

54 Diederik van de Elzas, 1167. Vidimus, 1420.
1 charter

55 Filips de Goede, 1444.
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1 charter

56 Maximiliaan van Oostenrijk, 1477.
1 charter

57 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen en Ninove, de stichting 
van de abdij van Ninove door zijn voorganger bevestigt en haar 
eigendommen erkent. 1167 en 1331 (vidimus).

1 charter

58 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen en Ninove, de stichting 
van de abdij van Ninove door zijn voorganger bevestigt en haar 
eigendommen erkent. 1167 en 1331 (vidimus).

1 charter

59 Beschikking waarbij de graaf van Vlaanderen aan de abdij van 
Ninove een poortwachter, Thomas Van Mullem genaamd, ter 
beschikking stelt, om de abdij te beschermen. 1315.

1 charter

60 Vidimus door Robrecht, graaf van Vlaanderen, van 11 akten 
waarvan de abdij de beneficiaris is. 1317.

1 charter
1. Akte van verkoop van een perceel in het Esphoutbos door Raas 
van Gavere en zijn echtgenote Alicia aan de abdij van Ninove, 
1292;
2. Akte waarbij de graaf van Vlaanderen de verkoop van een 
perceel in het Esphoutbos door Raas van Gavere en zijn 
echtgenote Alicia bekrachtigt, 1292;
3. Akte waarbij Raas van Gavere en zijn echtgenote Claricia aan 
de abdij van Ninove een aantal tienden en percelen grond in 
Liedekerke, Denderleeuw, Pamel en Impegem afstaan op 
voorwaarde dat de abdij een kapelaan levert wanneer de heer of 
zijn echtgenote in hun kasteel aanwezig zijn, 1210;
4. Akte van verkoop van een perceel bos in Ter Spreedt door Jan 
van Pamel, heer van Ledeberg, aan de abdij, 1295;
5. Akte waarbij Filips, graaf van Vianden, heer van Perwez en 
Grimbergen en zijn echtgenote Maria de overdracht van een 
perceel in het Boechoutbos, door Willem van Ledeberg aan de 
abdij bevestigen, 1267;
6. Akte waarbij Otto van Wedergraat en zijn zoon Otto verklaren 
dat zij Willem van Ledeberg het recht op een perceel in het 
Boechoutbos ten onrechte betwist hebben, 1267;
7. Akte waarbij de abt van de Sint-Vaastabdij te Atrecht bevestigt 
dat de abdij van Haspres de heerlijkheid Kattem aan de abdij van 
Ninove heeft afgestaan in ruil voor een jaarlijkse rente, 1195;
8. Akte waarbij Hendrik, hertog van Lotharingen, de overdracht 
van een perceel in het Esphoutbos door Gerard van Grimbergen 
aan de abdij van Ninove bekrachtigt, 1195;
9. Akte waarbij Gerard van Grimbergen de overdracht door Willem
van Ledeberg aan de abdij van Ninove van percelen in het 
Esphoutbos en het Boechoutbos en van landbouwgrond en huizen 
te Pamel bekrachtigt, 1195;
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10. Akte waarbij Filips, graaf van Vlaanderen, de overdracht door 
Willem van Denderleeuw aan de abdij van Ninove, van de voogdij 
over de vrije heerlijkheid Kattem en bijhorende cijnzen en 
schoofrechten te Strijtem bekrachtigt, 1177;
11. Akte waarbij Roger, bisschop van Kamerijk, de abdij van 
Ninove bevestigt in het bezit van de parochies Ninove en 
Liedekerke en van een aantal andere bezittingen, 1189.

61 Akte waarbij Johanna, hertogin van Brabant, de Brabantse 
goederen van de abdij van Ninove in bescherming neemt tegen 
misbruik van gastvrijheid. 1367.

1 charter

62 Beschikking waarbij Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, de 
gastvrijheidsplicht van de abdij van Ninove omwille van de vele 
misbruiken beperkt tot zijn eigen gevolg en dat van de gravin. 
1370.

1 charter

63 Beschikking waarbij Filips de Stoute, graaf van Vlaanderen, de abdij
verbiedt om nog kinderen van edellieden op te nemen die 
ongeschikt of te jong zijn. 1389.

1 charter

64 Vidimi door schepenen van Brussel van de akten waarbij Filips de 
Goede, hertog van Brabant, de voorrechten van de abdijen en 
kloosters gelegen of gegoed in Brabant bevestigt en ze in het 
bijzonder in bescherming neemt tegen het misbruik van 
gastvrijheid in de kloostergebouwen en in de uithoven (1429 en 
1431). 1442.

1 charter

65 Vidimi door schepenen van Brussel van de akten waarbij Filips de 
Goede, hertog van Brabant, de voorrechten van de abdijen en 
kloosters gelegen of gegoed in Brabant bevestigt en ze in het 
bijzonder in bescherming neemt tegen het misbruik van 
gastvrijheid in de kloostergebouwen en in de uithoven (1429 en 
1431). 1442.

1 charter

66 Vidimus door schepenen van Brussel van de akte waarbij Filips de 
Goede, hertog van Brabant, de voorrechten van de abdij van 
Ninove bevestigt en in het bijzonder haar bossen in Brabant in 
bescherming neemt (1435). 1446.

1 charter

67 Akte waarbij landvoogd Mathias van Oostenrijk de abdij van Ninove
in bescherming neemt en Adriaan Vanden Abbeele aanstelt om de 
abdij in afwezigheid van de religieuzen te bewaken. 1578.

1 charter
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B. Cartularia

B. CARTULARIA
68 Cartularium van akten tussen 1177 en 1377, door Johannes 

Blasere. 1374.
1 deel

--- "Liber munimentorum ecclesie SS. Cornelii et Cypriani iuxta 
Niniven quotatus S V", cartularium van akten uit de 12de-14de 
eeuw. 14de eeuw.

--- Cartularium van akten uit de 12de-14de eeuw, door Marcus 
Annaert. 1498.

--- "Diversche brieven, cyrographien, privilegien, vonnessen des 
godshuys van Sinte Cornelis bij Nieniven", cartularium van diverse 
akten uit de 12de-15de eeuw. 15de eeuw.

69 "Registre van diversche contracten, accorden ende privilegien 
rakende de goederen ende preeminentien van onse abdye 
geregistreert ende gecolligeert jegens de originele brieven ende 
registers", cartularium van akten uit de 12de- 17de eeuw, door 
apostolisch notaris F. Hugo. 1704.

1 deel

C. Kronieken, dagboeken van abten en archiefinventarissen

C. KRONIEKEN, DAGBOEKEN VAN ABTEN EN 
ARCHIEFINVENTARISSEN

--- Historia fundationis. 12de eeuw.

--- Chronicon Balduini. 13de eeuw, met aanvullingen tot begin 18de 
eeuw.

70 " Liber Chronotaxis in qua diriguntur in annos Domini, Pontificum, 
Episcoporum primo Cameracensium, post Archi-episcoporum 
Mechliniensium, Comitum Flandriae, initium, progressus, abbates, 
diplomata, fundationes, donationes, gesta, resolutiones 
capitulares, pertinentes ad ecclesiam cornelio-cyprianam 
Ninhoviensem", compendium over de geschiedenis van de abdij 
tussen 1137 en 1197, door Godfried Van Elshoudt. 1652.

1 deel

--- "Syllabus alphabeticus locorum in quibus sita sunt bona quae 
ecclesia B. Mariae ac SS. Cornelii ac Cypriani iuxta Niniven 
Flandrorum possedit et possidet ab initio fundationis cum 
expressione eorum a quibus bona illa ad eam venerunt, annorum 
quibus coepit illa possidere, privilegiorum, immunitatum, iurium, 
beneficiorum, dominiorum, foedorum, ac censuum dominialium, 
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permutationum, alienationum, obligationum et onerum dictae 
ecclesiae incumbentium aliorumque contractuum ac sententiarum 
cum brevi praemissa expositione fundationis dictae 
ecclesiae",compendium door abt Johannes De Neve. Tweede helft 
17de eeuw.

p. 1-72: Stichtingsgeschiedenis en kroniek, 1137-1667;
p. 75-80: Catalogus van de relieken in het bezit van de abdij;
p. 93-105 : Lijst van de pauselijke bullen in het archief van de 
abdij (prima classis);
p. 109-117: Lijst van pauselijke bullen die aan de 
premonstratenzers in het algemeen zijn verleend;
p. 121-128: Trefwoordenindex op de bullen;
p. 129-136: Lijst van de vorstelijke oorkonden in het archief van de
abdij (1142-1658) (secunda classis);
p. 137-140: Trefwoordenindex op de vorstelijke oorkonden;
p. 143-182: Lijst van stukken betreffende Ninove (tertia classis);
p. 184-201: Aantekeningen over pastoraten en kapelanijen die 
door de abt begeven worden;
Bevat de volgende losse stukken: - Inventaris van stukken 
betreffende diverse lokaliteiten waar de abdij goederen bezit; - 
Kroniekje over de geschiedenis van Ninove, met een lijst van de 
abten, 17de eeuw; - Brief van abt Johannes Drusius aan Johannes 
David over diversen, 1631; - Aantekening van abt Van der Eecken 
over beleggingen, 1779; - Losse aantekeningen. Bewaard in het 
Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, Ninove, 12.3.

--- Uittreksel uit het verloren gegane tweede deel van de 
Chronotaxis van Godfried Van Elshoudt, met aantekeningen over 
de geschiedenis van de abdij tussen 1577 en 1603(1656). [17de 
eeuw].

71 Dagboek van abt Johannes De Neve, 1666-1684, verdergezet door 
de abten Ferdinand De Moor, Charles Charité en Denis Freysers. 
1685-1712.

1 deel
Bijlagen (losse stukken):
- Afschrift van een verklaring uit 1689, waarbij Nicolaus Maetens 
zich er toe verbindt om zolang hij leeft de functie van organist 
waar te nemen en de novicen en de jonge religieuzen zang en 
muziek te onderwijzen, z.d.;
- Lijst van de kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders 
in de stoet bij gelegenheid van de Blijde Inkomst van Karel II, 
tweede helft 17de eeuw;
- Uittreksel uit een almanak met een afbeelding van een komeet;
- Afschrift van een verzoekschrift van de abt aan de Raad van 
State in verband met vergoeding van oorlogsschade, begin 18de 
eeuw;
- Aantekening over de verkoop van de Brusselse refuge en andere 
dagboeknotities uit 1665;
- Authentiek uittreksel uit de Statuta candidi et canonici ordinis 
praemonstratensis (...), 1713.

72 Dagboek van abt Ferdinand Van der Haeghen, 1712-1754, 
voortgezet door abt Ferdinand Van der Eecken. 1754-1758.

1 deel
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73 Aantekening over de geschiedenis van de abdij, door H.F. Berghs, 
pastoor van Okegem. 1737.

2 stukken

74 Archiefinventaris. Eerste helft 18de eeuw.
1 deel
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II. Conventueel leven

II. CONVENTUEEL LEVEN
A. Samenstelling van de gemeenschap

A. SAMENSTELLING VAN DE GEMEENSCHAP
1. Stukken van algemene aard

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
75 " Liber Reverendorum Dominorum abbatie Ninoviensis ab anno 

1690", biografische notities over de kloosterlingen (inkleding, 
professie, priesterwijding, enz.) voor de periode 1594-begin 19de 
eeuw. 18de eeuw, bijgehouden tot begin 19de eeuw.

1 deel

76 Lijst van de kanunniken en de novicen. 1761.
1 stuk

2. Stukken betreffende individuele leden van de gemeenschap

2. STUKKEN BETREFFENDE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE 
GEMEENSCHAP

77 Akte van aanstelling door paus Leo X van Cornelius Hey van Breda 
tot abt-coadjutor. 1518.

1 charter

78 Attestatie door de abten van Sint-Michiels (Antwerpen), 
Grimbergen, Park (Heverlee) en Ninove over de geldigheid van een 
resolutie in afwezigheid van de andere abten. 1575.

1 stuk

79 Akte van aanstelling door de abt-generaal van Prémontré van Jan 
David, abt van Ninove, tot visitator van de circarie Westfalen. 1630.

1 charter

80 Akte waarbij de abt-generaal van Prémontré Jan David, abt van 
Ninove, volledige jurisdictie verleent over alle premonstratenzers 
die te Rome verblijven. 1630.

1 charter

81 Akte van aanstelling door de abt-generaal van Prémontré van Jan 
David, abt van Ninove, tot vicaris-generaal van de circarieën 
Westfalen, Wadegotia, Yueldia, Zwaben, Beieren, Bohemen, Polen, 
Moravië, Hongarije, Saksen, Sclavonia, Lijfland en Nomargia. 1633.

1 charter

82 Akte van aanstelling door de abt-generaal van Prémontré van Jan 
De Neve, abt van Ninove, tot visitator van de circarieën Brabant en
Friesland. 1666.

1 charter

83 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen en 
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de Grote Raad van de abt van Ninove, aanlegger, tegen de 
geestelijken en vier leden van Vlaanderen, verweerders, over de 
vergoeding van de abt van Ninove op de Statenbijeenkomsten. 
1672-1673.

3 charters

84 Briefwisseling van de abten. 17de-18de eeuw.
1 omslag

85 Attesten en andere stukken betreffende wijdingen van diverse 
leden van de gemeenschap. 17de-18de eeuw.

1 omslag

86 Overlijdensbericht van Benedictus Walckiers, proost van Renissart. 
Gedrukt. 1720.

1 stuk

87 Volmacht door de abt-generaal van Prémontré aan abt Ferdinand 
Van der Haeghen om in zijn naam de nieuw benoemde abt van 
Drongen te installeren. 1740.

1 stuk

88 Huldedicht naar aanleiding van het 50-jarig priesterjubileum van 
abt Ferdinand Van der Eecken. Gedrukt. 1774.

1 katern

89 Huldedichten naar aanleiding van de abtswijding van Johannes 
Pameleirre. Gedrukt. 1788.

1 stuk en 4 katernen

--- Lofdichten, door de schoolgaande jeugd van Ninove en door de 
pastoor, burgemeesters en schepenen van Sint-Antelinks 
aangeboden aan abt Johannes Pameleirre bij gelegenheid van diens
wijding. [1788].

90 Stukken betreffende het bestuur van de Brabantse circarie. 18de 
eeuw.

1 omslag

91 Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de abt in de 
Statenvergadering. 18de eeuw.

2 stukken

B. Gebedsdiensten

B. GEBEDSDIENSTEN
1. Algemeen

1. ALGEMEEN
92 Kapittelboek. 12de eeuw. Met aanvullingen tot in de 17de eeuw.
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1 band
f. 1-4 : Aantekeningen van uiteenlopende aard;
f. 5-75 v°: Martyrologium;
f. 77-137 v°: Necrologium;
f. 138-149: Aantekeningen van uiteenlopende aard.

93 Necrologium. 1652, verdergezet tot 1693.
1 deel

94 Necrologium. 1693, verdergezet tot einde 18de eeuw.
1 deel

2. Bijzonder

2. BIJZONDER
95 Akte van schenking door de graaf van Vlaanderen van een 

jaarlijkse rente voor misbrood en miswijn. 1177.
1 charter

96 Akte van schenking door Otto, advocatus van Meerbeke, van een 
rente voor het onderhoud van de godslamp. 1219.

1 charter

97 Akte van schenking door Gerard, heer van Grimbergen en Ninove, 
en zijn echtgenote Agnes van een rente voor hun jaargetijde en 
voor de pitancie. 1223.

1 charter

98 Akte waarbij Jan, heer van Oudenaarde, de schenking door zijn 
dochter, vrouw van Ninove, van een rente voor jaargetijden 
bevestigt. 1277.

1 charter

99 Akte van schenking door Arnold van Leuven, heer van Breda, van 
een jaarlijkse rente voor een jaargetijde. 1281.

1 charter

100 Testament van Alicia, vrouw van Liedekerke en Breda, waarbij deze 
onder meer een maat haver schenkt voor de pitancie en de abt van
Ninove als testamentuitvoerder aanstelt. 1294.

1 charter

101 Testament van Johannes Van Overmere, die onder meer aan de 
abdij van Ninove renten nalaat voor zijn graf, begrafenis, 
zielemissen en jaargetijde, zowel voor hemzelf als voor zijn 
echtgenote. 1368.

1 charter

102 Akte van ratificatie door de officiaal van het bisdom Doornik van 
het testament van Johannes Van Overmere. 1368.
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1 charter

103 Notariële akte waarbij Raas Van der Haghen uit Aspelare een rente 
aan de infirmerie van de abdij van Ninove schenkt voor een 
jaargetijde en een graf in de abdijkerk. 1376 en 1379.

2 charters, getransfigeerd

104 Akte van ratificatie door de officiaal van het bisdom Kamerijk van 
het testament van Raas Van der Haghen. 1379.

1 charter

105 Akte van overeenkomst met de Sint-Adriaansabdij van 
Geraardsbergen over de gebedsgemeenschap tussen beide 
abdijen. 1718.

2 stukken

106 Verklaring waarbij de prior zich namens abt Ferdinand Van der 
Haeghen er toe verbindt om in de pas gewijde abdijkerk de 
goddelijke diensten volgens de kerkelijke richtlijnen en de statuten 
van de orde te laten verlopen. 1727.

1 stuk

107 Testament van Lieven Rockele. 1738.
1 stuk

C. Verering van Sint Cornelius

C. VERERING VAN SINT CORNELIUS
--- Liber Miraculorum S. Cornelii Ninivensis. 12de-17de eeuw.

108 Pauselijke aflaatbrief waarbij aan de gelovigen die de abdijkerk van
Ninove bezoeken op de feestdag van de H. Cornelius en Cyprianus, 
20 dagen aflaat worden toegekend. 1247.

1 charter

109 Aflaatbrief van de bisschop van Kamerijk, die de door zijn 
voorgangers verleende aflaten bevestigt en een aflaat van 30 
dagen toekent aan de gelovigen die de abdijkerk van Ninove 
bezoeken en er offeren. 1332.

1 charter

--- Brief van de abt van Prémontré en het generaal kapittel in verband 
met de devotie tot de H. Cornelius in Ninove. 1441.

110 Brief van de officiaal van Kamerijk, waarin alle geestelijken van het 
bisdom opgeroepen worden hun medewerking te verlenen aan de 
bedeltochten van de abdij van Ninove, 3 exemplaren. 1478.

1 charter
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111 Brief van de officiaal van Kamerijk, waarin alle geestelijken van het 
bisdom opgeroepen worden hun medewerking te verlenen aan de 
bedeltochten van de abdij van Ninove, 3 exemplaren. 1478.

1 charter

112 Brief van de officiaal van Kamerijk, waarin alle geestelijken van het 
bisdom opgeroepen worden hun medewerking te verlenen aan de 
bedeltochten van de abdij van Ninove, 3 exemplaren. 1478.

1 charter

113 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de 
kerkmeesters van Ninove, aanleggers, tegen de abdij, verweerder, 
over de inkomsten van het offer van de H. Cornelius. 1499.

1 charter

114 Brief van de deken van Waas, waarin hij de geestelijken van zijn 
decanaat oproept om hun medewerking te verlenen aan de 
bedeltochten van de abdij van Ninove. 1513.

1 charter

115 Notariële overeenkomst tussen de abdij en de stad Ninove over 
een aantal hangende conflicten, onder meer i.v.m. de uitstalling 
van de relieken van de H. Cornelius, de begeving van de kapelanij 
in de parochiekerk van Ninove en de eigendom van een aantal 
gronden. 1515.

1 charter

116 Verklaring van de baljuw en de schepenen van Ninove dat zij 
gedurende zes jaar tegen een jaarlijkse rente het reliekschrijn van 
Sint Cornelius voor de ommegang in bruikleen nemen van de abdij.
1515.

1 charter

117 Akte waarbij Karel V aan de abdij van Ninove de toelating geeft om 
gedurende vier jaar met de relieken van de H. Cornelius 
bedeltochten te houden. 1519.

1 charter

118 Attestatie door afgevaardigden van de abdij en de stad Ninove dat 
de relieken van de H. Cornelius en Cyprianus, die in 1578 in 
Antwerpen in veiligheid waren gebracht, in een nieuw schrijn in 
Ninove zijn opgeborgen. 1586.

1 charter

119 Pauselijke bulle en akte van de officiaal van het aartsbisdom 
Mechelen betreffende de oprichting van een broederschap van de 
H. Cornelius en Cyprianus te Ninove. 1628-1629.

2 charters, getransfigeerd
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120 Ledenregister van de broederschappen van de H. Drievuldigheid 
(1703), van de H. Cornelius en de H. Cyprianus (1628), en van de 
H. Rozenkrans (1638). 17de-18de eeuw.

1 deel

--- Akte van schenking door de bisschop van Laon aan Judocus De 
Clerk, religieus van Ninove, van relieken van de heilige Salaberga 
en de heilige Anstrudis. 1640.

--- Akte van schenking door de vicaris-generaal van het bisdom Laon 
aan Judocus de Clerk, religieus van Ninove, van een reliek van de 
heilige Canoaldis. 1641.

--- Aflaatbrieven, echtheidsattesten en lijsten van relieken. 17de 
eeuw.

121 Aflaatbrief. 1734.
1 stuk

122 Attestatie door de secretaris van de aartsbisschop over de 
inspectie van de relieken van Sint Cornelius en andere heiligen. 
1727.

1 stuk

D. Bibliotheek

D. BIBLIOTHEEK
123 Catalogus van de bibliotheek. 1747.

1 deel
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III. Beheer van goederen en gelden

III. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
1. Leggers en kaarten

1. LEGGERS EN KAARTEN
--- Kaart van de regio Pamel-Okegem-Outer-Herlinkhove, door 

landmeter Philips De Dijn, ca. 1620, later gebruikt in het kader van 
een proces van de burgemeester en schepenen van Ninove tegen 
de burgemeester en schepenen van Denderhoutem, 1702.

124 Algemene legger, door landmeter Philips De Dijn. Midden 17de 
eeuw.

1 deel
f. 4-13: Ninove (1644-1645);
f. 14-18: Okegem en omgeving (1644-1645);
f. 22-29: Pamel (1644-1645);
f. 34-47: Borchtlombeek, Strijtem en Kattem (1641);
f. 50-53: Hof Schalkem (Meerbeke) (1646);
f. 57-59: Hof te Wolfputte (Meerbeke) (1646);
f. 62-66: Hof Herbecq (Saintes) (z.d.);
f. 70-82: Hof Roeselaar en andere gronden in Sint-Antelinks (z.d.);
f. 83-87: Hof ten Berge en andere gronden in Woubrechtegem 
(z.d.);
f. 94-96: Hof te Boechoute (Velzeke en Dikkelvenne) (1654);
f. 101-104: Hof ter Loots en andere gronden in Appelterre (z.d.);
f. 106-107: Voorde (z.d.);
f. 112: Denderwindeke (z.d.).

125 - 132 Kaarten van gronden en huizen, door landmeter Philips De Dijn. Midden 17de eeuw.

125 - 132 KAARTEN VAN GRONDEN EN HUIZEN, DOOR LANDMETER
PHILIPS DE DIJN. MIDDEN 17DE EEUW.

125 Ninove, Outer, Denderhoutem, Herlinkhove, Impegem (Liedekerke),
Iddergem, Okegem;

1 blad

126 Pamel;
1 blad

127 Borchtlombeek, Strijtem en Kattem;
1 blad

128 Hof te Schalkem (Meerbeke);
1 blad

129 Hof te Wolfputte (Meerbeke);
1 blad

130 Hof te Boechoute (Velzeke en Dikkelvenne);
1 blad
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131 Hof ter Loots en andere gronden in Appelterre;
1 blad

132 Hof te Herbecq (Saintes).
1 blad

--- Algemene legger, door landmeter Judocus De Deken. Midden 18de 
eeuw.

p. 3-41 : Pamel, 1755;
p. 43-66 : Meerbeke, 1750;
p. 69-100 : Kattem, Lombeek en Strijtem, z.d.;
p. 101-104 : Tienden onder Kattem, Borchtlombeek en Strijtem, 
z.d.;
p. 105-117 : Monnikbos (Liedekerke) en gronden te Pamel en 
Kattem, 1744;
p. 119-141 : Okegem, 1753;
p. 145-149 : Denderhoutem, z.d.;
p. 151-155: Herlinkhove, z.d.;
p. 157-160 : Outer, z.d.;
p. 163-173 : Appelterre, Zandbergen en Voorde (hof ter Loots) , 
z.d.;
p. 183-191 : Aspelare, Herlinkhove en Waalhove, z.d

--- Kaarten van de gronden, huizen en tiendgebieden van de abdij, 
door de landmeters Judocus en Guilielmus De Deken. Midden 18de 
eeuw.

--- Pamel, 1745;

--- Pamel (gronden naast het hof te Wolfputte), 1745;

--- Meerbeke, 1750;

--- Ninove en Pollare, 1750;

--- Kattem, 1751;

--- Borchtlombeek, Strijtem en Kattem, 1751;

--- Okegem, 1754;

133 Okegem, 1754;

--- Voorde, 1755;

--- Voorde, 1755;

--- Appelterre, 1755;

--- Denderhoutem, 1755;
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--- Outer, 1755;

--- Idem;

--- Aspelare en Herlinkhove, 1755;

--- Herlinkhove, 1755;

--- Denderhoutem, 1755;

--- Legger van de gronden, huizen en tiendgebieden van de abdij, 
door landmeter Judocus De Deken. Midden 18de eeuw.

134 Legger van de gronden van de abdij in Brabant en Henegouwen. 
1737.

1 deel

135 "Generaelen ontfank-boek der abdije (...) van alle de revenuen 
ende inkomsten der goederen ende besittingen der voors. Abdije, 
geformeert naer dat de ontfank-boeken, titels en archiven door 
d'oorlogsrampen vermist ende in het ongereet bedegen zijn (...)", 
manuaal van alle inkomsten uit goederen en renten. 1795.

1 deel

2. Pachtboeken, manualen en dagboeken van inkomsten uit pachtgelden

2. PACHTBOEKEN, MANUALEN EN DAGBOEKEN VAN INKOMSTEN UIT
PACHTGELDEN

136 - 140 Pachtboeken. 1436-1698.

136 - 140 PACHTBOEKEN. 1436-1698.
136 1436-1472.

1 band

137 1458-1483.
1 band

138 1520-1562.
1 band

139 1633-1652.
1 deel

140 1663-1698.
1 deel

141 Register van de pachten van de infirmerie. 15de eeuw.
1 katern

142 Manuaal van uitgaven aan wedden van dienstboden. 1765-1796.
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1 deel

143 Manuaal van uitgaven aan wedden van dienstboden. 1765-1782.
1 deel

a. Comptoir Vlaanderen

A. COMPTOIR VLAANDEREN
144 - 148 Manualen van ontvangsten uit pachtgelden, van de provisor. 1659-1779.

144 - 148 Manualen van ontvangsten uit pachtgelden, van de 
provisor. 1659-1779.

144 1659-1674.
1 deel

145 1684-1707.
1 deel

146 1738-1766.
1 deel

--- 1755, bijgehouden tot 1763.

147 Ninove, ca. 1764-1779.
1 deel

148 Andere lokaliteiten, 1764-1779.
1 deel

149 - 150 Manualen van ontvangsten uit pachtgelden, van de cellarius. 1764-19de eeuw.

149 - 150 Manualen van ontvangsten uit pachtgelden, van de 
cellarius. 1764-19de eeuw.

149 Ninove. 1769-1793, met 19de-eeuwse aantekeningen over latere 
verpachtingen.

1 deel

150 Andere lokaliteiten. 1764-1793.
1 deel

151 Dagboek van inkomsten en uitgaven. augustus 1773-maart 1790.
1 deel

152 Dagboek van inkomsten. 27 september 1790-3 februari 1812.
1 katern

153 Dagboek van uitgaven. 24 september 1790-20 november 1806.
1 katern

154 "Notitie van uijtgeef", lijst van uitgaven. 1795-1796.
1 katern
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b. Comptoir Brabant en Henegouwen

B. COMPTOIR BRABANT EN HENEGOUWEN
155 - 157 Manualen van ontvangsten aan pachtgelden. 1703-1795.

155 - 157 Manualen van ontvangsten aan pachtgelden. 1703-1795.
155 1703-ca. 1740.

1 deel

156 1740-1795.
1 deel

157 1753-1781.
1 deel

158 Dagboek van uitgaven. 1788-1794.
1 deel

159 Lijsten van uitgaven. 1792-1794.
1 omslag

160 Dagboek van inkomsten en uitgaven. 1794-1810.
1 deel

161 Losse aantekeningen over pachten. 18de eeuw.
1 omslag

3. Renteboeken en andere stukken m.b.t. renten en leningen

3. RENTEBOEKEN EN ANDERE STUKKEN M.B.T. RENTEN EN 
LENINGEN

a. Heerlijke renten

A. HEERLIJKE RENTEN
(1) Renteboeken

(1) Renteboeken
162 Register van heerlijke renten op gronden te Ninove (met inbegrip 

van Herlinkhove en Bakergem), met aantekeningen tot 1783. 18de 
eeuw.

1 deel

163 Register van heerlijke renten op gronden in andere plaatsen, 2 
exemplaren. 1708.

1 deel

164 Register van heerlijke renten op gronden in andere plaatsen, 2 
exemplaren. 1708.

1 deel

165 Register van heerlijke renten op gronden te Ninove en Herlinkhove,
door J.B. Steenberghe. 1785.
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1 deel

166 Register van heerlijke renten op gronden in andere plaatsen, door 
J.B. Steenberghe. Einde 18de eeuw.

1 deel

--- " Duplicat Register van de Heerelijke, kerkelijke ende 
cheijnsrenten, competerende de Abdije vande h: h: Cornelius ende 
Cyprianus nevens Ninove", door J.B. Steenberghe. 1788.

(2) Manualen

(2) Manualen
167 Manuaal van de 'kleine' heerlijke renten, vernieuwd in 1692, met 

aantekeningen over betalingen voor de periode 1736-1783. 17de-
18de eeuw.

1 katern

168 Manuaal van inkomsten uit heerlijke renten, 1703, met 
aantekeningen over de periode 1691-1739. 17de-18de eeuw.

1 deel

169 Manuaal van inkomsten uit heerlijke en erfelijke renten, 1708, met 
aantekeningen over de periode 1651-1739. 17de-18de eeuw.

1 deel

170 Uittreksel uit een manuaal van de heerlijke renten. [ca. 1785].
1 katern

b. Erfrenten en obligaties

B. ERFRENTEN EN OBLIGATIES
(1) Manualen van inkomsten uit erfrenten en obligaties

(1) Manualen van inkomsten uit erfrenten en obligaties
171 Manuaal van inkomsten uit renten. 1750-ca. 1782.

1 deel

172 Manuaal van inkomsten uit renten. 1782-1794.
1 deel

173 Manuaal van inkomsten uit renten. ca. 1750-ca. 1780.
1 deel

174 Manuaal van inkomsten uit renten. 1780.
1 deel

175 Register van erfrenten. Einde 18de eeuw.
1 deel
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(2) Manualen van passieve (te betalen) renten

(2) Manualen van passieve (te betalen) renten
--- Manuaal van uitgaven aan lijfrenten en heerlijke renten. 1750-

1780.

176 Afschrift van een manuaal van uitgaven aan abdijbroden, erfrenten 
en heerlijke renten. 1782-1793.

1 deel

(3) Losse stukken m.b.t. renten en leningen

(3) Losse stukken m.b.t. renten en leningen
177 Akte waarbij de abdij van Ninove en Arnold van Grimbergen elkaar 

een aantal renten kwijtschelden. 1228.
1 charter

178 Akte waarbij de lening van 500 pond die Jan, zoon van Willem 
Voyke uit Gent, en diens echtgenote Avezoete aan de abdij hadden 
toegestaan, wordt omgezet in een jaarrente, bezet op goederen in 
Ninove, Pamel, Kattem en Herbecq. 1295.

1 charter

179 Akten met betrekking tot de verkoop door de karmelieten van 
Geraardsbergen aan de abdij van Ninove van een rente, bezet op 
de stad Geraardsbergen. 1470 en 1483.

1 charter

180 Akten met betrekking tot de verkoop door de karmelieten van 
Geraardsbergen aan de abdij van Ninove van een rente, bezet op 
de stad Geraardsbergen. 1470 en 1483.

1 charter

181 Akten met betrekking tot de verkoop door de karmelieten van 
Geraardsbergen aan de abdij van Ninove van een rente, bezet op 
de stad Geraardsbergen. 1470 en 1483.

1 charter

182 Kwitantie door de abt van de Sint-Adriaansabdij van 
Geraardsbergen voor een geleende som van 520 ponden groot. 
1528.

1 charter

183 Akte waarbij Michiel Vander Malen, abt van de abdij van Ninove, 
met instemming van de abt van de abdij van Park, zeven 
rentebrieven aan zijn zuster Janneke Vander Malen overdraagt. 
1573.

1 charter

184 Rentebrief van de Staten van Vlaanderen. 1576.
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1 charter

185 Rentebrief van de Staten van Brabant. 1576.
1 charter

186 Akte van dagvaarding voor de Raad van Vlaanderen, uitgevaardigd 
door de Geheime Raad op vraag van de abdij van Ninove, ten laste 
van Hans Elaudt en Pieter Reyschot, in het kader van een geschil 
over achterstallige rente. 1591.

1 charter

187 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de abdij, 
aanlegger, tegen de graaf van Egmond, verweerder, over schulden.
1599.

1 charter

188 Fragment van een proces van de abt van Ninove, aanlegger, tegen 
Joos Van den Meerschoute, verweerder. 1634.

1 stuk

189 Authentiek afschrift van een akte van procuratie door de abt aan 
Carolus Moenius en Martinus Pratz in het kader van de betaling van
een jaarlijks pensioen aan Ferdinandus Sanchez de Cuellar. 1638.

1 stuk

190 Staat van de bedragen die de stad Ninove nog schuldig is aan de 
abdij. 1686.

1 katern

191 Vorstelijk octrooi waarbij aan de abdij de toelating gegeven wordt 
om 40.000 gulden te lenen. 1694.

1 charter

192 Fragment van een proces tegen Johannes Ghijselyn, oud-
burgemeester van Ninove, over een afrekening. 1694.

1 katern

193 Staat van de leningen. 1790, met aanvullingen tot 1794.
1 stuk

194 Rentebrieven. 18de eeuw.
1 omslag

4. Privileges en andere stukken betreffende fiscaliteit

4. PRIVILEGES EN ANDERE STUKKEN BETREFFENDE FISCALITEIT
195 Akte waarbij Willem van Bethune, heer van Dendermonde, en zijn 

echtgenote Mathilde de voertuigen van de abdij van Ninove vrij 
stellen van alle taksen en tollen op het grondgebied van hun 
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heerlijkheid. 1190, 1306 (vidimus) en 1670 (authentiek afschrift).
2 charters en 1 stuk

196 Akte waarbij Willem van Bethune, heer van Dendermonde, en zijn 
echtgenote Mathilde de voertuigen van de abdij van Ninove vrij 
stellen van alle taksen en tollen op het grondgebied van hun 
heerlijkheid. 1190, 1306 (vidimus) en 1670 (authentiek afschrift).

2 charters en 1 stuk

197 Akte waarbij Boudewijn, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, de 
abdij van Ninove vrij stelt van tollen te land en te water. 1199. Met 
afschrift, 17de eeuw.

1 charter en 1 stuk

198 Akte waarbij Hildegard, vrouw van Melle, de lastdieren en de 
voertuigen van de abdij van Ninove vrij stelt van tol bij de 
Brabantbrug, en dit met een plafond van 8 schellingen per jaar. 
1224.

1 charter

199 Akte waarbij Jan II, hertog van Brabant, de abdij van Ninove vrij 
stelt van tollen op Brabants grondgebied, de bezittingen en de 
rechten van de abdij in Brabant bevestigt, en de toelating geeft om
huizen te verwerven in Nijvel, Brussel, Leuven en Antwerpen. 1304 
en 1724 (afschrift).

1 charter en 1 stuk

200 Afschrift van de akten waarbij Jan III van Brabant een aantal 
abdijen vrijstelt van tollen, cijnzen en karweien, en de vergoeding 
voor die vrijstelling vastlegt. 1336.

1 stuk

201 Brieven van vrijstelling van pauselijke annaten voor de abdij van 
Ninove. 1393.

1 charter

202 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces tegen de 
schepenen en de ontvangers van de stad Ninove over de 
vrijstelling van accijnzen. 1396.

1 charter

203 - 204 Akten van algemene amortisatie door de graven van Vlaanderen voor recent verworven gronden en renten.

203 - 204 AKTEN VAN ALGEMENE AMORTISATIE DOOR DE GRAVEN 
VAN VLAANDEREN VOOR RECENT VERWORVEN GRONDEN EN 
RENTEN.

203 1417.
1 charter
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204 1474.
1 charter

205 Vidimus door schepenen van Ninove van een akte van amortisatie 
door Filips de Stoute van een weide te Ninove, genoemd les sept 
journaulx ( de zeven dagwand) (1401). 1451.

1 charter

206 Vidimus door schepenen van Gent van een akte waarbij Filips de 
Stoute, graaf van Vlaanderen, de abdij van Ninove 
belastingvrijstellingen toekent (1396). 1477.

1 charter

207 Akte waarbij het Concilie van Bazel de annaten en andere 
kerkelijke taksen afschaft. 1435.

1 charter

208 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de abdij, 
aanlegger, tegen Joris Pee, belastingontvanger te Dendermonde, 
verweerder, over ten onrechte geïnde tol op wijn. 1520.

1 charter met transfix

209 Vidimus door de schepenen van Bergen van een akte waarbij 
Boudewijn, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, de abdij van 
Ninove vrij stelt van taksen op wijn, voedsel en andere 
transporttaksen (1199). 1598.

1 charter

210 Stukken betreffende een geschil met de warandemeester van 
Brabant over belastingen. 1630-1632.

3 stukken

211 Stukken betreffende processen voor de Raad van Vlaanderen en de
Grote Raad van Mechelen van de abdij, aanlegger, tegen de stad 
Ninove, verweerder, over de vrijstelling van inkwartiering van 
soldaten. 1640-1642.

1 omslag

--- Afschrift van een tussentijds vonnis van de Grote Raad van 
Mechelen in een proces van de abdij, aanlegger, tegen de stad 
Ninove, verweerder, over de bijdrage in de kosten van het 
garnizoen in 1637 (1642). [17de eeuw].

5. Andere

5. ANDERE
--- Lijst van cijnzen, pachtgronden en tiendgebieden, ca. 1340.

212 Notarieel afschrift van het vonnis door Petrus de Mayo, 
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gedelegeerd apostolisch rechter, in de zaak in beroep tussen de 
abt en het convent van de abdij van Ninove, aanleggers, en Walter 
De Bock c.s., verweerders, over de rechtsgeldigheid van akten 
waarvoor de abt het conventszegel had gebruikt zonder 
medeweten van de gemeenschap. 1493.

1 charter

213 Afschrift van de vorstelijke toelating om schuldenaars van pachten,
renten enz.. te laten vervolgen, 1504. z.d.

1 stuk.

214 Lijst van de bouw- en verbouwingswerken ten tijde van abt 
Ferdinand Van der Eecken. 1754.

1 stuk

215 - 216 Registers van de leveringen in natura door de pachters, door de cellarius.

215 - 216 REGISTERS VAN DE LEVERINGEN IN NATURA DOOR DE 
PACHTERS, DOOR DE CELLARIUS.

215 1754-1767.
1 deel

216 1776-1796.
1 deel

217 Register met aantekeningen over aankoop en verkoop van 
hamelvellen. 1757-1785.

1 katern

--- Register van ontvangsten van wijngeld door provisor De Latte. 
1777 - 1788.

218 Afschrift van de staat van de eigendommen, inkomsten en lasten. 
1787.

1 katern

219 Losse stukken van financiële aard. 18de eeuw.
1 omslag

B. Bijzonder

B. BIJZONDER
1. Abdijgebouwen te Ninove

1. ABDIJGEBOUWEN TE NINOVE
220 Akte waarbij de graaf van Vlaanderen de abdij onteigent van een 

niet nader bepaald perceel land in het kader van de versterking 
van de stad Ninove. 1296.

1 charter

221 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de abdij 
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tegen de stad Ninove over de stadsgracht die door het abdijdomein
was gegraven en die door de abdij gedempt was geworden. 1395.

1 charter

222 "Situs fundamentalis aedificiorum abbatiae Nineviensis, anno 
domini 1648", (ontwerp)plan van de abdijgebouwen. ca. 1630; 
bijgewerkt tot 1648.

1 stuk

223 Notarieel contract met orgelmaker François Noelmans over de 
herstelling van het groot orgel. 1684.

1 stuk

224 Contract met de pastoor, baljuw, schepenen, kerk- en 
armenmeesters van Meerbeke over de verkoop van het orgel in de 
abdijkerk. 1684.

1 stuk

225 Lijst van kunstwerken met afbeeldingen van de H. Cornelius in de 
abdijkerk. 18de eeuw.

1 stuk

226 "Beschrijvinge der Abbatiale kerck van de HH. Cornelius ende 
Cyprianus nevens Ninove", aantekening over de geschiedenis van 
de abdijkerk en haar kunstvoorwerpen. 1779.

1 katern

227 Manuaal van de provisor van de betalingen gedaan voor de 
nieuwbouw van de abdij. 1788-1789.

1 katern

228 - 232 Bouwplannen. [18de eeuw].

228 - 232 BOUWPLANNEN. [18DE EEUW].
228 " Indice du plan du premier étage de l'abbaye de Ninove", 

grondplan van de eerste verdieping van de abdij (abtskwartier, 
gastenkwartier en dormitorium).

1 blad

229 " Indice du plan du premier étage de l'abbaye de Ninove", 
grondplan van de eerste verdieping van de abdij (abtskwartier en 
dormitorium).

1 blad

230 " Profil de la charpente du toict", profieltekening van het 
dakschrijnwerk.

1 blad

231 " Indice du plan, terrain de l'abbaye de Ninove", grondplan van de 
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abdij.
1 blad

232 Grondplan van de abdij.
1 blad

--- Grondplannen en geveltekeningen van de abdij. [Tweede helft 18de
eeuw].

1. "Façade du quartier abbatial de l'abbaye de Ninove, marquée 
dans le plan A. B.", geveltekening van het abtskwartier. 
Gescheurd.
2. "Elévation de la façade du quartier abbatial de l'abbaye de 
Ninove", geveltekening van het abtskwartier. Gescheurd.
3. "Indice du plan du première [sic] étage de l'abbaye de Ninove", 
grondplan van de eerste verdieping van de abdij (abtskwartier, 
gastenkwartier, dormitorium, kwartier van de ontvangers).
4. "Façade du dortoir de l'abbaye de Ninove marqué dans le plan 
E: F:", geveltekening van de vleugel met het dormitorium. 
Gescheurd.
5. "Façade de l'abbaye de Ninove du côtée [sic] de la cour marqué
dans le plan C: D", geveltekening van de abdijgebouwen aan de 
kant van de binnenkoer, z.d.
6. "Elévation de la façade du côtée [sic] du cour [sic] des remises 
de l'abbaye de Ninove", geveltekening van de abdijgebouwen aan 
de kant van de koer van de koetshuizen.

233 Contract met Charles Henri Hyacinthe Van Ypersele over diens 
recht op doorgang over het abdijplein 1792.

1 stuk

2. Andere bezittingen te Ninove (met inbegrip van Herlinkhove)

2. ANDERE BEZITTINGEN TE NINOVE (MET INBEGRIP VAN 
HERLINKHOVE)

a. Hoeven, huizen en gronden

A. HOEVEN, HUIZEN EN GRONDEN
(1) Algemeen

(1) Algemeen
234 Akte waarbij Godfried, graaf van Vianden, alle eigendommen 

erkent die de abdij van Ninove van hem en van zijn voorouders 
gekregen en gekocht hebben. 1285.

1 charter

235 Kaart van de bezittingen op het grondgebied van Ninove en 
Okegem, door landmeter Philips De Dijn. 1621.

1 blad

236 Staat van de algemene opmeting van de gronden onder de 
jurisdictie van de stad Ninove, door landmeter Philips De Dijn. 
1653.

1 deel
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(2) Hof ter Duyst

(2) Hof ter Duyst
--- Detailkaarten door F. De Doncker en J.B. Van Oudenhove van de 

weg van Ninove voorbij het hof ter Duyst naar Denderhoutem, met 
aantekening van boomstronken langs de weg, wellicht in het kader 
van een proces tegen hoogbaljuw en schepenen van Ninove over 
houtkap. 1767.

--- Authentiek afschrift door L.J. Godfroid van de "Charte figuratif 
representerende de geletenthijt [sic] van de straete van oudts 
genaemt den Gentschen Heirweg, van aen onse lieve vrouwe 
vijverken tot aen den ommekeer ofte linde geseijt onse lieve 
vrouwe linde", met gedetailleerde informatie over de bomen en het
struikgewas naast de straat, door A.J. Spanoghe en G. Van 
Oudenhove, ingediend door hoogbaljuw en schepenen van Ninove. 
1767.

237 Pachtcontracten van het hof ter Duyst. 1777, 1786 en 1795.
3 katernen

(3) Hof ter Schoor

(3) Hof ter Schoor
238 Vonnis van de officiaal van Kamerijk in een geschil tussen de Sint-

Adriaansabdij van Geraardsbergen en de abdij van Ninove, over de 
vraag of het hof ter Schoor onder de parochie Okegem ressorteert. 
1194.

1 charter-chirograaf

239 Pachtcontracten van het hof ter Schoor. 1776 en 1788.
3 katernen

240 Proces-verbaal van de verkoping van bomen aan het hof ter 
Schoor. 1790.

1 katern

(4) Hof te Ruysbroek

(4) Hof te Ruysbroek
241 Akte waarbij Agnes, vrouw van Grimbergen, en haar oudste 

dochter Alix, in uitvoering van het testament van hun man en 
vader Gerard, heer van Grimbergen, een perceel weide bij het hof 
te Ruysbroek aan de abdij van Ninove restitueren. 1230.

1 charter

242 Akte waarbij Maria van Perwez, vrouw van Grimbergen, en haar 
zoon Godfried, graaf van Vianden, percelen bos in het 
Rubroekbos ruilen. 1287.

1 charter
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243 Akten waarbij Maria, vrouwe van Ninove en gravin van Vianden, en 
Godfried, graaf van Vianden, bevestigen dat Egidius Puttere van 
Lebeke aan de abdij van Ninove een perceel land te Herlinkhove, 
tussen Outer en het hof van Ruysbroek, geschonken heeft. 1289.

1 charter

244 Akten waarbij Maria, vrouwe van Ninove en gravin van Vianden, en 
Godfried, graaf van Vianden, bevestigen dat Egidius Puttere van 
Lebeke aan de abdij van Ninove een perceel land te Herlinkhove, 
tussen Outer en het hof van Ruysbroek, geschonken heeft. 1289.

1 charter

245 Akten met betrekking tot de overdracht door Gerardijn, clericus uit 
Ninove, aan de abdij van Ninove van percelen land in Rubroek en 
Heynshaghe. 1299.

4 charters, waarvan 3 getransfigeerd

246 Akten met betrekking tot de overdracht door Gerardijn, clericus uit 
Ninove, aan de abdij van Ninove van percelen land in Rubroek en 
Heynshaghe. 1299.

4 charters, waarvan 3 getransfigeerd

247 Akte verleden voor schepenen van Herlinkhove, waarbij Vrank Van 
Voshole en diens echtgenote Kathelijne Van Puthem een perceel 
weide gelegen in Winterdaal bij Ruysbroek overdragen aan de abdij
van Ninove als waarborg voor achterstallige pacht. 1367.

1 charter-chirograaf

248 Attestaties van inwoners van Denderhoutem over het weiderecht 
van de pachter van de Ruysbroekhoeve op het Lindeveld en 
Boesdaele. 1644-1645.

1 katern

249 Pachtcontracten van het hof te Ruysbroek. 1770-1794.
5 katernen

(5) Huizen te Ninove

(5) Huizen te Ninove
250 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij de begijnen 

Clementia en Agnes van Liedekerke bevestigen dat het huis te 
Ninove waarin ze wonen, na hun overlijden terug in het bezit van 
de abdij zal komen. 1311.

1 charter-chirograaf

251 Akte verleden voor Jacob, landdeken van Geraardsbergen, waarbij 
Avezoete, weduwe van Johannes Wedeghe, aan de abdij een rente 
schenkt, bezet op een huis naast de boomgaard van de abdij. 
1313.
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1 charter

252 Notariële akte waarbij de abdij aan Egidius Coc een huis te Ninove 
in cijns geeft. 1394.

1 charter

253 Akte van verkoop door de abdij aan Antoon De Dijn van een huis in 
de Biezenstraat. 1631.

1 stuk

254 Akte verleden voor schepenen van Ninove, houdende constitutie 
van een rente door Christina Bonjours ten laste van Catharina De 
Smet, bezet op een huis op de Lavendelberg. 1641.

1 charter

255 Akte verleden voor schepenen van Ninove, van de verkoop door de
abdij aan Robert Marichal van een huis op de Lavendelberg. 1703.

1 charter

256 Akte van vue de lieu door de baljuw en schepenen van Ninove van 
een haag in de Biezenstraat. 1752.

1 katern

257 Huurcontracten van het huis De Keyzer. 1776 en 1792.
2 stukken

258 Huurcontracten van huizen in de Biezenstraat. 1784 en 1791.
1 omslag

259 Pachtcontracten van de water- en windmolen in Ninove. 1784 en 
1792.

2 katernen

(6) Andere

(6) Andere
260 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen en Ninove, de tiend op 

zijn wijngaarden tussen Herlinkhove en Labroek aan de abdij van 
Ninove schenkt. 1223.

1 charter

261 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen en Ninove, en zijn 
echtgenote Agnes de visvijver van Labroek schenken om de 
pitancie bij gelegenheid van hun jaargetijde te vermeerderen. 
1225.

1 charter

262 Akte waarbij de abt en de landdeken van Geraardsbergen 
bevestigen dat Thomas van Pollare een perceel land, gelegen bij de
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abdijpoort, aan de abdij van Ninove verkocht heeft. 1237.
1 charter

263 Akte waarbij Maria, gravin van Vianden, en haar zonen Godfried en 
Filips een aantal percelen land, gelegen naast de Nederwijk, aan de
grens met Okegem en bij het Vijverbroek aan de abdij van Ninove 
overdragen. 1282.

1 charter

264 Akte verleden voor Arnold van Sint-Martens-Lierde, de landdeken 
van Geraardsbergen en Simon, pastoor van Okegem, waarbij 
Egidius uit Lebeke een perceel land bij de houte galghe in 
Herlinkhove aan de abdij van Ninove schenkt. 1303.

1 charter

265 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij het recht van 
doorgang van de abdij naar een weide in het Venebroek bevestigd 
wordt. 1339.

1 charter-chirograaf

266 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Jan Oliviers een 
perceel weide in Ninove aan de abdij van Ninove afstaat als 
onderpand voor de betaling van achterstallen. 1464.

1 charter

267 Akte verleden voor schepenen van Herlinkhove, waarbij Jan Van 
Branteghem uit Appelterre en zijn echtgenote Liesbet Wastels aan 
de abdij van Ninove een perceel land op het Plasveldverkopen. 
1492.

1 charter-chirograaf

268 Akte waarbij de abt een perceel weide in Ninove in pacht geeft aan 
Jan De Lavaine 'Hottin'. 1512.

1 charter

269 Stukken betreffende de verpachting door de abt van Ninove van 
gronden in Herlinkhove aan Gijselbrecht Van Oudenhove. 1617.

1 omslag

270 Stukken betreffende een proces tegen Philips Schauvlieghe over 
achterstallige pacht. 1654.

1 omslag

271 Stukken betreffende een proces tegen Jan Roelandts over 
achterstallige pacht. 1657.

1 omslag

272 Lijst van onroerende goederen en tiendrechten te Ninove. Tweede 
helft 17de eeuw.
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1 katern

273 Detailtekening van twee percelen land te Herlinkhove. 1690.
1 stuk

274 Attestatie door een gerechtsofficier van Ninove over de 
inbeslagneming van veldvruchten op vraag van de abt van Ninove, 
ten laste van Jan Bernaert en Gillis De Smet, schuldenaars. 1701.

1 stuk

275 Proces-verbaal van opmeting en kaart van een perceel land te 
Ninove naast het Clooster plijn, door landmeter Judocus De Deken. 
1736.

1 stuk

276 Attestatie door Petrus Johannes Van Drooghenbroeck over de 
gronden die hij in pacht gekregen heeft van de abdij van Ninove. 
1746.

1 stuk

277 Pachtcontracten van diverse gronden en tiendrechten in Ninove, 
Herlinkhove en omgeving. 1776-1796.

1 pak

b. Heerlijke renten op onroerende goederen te Ninove

B. HEERLIJKE RENTEN OP ONROERENDE GOEDEREN TE NINOVE
278 Akte verleden voor de clerici Johannes van Ninove en Henricus van 

Denderhoutem, waarbij Soykin Bloc aan de abdij een jaarrente 
schenkt. 1302.

1 charter

279 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Cornelius 
Vander Banc en diens echtgenote Alicia aan Arnout Vandervuren 
een jaarlijkse rente op een huis en een perceel bos bij Ten 
Dorent verkopen. 1317.

1 charter

280 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij bevestigd wordt
dat Jan De Wrede een jaarlijkse rente verschuldigd is aan Arnout 
Vandervuren. 1331.

1 charter-chirograaf

281 Testament van Liesbeth Maproits, waarbij zij onder meer een rente 
op een perceel land op de Sint-Amandsborre aan de abdij schenkt, 
voor een jaargetijde. 1332.

1 charter

282 Testament van Jan Coevoet, waarbij hij voor een jaargetijde aan de 
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abdij een jaarrente schenkt, bezet op een hoeve in Cardeloet. 
1332.

1 charter

283 Notariële akte waarbij Nicolaas Alistoc en zijn echtgenote Agnes 
aan de abdij van Ninove een jaarrente schenken, bezet op een 
weide in Labroek (Herlinkhove). 1339.

1 charter

284 Notariële akte waarbij Nicolaas Alistoc en zijn echtgenote Agnes 
aan de abdij van Ninove een jaarrente schenken, bezet op een 
weide in Labroek (Herlinkhove). 1339.

1 charter

285 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Jan De Coster 
aan Hendrik De Vleeschouwere een rente op een huis in Ninove 
verkoopt. 1341.

1 charter-chirograaf

286 Akte verleden voor Jan van Morsele, pastoor van Ninove, waarbij 
Jan Beyer voor de pitancie een rente schenkt, bezet op een huis in 
Caerdeloet. 1342.

1 charter

287 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Jan Vanden 
Berghe, ontvanger van de stad Ninove een hofstede naast de 
slagmolen in Ninove aan Gillis De Zaghere overdraagt in ruil voor 
een jaarlijkse cijns 1361.

1 charter-chirograaf

288 Notariële akte, waarbij Egidius Sceerbaert een rente, bezet op een 
weide bij de Nederwijk, aan de infirmerie van de abdij schenkt voor
een jaargetijde voor hemzelf en zijn overleden echtgenote 
Katherine Sweendes. 1369.

1 charter

289 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Kateline 's 
Waghemakers van Herzele aan Jacob Pouwels een huis in de 
Biezenstraat verkoopt voor een rente. 1370.

1 charter-chirograaf

290 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Klaas Van 
Lemborre een rente, bezet op een huis in de Nederwijk, verkoopt 
aan Jan Beverlinc. 1419.

1 charter

291 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Hendrik 
Daelman een huis in de Kerkhofstraat te Ninove aan de pitancie 
van de abdij verkoopt tegen een jaarrente. 1426.
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1 charter

292 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Jan Brentin de 
oude aan Adam De Kusere een rente verkoopt, bezet op een huis in
de Biezenstraat. 1432.

1 charter

293 Akte verleden voor schepenen van Herlinkhove, waarbij Gillis 
Dierooghe een rente, bezet op een hofstede in Herlinkhove, 
verkoopt aan Jacob Van der Berchgracht. 1436.

1 charter-chirograaf

294 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Wouter 
Moeldeman een rente, bezet op een huis in de Biezenstraat, 
verkoopt aan Jacob Van der Berchgracht, prior van de abdij. 1465.

1 charter

295 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Laurens 
Beeckman en Lieven Wasteels aan Joos Van Avicon een rente, 
bezet op een huis in Ninove, verkopen. 1544.

2 charters, getransfigeerd

296 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij de stad Ninove 
vier renten, bezet op eigendommen te Haaltert, Ninove en 
Denderhoutem, overdraagt aan de abdij als afbetaling van een 
lening. 1558.

1 charter

297 Akte verleden voor schepenen van Ninove, houdende constitutie 
van een rente door de H.-Geesttafel van Herlinkhove ten laste van 
Jan Heynssens en Petronella Cornelis, bezet op een huis in de 
Biezenstraat. 1683.

1 charter

c. Tienden

C. TIENDEN
298 Afschrift van de akte waarbij de overste van het Sint-Jansgasthuis 

te Brussel na een geschil met de abdij van Ninove afziet van de 
tiend op een weide in Ninove (1255). [14de eeuw].

1 charter

299 Stukken betreffende de processen voor de Raad van Vlaanderen en
in beroep voor de Grote Raad van Mechelen van de abdij, 
aanlegger, tegen de stad Ninove in naam van een aantal burgers, 
verweerders, over de ajuintiende. 1647-1651.

1 omslag

300 Eindafrekeningen en kwitanties van Joos De Poortere en zijn 
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weduwe over de pacht van een tiend in Ninove en Outer. 1659-
1697.

1 omslag

301 Pachtcontract van de tiend op een aantal percelen land in Ninove. 
1792.

2 stukken

(1) Tiend van Herlinkhove

(1) Tiend van Herlinkhove
302 Akte waarbij de graaf van Vlaanderen op vraag van de abt van 

Saint-Amand-les-Eaux zijn bezittingen te Testerep (Oostende) ruilt 
tegen het goed van de abdij in Herlinkhove. 1115.

1 charter

303 Akte waarbij de abdij van Honnecourt, de pastoor van Outer, Adam 
van Asse, burchtkapelaan te Ninove en Walter van Pollare enerzijds
en de abdij van Ninove anderzijds tiendrechten in Herlinkhove en 
Outer ruilen om in de toekomst verwarring en geschillen te 
vermijden. 1291.

1 charter

--- Kaart van tiendgebieden onder Outer en Ninove, door landmeter 
Philips De Dijn. 1661.

--- Kaart van tiendgebieden onder Outer en Herlinkhove, door 
landmeter Philips De Dijn. 1662.

3. Refuge in Gent

3. REFUGE IN GENT
a. Huis in de Nederscheldestraat

A. HUIS IN DE NEDERSCHELDESTRAAT
304 Akte verleden voor schepenen van de Keure te Gent, waarbij 

Jacques de Beauformez aan Antoon Buridan en de andere 
eigenaars van een huis in de Nederscheldestraat, de toelating 
geeft tot verbouwingswerken. 1537.

1 stuk

b. Huis bij de Sint-Janskerk

B. HUIS BIJ DE SINT-JANSKERK
305 Kwitantie verleden voor de schepenen van de Keure te Gent, 

waarbij Lieven Van den Hole en Gijsbrecht De Vos, provisoren van 
de Onze-Lieve-Vrouwgilde in de Sint-Janskerk, verklaren van Zeger 
Baert en diens echtgenote Johanna Joris de koopsom voor een huis 
bij de Sint-Janskerk ontvangen te hebben. 1421.

1 charter

306 Kwitantie verleden voor de schepenen van de Keure te Gent, 
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waarbij Joos Vijd verklaart van Zeger Baert de koopsom voor een 
huis bij de Sint-Janskerk ontvangen te hebben. 1424.

1 charter

307 Akten met betrekking tot de overdracht door de abt van Ename 
aan Laurens De Maech van een huis bij de Sint-Janskerk. 1455 en 
1457.

1 charter

308 Akten met betrekking tot de overdracht door de abt van Ename 
aan Laurens De Maech van een huis bij de Sint-Janskerk. 1455 en 
1457.

1 charter

309 Akten met betrekking tot de overdracht door de abt van Ename 
aan Laurens De Maech van een huis bij de Sint-Janskerk. 1455 en 
1457.

1 charter

310 Akten met betrekking tot de overdracht door Jan Le Sauvaige aan 
Jaquemine Ryms, weduwe van Jan Van Borssele, van een deel van 
een huis aan de Sint-Janskerk. 1509.

1 charter

311 Akten met betrekking tot de overdracht door Jan Le Sauvaige aan 
Jaquemine Ryms, weduwe van Jan Van Borssele, van een deel van 
een huis aan de Sint-Janskerk. 1509.

1 charter

312 Akten met betrekking tot de overdracht door Jaquemine en Louise 
Buridaens en Jaquemine Passcaris, weduwe van Filips Buridaens, 
aan de kerkmeesters van Sint-Jan, van delen van een huis bij de 
Sint-Janskerk. 1518 en 1523.

1 charter

313 Akten met betrekking tot de overdracht door Jaquemine en Louise 
Buridaens en Jaquemine Passcaris, weduwe van Filips Buridaens, 
aan de kerkmeesters van Sint-Jan, van delen van een huis bij de 
Sint-Janskerk. 1518 en 1523.

1 charter

314 Akten met betrekking tot de overdracht door de kerkmeesters van 
Sint-Jan aan Elisabeth Van der Zickelen, van een deel van een huis 
bij de Sint-Janskerk. 1527-1528.

1 charter en 1 stuk

315 Akten met betrekking tot de overdracht door Elisabeth Van der 
Zickelen en de andere eigenaars aan Willem Van Waelwijck, van de 
verschillende delen van een huis bij Sint-Jans. 1544.
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1 charter

316 Akten met betrekking tot de overdracht door Elisabeth Van der 
Zickelen en de andere eigenaars aan Willem Van Waelwijck, van de 
verschillende delen van een huis bij Sint-Jans. 1544.

1 charter

317 Akte verleden voor de schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Willem Van Waelwijck met de abdij van Ninove een huis bij de Sint-
Janskerk ruilt voor de oude refuge van de abdij in de 
Nederscheldestraat. 1554.

1 charter

318 Attest verleden voor de schepenen van de Keure te Gent, waarbij 
Joos Cobbaert, conciërge van de refuge, verklaart dat de werken 
aan een gemene muur na toelating door Margriet Claissone, 
weduwe van Claude Goetghebuer, zijn uitgevoerd en dat deze 
werken op geen enkele manier afbreuk doen aan de 
eigendomsrechten van deze buur. 1559.

1 charter

319 Afschriften van drie Gentse schepenbrieven, respectievelijk uit 
1346, 1362 en 1455 met betrekking tot het huis bij de Sint-
Janskerk. [16de eeuw].

1 stuk

320 Proces-verbaal van de vergadering van het convent waarop beslist 
wordt om het achterhuis van de refuge in Gent te verkopen. 1713.

1 stuk

4. Liedekerke

4. LIEDEKERKE
321 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk de kerk van Liedekerke 

vrijmaakt van het personaat op voorwaarde dat er een kapittel 
wordt opgericht, waarvan Everardus Radulfus, burggraaf van 
Doornik, en diens echtgenote Helewide het levensonderhoud 
verzekeren, 1092.

1 charter

322 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

323 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
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kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

324 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

325 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

326 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

327 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

328 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

329 Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 
(en de bemiddeling hierin door Bernardus van Clairvaux) over de 
kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van Liedekerke, met 
zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de tiend van Meise en 
andere bezittingen. 1146-1180.

1 charter

330 Akte waarbij de abt van Ninove een overeenkomst met 
Koenegonde van Asse en haar zoon Gervaas vastlegt naar 
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aanleiding van een betwisting over de grond van Abbo. [Tussen 
1142 en 1186].

1 charter-chirograaf

331 Akte waarbij Raas van Gavere, mede namens zijn echtgenote 
Claricia en andere familieleden, de tiendenregeling te Liedekerke 
bevestigt en de schenking van grond door Godeschalk van 
Gijzegem aan de abdij van Ninove goedkeurt. 1190.

1 charter

332 Akte waarbij Raas van Gavere naast andere voorrechten de tiend 
van Liedekerke schenkt, het beschikkingsrecht van de abdij over de
plaatselijke mansionarii erkent, haar ontslaat van de verplichting 
om in Velzeke een zustergemeenschap te onderhouden op 
voorwaarde dat er in het hof van Boechoute een priester resideert. 
1195.

1 charter

333 Akte waarbij Raas van Gavere een perceel land te Streekt ruilt voor
een perceel land naast de dries. 1201.

1 charter

334 Akte van stichting van een kapelanij in het kasteel van Liedekerke 
door Raas van Gavere en zijn echtgenote Sofie. 1233 en 1364 
(vidimus).

1 chartes

335 Akte van stichting van een kapelanij in het kasteel van Liedekerke 
door Raas van Gavere en zijn echtgenote Sofie. 1233 en 1364 
(vidimus).

1 chartes

336 Akte waarbij Raas van Gavere, heer van Liedekerke, de verkoop 
van een bos te Pladith(Impegem) door Arnulf van Impegem en zijn 
echtgenote Margareta aan de abdij van Ninove bekrachtigt. 1268.

1 charter

337 Akten met betrekking tot de verkoop van een perceel in het 
Esphoutbos door Raas van Gavere aan de abdij van Ninove en de 
bekrachtiging hiervan door Gwijde van Dampierre en Robrecht van 
Bethune, graven van Vlaanderen. 1292 en 1316 (vidimi).

1 charter

338 Akten met betrekking tot de verkoop van een perceel in het 
Esphoutbos door Raas van Gavere aan de abdij van Ninove en de 
bekrachtiging hiervan door Gwijde van Dampierre en Robrecht van 
Bethune, graven van Vlaanderen. 1292 en 1316 (vidimi).

1 charter
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339 Akten met betrekking tot de verkoop van een perceel in het 
Esphoutbos door Raas van Gavere aan de abdij van Ninove en de 
bekrachtiging hiervan door Gwijde van Dampierre en Robrecht van 
Bethune, graven van Vlaanderen. 1292 en 1316 (vidimi).

1 charter

340 Akten met betrekking tot de verkoop van een perceel in het 
Esphoutbos door Raas van Gavere aan de abdij van Ninove en de 
bekrachtiging hiervan door Gwijde van Dampierre en Robrecht van 
Bethune, graven van Vlaanderen. 1292 en 1316 (vidimi).

1 charter

341 Testament van Jan van Liedekerke en zijn echtgenote Alicia, vrouw 
van Wedergraat, waarbij ze onder meer aan de abdij van Ninove 
een rente op hun bos in Liedekerke schenken in ruil voor een 
jaargetijde. 1304.

1 charter

342 Testament van Clementia, begijn te Liedekerke, verleden voor 
Jacob, landdeken van Geraardsbergen en Johannes, pastoor van 
Ninove, waarbij onder meer aan de abdij van Ninove een weide 
geschonken wordt voor een jaargetijde. 1315.

1 charter

343 Akte waarbij Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi, de 
overdracht door Raas van Gavere aan de abdij van Ninove van een 
perceel in het Esphoutbos bekrachtigt, maar als leenheer een 
jaarlijkse vergoeding in natura vraagt. 1326.

1 charter

344 Akte waarbij de schepenen van Liedekerke en Denderleeuw 
bevestigen dat een rente op de eigendom van Frank de Coghe in 
Denderleeuw door Clementia van Liedekerke aan de abdij van 
Ninove geschonken was. 2 exemplaren. 1334.

1 charter

345 Akte waarbij de schepenen van Liedekerke en Denderleeuw 
bevestigen dat een rente op de eigendom van Frank de Coghe in 
Denderleeuw door Clementia van Liedekerke aan de abdij van 
Ninove geschonken was. 2 exemplaren. 1334.

1 charter

346 Notariële akte van schenking door Franco Barbitonsor van een 
rente bezet op een perceel land in Pladits, later op een perceel op 
de Overkouter, ten behoeve van de infirmerie van de abdij van 
Ninove. 1336.

1 charter

347 Akte van verkoop voor schepenen van Liedekerke en Denderleeuw 
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door Arnout van Impegem aan de abdij van Ninove van een weide 
in Lessenborch.1336.

1 charter

348 Akte waarbij Gerard, heer van Ressegem, Lens en Liedekerke, en 
zijn echtgenote Alicia afstand doen van hun rechten op een weide 
in Lessenborch, die de abdij van Arnout van Impegem had gekocht,
1336.

1 charter

349 Notariële akte van verkoop door Jan Keyser aan de abdij van 
Ninove van een weide bij Eeversdemmeken. 1346.

1 charter

350 Akte van verkoop voor schepenen van Liedekerke en Denderleeuw 
door Jan Weinaerts en zijn echtgenote Liesbeth aan de abdij van 
Ninove van een weide bij Eeversdemmeken. 1352.

1 charter

351 Vidimi van de akte waarbij Raas van Gavere en zijn echtgenote 
Claricia aan de abdij van Ninove een aantal tienden en percelen 
grond in Liedekerke, Denderleeuw, Pamel en Impegem schenken 
op voorwaarde dat de abdij een kapelaan levert wanneer de heer 
of zijn echtgenote in hun kasteel aanwezig zijn (1210). 1359 en 
1364, met regest, 17de eeuw.

2 charters en 1 stuk

352 Vidimi van de akte waarbij Raas van Gavere en zijn echtgenote 
Claricia aan de abdij van Ninove een aantal tienden en percelen 
grond in Liedekerke, Denderleeuw, Pamel en Impegem schenken 
op voorwaarde dat de abdij een kapelaan levert wanneer de heer 
of zijn echtgenote in hun kasteel aanwezig zijn (1210). 1359 en 
1364, met regest, 17de eeuw.

2 charters en 1 stuk

353 Akte verleden voor schepenen van Liedekerke en Denderleeuw, 
waarbij Jan van Inghelboutsvelde erkent dat hij en zijn 
nakomelingen verantwoordelijk zijn voor de afsluiting van de weide
van de abdij van Ninove aan Heiken en voor het ruimen van de 
gemeenschappelijke gracht. 1379.

1 charter

354 Bevelschrift van de Raad van Vlaanderen aan de heer, baljuw en 
schepenen van Liedekerke om de maatregelen van Filips de Goede 
(1429) ter bescherming van de abdijbossen strikt na te leven en de
voorziene boeten door overtreders te doen betalen. 1434.

1 charter

355 Vonnis van de schepenbank van Liedekerke over het recht van 
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doorgang van de abdij naar de weide Ten Dorent in Liedekerke. 
1447.

1 stuk

356 Vonnis van de schepenen van de Keure te Gent in een proces van 
de abdij van Ninove, aanlegger, tegen Goswinus De Meyere, 
verweerder, over achterstallige pacht van een vijver te Liedekerke. 
1447.

1 charter

357 Beschikking van Filips de Goede, waarbij de abdij de toelating krijgt
om twee boswachters met arrestatie- en beboetingsbevoegdheid te
laten benoemen door de kastelein van Ninove, dit naar aanleiding 
van schade aan de bossen van de abdij in Liedekerke en Kattem. 
1465.

1 charter

358 Attestatie van de schepenen van Liedekerke en Denderleeuw over 
het recht op doorgang van de abdij van Ninove naar een weide aan
de Nederkouter. 1466.

1 charter

359 Vidimus door schepenen van Gent van een vonnis van de Grote 
Raad in een proces van de abdij van Ninove met haar gevoegd de 
procureur-generaal, aanleggers, tegen Gillis De Herve c.s., 
verweerders, over schade aan de abdijbossen in Liedekerke, Pamel 
en Kattem (1466). 1467.

1 charter

360 Vonnis van de Grote Raad in een proces van de abdij van Ninove, 
aanlegger, tegen diverse particulieren die ervan beschuldigd 
worden schade te hebben aangericht aan de bossen van de abdij 
te Liedekerke, Denderleeuw, Borchtlombeek en Pamel. 1480.

1 charter

361 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de abt van 
Ninove en Gillis Van Vaerenberghe, pastoor van Liedekerke, 
aanleggers, tegen diverse inwoners van Liedekerke, verweerders, 
over de hoptiende. 1558.

1 charter

362 Notarieel proces-verbaal van de ondervraging van de inwoners van 
Liedekerke over de achterstallige betaling van hoptiende. 1576.

1 katern

363 Beschikking van de Raad van Vlaanderen in verband met de 
dagvaarding, op last van de abt van Ninove, van de inwoners van 
Liedekerke die de achterstallige hoptienden weigeren te betalen. 
1594.
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1 charter

364 Pachtcontract verleden voor schepenen van Liedekerke en 
Denderleeuw, tussen de abdij en Karel Henricx over een perceel 
land op het Vischerveld. 1598.

1 charter

365 Pachtcontract met Cornelis Sterck over een perceel land in het 
Boechoutbos. 1612.

1 charter

366 Taxatie van onkosten ten gevolge van een proces voor de 
schepenen van Liedekerke en Denderleeuw van de abt van Ninove,
aanlegger, tegen Jan De Bregel en Christiaan Van Droogenbosch, 
verweerders. 1683.

1 katern

367 Proces-verbaal van de schatting van een huis met schuurtje in 
Liedekerke door Christoffel Gibou en Adriaan Couck, timmerlieden, 
en Jan Jaspars, strodekker. 1689.

1 stuk

368 Contract van cijnspacht met Hendrik Snel, over een hopakker en 
een weide in Liedekerke. 1689.

1 stuk

369 Legger van de percelen te koop aangeboden schaarhout in het 
Monnikbos te Liedekerke, opgemaakt op verzoek van pastoor 
Jacobus Van Damme, pastoor van Liedekerke, door landmeter P. 
Van Sinaey. 1729.

1 stuk

--- Kaart van een aantal percelen land van de abdij te Liedekerke, door
landmeter J. De Deken. 1742.

--- Kaart van beschadigde percelen in het Monnikbos te Liedekerke, 
door J. De Deken. 1744.

--- Kaart van een aantal percelen land van de abdij te Liedekerke, door
landmeter F. De Doncker. 1766.

370 - 371 Manualen van inkomsten uit verpachtingen van gronden en bossen te Liedekerke en Pamel.

370 - 371 MANUALEN VAN INKOMSTEN UIT VERPACHTINGEN VAN 
GRONDEN EN BOSSEN TE LIEDEKERKE EN PAMEL.

370 1761-1767.
1 deel

371 1768-1793.
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1 deel

372 Pachtcontracten van gronden te Liedekerke. 1778, 1785 en1795.
1 katern en 2 stukken

373 Staten van verkocht hout (bomen en schaarhout) in Liedekerke. 
1787-1794.

14 katernen

374 Processen-verbaal van de verkoping van bomen en schaarhout te 
Liedekerke. 1791-1794.

5 katernen

5. Borchtlombeek, Kattem en Strijtem (hof te Kattem)

5. BORCHTLOMBEEK, KATTEM EN STRIJTEM (HOF TE KATTEM)
375 Akten met betrekking tot de verkoop door de abdij van Haspres 

aan de abdij van Ninove van de heerlijkheid Kattem 
(Borchtlombeek). 1162.

1 charter

376 Akten met betrekking tot de verkoop door de abdij van Haspres 
aan de abdij van Ninove van de heerlijkheid Kattem 
(Borchtlombeek). 1162.

1 charter

377 Akten met betrekking tot de verkoop door de abdij van Haspres 
aan de abdij van Ninove van de heerlijkheid Kattem 
(Borchtlombeek). 1162.

1 charter

378 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk de overdracht van de 
heerlijkheid Kattem bevestigt op voorwaarde dat de pastoor van 
Borchtlombeek die er de tienden int, schadeloos wordt gesteld. 
1163.

1 charter

379 Akten met betrekking tot de overdracht door Franco, kastelein van 
Brussel, en diens leenman Willem van (Dender)leeuw aan de abdij 
van Ninove, van de voogdij over Kattem en de gronden en 
bijhorende cijnzen en schoofrechten van Willem van Denderleeuw 
en diens verwanten in Strijtem. 1173, 1177 en 1178.

1 charter

380 Akten met betrekking tot de overdracht door Franco, kastelein van 
Brussel, en diens leenman Willem van (Dender)leeuw aan de abdij 
van Ninove, van de voogdij over Kattem en de gronden en 
bijhorende cijnzen en schoofrechten van Willem van Denderleeuw 
en diens verwanten in Strijtem. 1173, 1177 en 1178.
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1 charter

381 Akten met betrekking tot de overdracht door Franco, kastelein van 
Brussel, en diens leenman Willem van (Dender)leeuw aan de abdij 
van Ninove, van de voogdij over Kattem en de gronden en 
bijhorende cijnzen en schoofrechten van Willem van Denderleeuw 
en diens verwanten in Strijtem. 1173, 1177 en 1178.

1 charter

382 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen, een overeenkomst 
tussen de abdij en Goswinus van Suven bevestigt, waarin onder 
meer het recht van laatstgenoemde op hout uit het bos van Sint-
Aychadrus wordt vastgelegd. 1184.

1 charter

383 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen, bevestigt dat Goswinus 
van Suven heeft afgezien van zijn recht op hout. 1184.

1 charter

384 Akte waarbij de abt van de Sint-Vaastabdij te Atrecht bevestigt dat 
de abdij van Haspres de heerlijkheid Kattem aan de abdij van 
Ninove heeft afgestaan in ruil voor een jaarlijkse rente. 1195.

1 charter-chirograaf

385 Akte waarbij Godfried, kastelein van Brussel, en zijn echtgenote 
Helewide vroegere schenkingen, waaronder de voogdij over Sint-
Aychadrus (Kattem) en het gebruik van hout, weide en water in 
Seneffe en Arquennes bevestigen, nuanceren en aanvullen, onder 
meer door de schenking van een bos in Seneffe. 1195.

2 charters-chirografen

386 Akte waarbij Raas, heer van Gavere en Liedekerke, bevestigt dat hij
en zijn leenman Impinus van Okegem onder bepaalde voorwaarden
hun recht op de tienden van Strijtem en Borchtlombeek aan de 
abdij van Ninove afstaan. 1209.

1 charter

387 Akte waarbij Raas, heer van Gavere, bevestigt dat Boudewijn Rhad 
zijn rechten op de tiend van Borchtlombeek onder bepaalde 
voorwaarden afstaat aan de abdij van Ninove. 1211.

1 charter

388 - 390 Akten van (bevestiging van) schenking van onroerende goederen.

388 - 390 AKTEN VAN (BEVESTIGING VAN) SCHENKING VAN 
ONROERENDE GOEDEREN.

388 Een perceel land in Wambeek, door Arnold, heer van Wezemaal. 
1229.

1 charter
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389 Een perceel land in de Veroetsmeers in Borchtlombeek, door Arnold
van Lombeek en zijn echtgenote Machteld. 1289.

1 charter

390 Een perceel land in Strijtem, door Peter Van Elselaer en zijn 
echtgenote Margareta. 1350.

1 charter

391 Akte waarbij de abt van Jette-Dielegem na een turbe vaststelt dat 
de abdij van Ninove in Strijtem de lage rechtspraak bezit 
(overdracht van onroerend goed), Godfried van Leuven de hoge 
rechtspraak, en dat de schepenen door beide partijen worden 
aangesteld. 1243.

1 charter

392 Akte waarbij Godfried van Leuven en zijn echtgenote Maria de 
schenking bevestigen door hun vazal Antoon aan de abdij van 
rechten op gronden in Strijtem en elders. 1243.

1 charter

393 Akte waarbij Maria, echtgenote van Godfried van Leuven, bevestigt
dat de abt van Ninove in eerste instantie verantwoordelijk is voor 
de organisatie van de rechtspraak in Kattem. 1244 en 1329 
(vidimus).

1 charter

394 Akte waarbij Maria, echtgenote van Godfried van Leuven, bevestigt
dat de abt van Ninove in eerste instantie verantwoordelijk is voor 
de organisatie van de rechtspraak in Kattem. 1244 en 1329 
(vidimus).

1 charter

395 Akte waarbij Raas van Gavere bevestigt dat zijn achterleenman 
Arnulf het derde deel van de tiend van Strijtem aan de abdij van 
Ninove heeft gegeven in ruil voor een perceel grond. 1244.

1 charter

396 Akte waarbij Arnold van Lombeek en zijn echtgenote Machteld het 
derde deel van de tiend te Lombeek afstaan aan de abdij van 
Ninove. 1276.

1 charter

397 Testament van Arnulf van Liedekerke, waarbij aan de abdij van 
Ninove renten, een molen met visvijver en andere goederen te 
Lombeek geschonken worden voor een jaargetijde en de instelling 
van een kapelanij aan het Sint-Niklaasaltaar in de abdijkerk. 1304.

1 charter
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398 Akte waarbij Arnulf van Liedekerke een molen, vijver en andere 
goederen aan de Loddershoek in Borchtlombeek aan de abdij van 
Ninove schenkt. 1306.

1 charter

399 Proces-verbaal van de vaststelling door de schepenen en de 
ouderen van Pamel van de gronden in de vrije eigendom en hun 
eigenaars. 1336.

1 charter-chirograaf

400 Akte waarbij Beatrijs van Leuven, vrouw van Herstal en Gaasbeek, 
de rechten van de abdij van Ninove in Strijtem bevestigt en erkent.
1340.

1 charter

401 Akte waarbij Beatrijs van Leuven, vrouw van Gaasbeek en 
Montcornet, erkent geen rechten te hebben op het hof van Kattem.
1340 en 1347 (vidimus).

1 charter

402 Akte waarbij Beatrijs van Leuven, vrouw van Gaasbeek en 
Montcornet, erkent geen rechten te hebben op het hof van Kattem.
1340 en 1347 (vidimus).

1 charter

403 Akte waarbij Zweder van Apcoude, heer van Gaasbeek, de abdij 
van Ninove vrijstelt van heerlijke lasten en karweien op haar hoven
te Kattem en Pamel en op al haar goederen in het land van 
Gaasbeek. 1361 en 1363 (vidimus).

1 charter

404 Akte waarbij Zweder van Apcoude, heer van Gaasbeek, de abdij 
van Ninove vrijstelt van heerlijke lasten en karweien op haar hoven
te Kattem en Pamel en op al haar goederen in het land van 
Gaasbeek. 1361 en 1363 (vidimus).

1 charter

405 Akte verleden voor schepenen van Strijtem, waarbij Jan De Fraey 
voor de abdij van Ninove van Diederik De Herde een rente koopt, 
bezet op een huis in Strijtem. 1430.

1 charter

406 Akte verleden voor de abt van Ninove, waarbij Willem Van Hechtelt,
pastoor van Borchtlombeek, aan Gillis Van Lieferingen en Machiel 
Pamelaerts een vijver te Kattem verpacht. 1453.

1 charter

407 Akte verleden voor de schepenen van Strijtem, van de overdracht 
door Jan Van den Alboeme, geheten de Decker, aan Jan De Kegel, 
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van een weide in Strijtem. 1478.
1 charter

408 Akte van overdracht voor de schepenen van Brussel, door Elisabeth
Smets aan Jan De Wansyn van twee percelen land in Strijtem die 
Smets in beslag had laten nemen om een openstaande schuld van 
de abdij voor levering van bier en hout te vereffenen. 1582.

1 charter

--- Kaart van gronden te Kattem, Strijtem en Borchtlombeek. 1622.

409 Akte waarbij de abt van Ninove een perceel grond op de 
Nederkouter in Strijtem in pacht uitgeeft aan Pauwel De Brouw 
tegen een jaarlijkse cijns. 1624.

1 charter en 1 stuk

410 Aantekening door de abt over de verpachting van de helft van het 
Borrevelt in Kattem. 1632.

1 stuk

411 Overeenkomst tussen de abt van Ninove en de bestuurders van de 
Vrije Eigendom te Kattem in verband met een geschil voor de Raad
van Brabant over de belastingvrijstelling van de abt. [1670].

1 stuk

412 Akte verleden voor schepenen van Borchtlombeek en Kattem, 
waarbij Gillis Vanden Bossche en Marie Gorrijns een weide 
verkopen aan Cyprianus Gerardi, pastoor van Borchtlombeek. 
1696.

1 charter

413 Overeenkomst tussen de abt en de pastoor van Borchtlombeek en 
Strijtem betreffende het gebruik van de gronden van de abdij in 
Borchtlombeek en Kattem. 1751.

1 stuk

--- Kaart van gronden en tienden te Borchtlombeek, door landmeter J. 
De Deken. 1751.

--- Kaarten van gronden en tienden te Strijtem, door landmeter J. De 
Deken. 1751.

414 Manuaal van inkomsten uit tienden en uitgaven aan 
pastoorswedden te Borchtlombeek en Strijtem. 1762-1789.

1 deel

--- Kaart van gronden te Kattem en te Strijtem, door landmeter F. De 
Doncker. 1764.
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--- Tiendenkaarten van Borchtlombeek en Strijtem, door landmeter F. 
De Doncker. 18de eeuw.

--- "1e Caerte figuratief van den 1e en 2e thiende wijk onder 
Burggrave Lumbeke", door F. De Doncker, 1769.

--- "3e caerte figuratief van den 6e thiende wijk onder Burggrave 
Lumbeke, z.d.

--- "4e caerte figuratief van den 7e ende 8e thiende wijk onder 
Burggrave Lumbeke", z.d.

--- "1e caerte figuratief van den 1e, 2e, 3e, 4e ende 5e thiende wijk 
onder Streythem", door F. De Doncker, 1769.

--- "2e caerte figuratief van den 6e, 7e ende 8e thiende wijk onder 
Streythem", z.d.

415 Manuaal van inkomsten uit heerlijke renten op gronden te Pamel, 
Meerbeke, Borchtlombeek en Kattem. 1785-1793.

1 katern

416 Pachtcontracten van het hof te Kattem. 1784 en 1792.
2 katernen

417 Staten van verkocht schaarhout uit het Monnikbos in Kattem. 1785-
1786.

2 katernen

418 Pachtcontract van een tiend in Borchtlombeek. 1789 en 1792.
2 stukken

419 Pachtcontract van de watermolen op de 
Loddershoek (Borchtlombeek). 1790.

1 katern

6. Pamel en Ledeberg (hof te Pamel)

6. PAMEL EN LEDEBERG (HOF TE PAMEL)
420 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk aan de abdij van Ninove het

altaar van Pamel en de daarvan afhankelijke kapel van Ledeberg 
schenkt. 1179.

1 charter

421 Akte waarbij de graaf van Vlaanderen de rechten van de abdij van 
Ninove op Pamel en Ledeberg en de inkomsten ervan bevestigt na 
een geschil met Walter 'Hawel' van Ledeberg. 1182.

1 charter
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422 - 430 Akten van (bevestiging van) schenking van onroerende goederen.

422 - 430 AKTEN VAN (BEVESTIGING VAN) SCHENKING VAN 
ONROERENDE GOEDEREN.

422 Een perceel te Pamel, door Willem van Ledeberg, zoon van Walter. 
1188.

1 charter

423 Percelen in het Esphoutbos, in het Boechoutbos, landbouwgrond en
huizen te Pamel, door Gerard, heer van Grimbergen, Willem van 
Ledeberg en Gotinus van Ledeberg. 1195.

1 charter

424 Percelen in Pamel, o.a. in Buvegem, door Gerard van Grimbergen, 
Willem van Ledeberg en diens leenmannen. 1197.

1 charter

425 Percelen in Buvegem, door Paridaan van Strombeek en zijn 
echtgenote Ida. 1215.

1 charter

426 Een perceel land in Rieve( Rihove), door Olivier van Meldert en zijn 
echtgenote Beatrijs. 1282.

1 charter

427 Een perceel land in Rieve( Rihove), door Olivier van Meldert en zijn 
echtgenote Beatrijs. 1282.

1 charter

428 Huizen en gronden te Pamel en Ninove, door Boudewijn Vlaming. 
1351.

1 charter

429 Een dam te Kiebrugge (Pamel), door Jan Van Waver, heer van 
Pamel. 1372-1373.

1 charter

430 Een perceel land in Oppem (Pamel), door Meine (Van) den Borre. 
1387.

1 charter

431 - 434 Akten van overdracht van onroerende goederen.

431 - 434 AKTEN VAN OVERDRACHT VAN ONROERENDE 
GOEDEREN.

431 Een perceel land in Pamel door Willem van Ledeberg. 1247.
1 charter

432 Percelen bij Steenberg, Wolfputte, Herregat, Oppem en 
Vronemeers, door Bernard Schotte. 1268.
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1 charter

433 Een perceel in het Boechoutbos, door Willem van Ledeberg. 1267.
1 charter

434 Een huis in Pamel en een weide naast Grondelosemere, door Renier
van Bornival, heer van Pamel en Ledeberg. 1308.

1 charter

435 - 436 Akten van schenking van renten en cijnzen op goederen in Pamel.

435 - 436 AKTEN VAN SCHENKING VAN RENTEN EN CIJNZEN OP 
GOEDEREN IN PAMEL.

435 Door Jan, heer van Pamel (jaargetijden). 1300.
1 charter

436 Door Willem Carpentator (Timmerman) en zijn echtgenote Heilwide
(jaargetijde). 1352.

1 charter

437 - 442 Rentebrieven en akten van aankoop van renten en cijnzen op goederen in Pamel

437 - 442 RENTEBRIEVEN EN AKTEN VAN AANKOOP VAN RENTEN 
EN CIJNZEN OP GOEDEREN IN PAMEL

437 Van Willem De Coster (?). 1374.
1 charter-chirograaf

438 Van Wouter Rains. 1378.
1 charter-chirograaf

439 Van Wouter Rains. 1378.
1 charter-chirograaf

440 Van Jan en Gijselbrecht De Mol. 1414.
1 charter-chirograaf

441 Van Jan en Gijselbrecht De Mol. 1414.
1 charter-chirograaf

442 Van Liesbeth Spauwts. 1414.
1 charter-chirograaf

443 Akte waarbij de aartsdiaken van Kamerijk in Brabant bevestigt dat 
de abdij van Ninove opnieuw in het bezit is gesteld van het visrecht
in de Dender na een geschil hierover met Willem van Ledeberg. 
1201.

1 charter

444 Akte waarbij de abt van Ninove de ruil van een aantal percelen 
grond met Willem van Ledeberg bevestigt. 1203.
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1 charter

445 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen, bevestigt dat Siger 
Thegglinc verklaard heeft geen recht te hebben op het perceel land
te Pamel, dat hij aanvankelijk van de abdij van Ninove had 
opgeëist. 1217.

1 charter

446 Verklaring van de oversten van het Sint-Jansgasthuis te Brussel 
waarbij ze beloven om eventuele schade aan de kapelanij te 
Ledeberg te herstellen. 1226.

1 charter

447 Vonnis door Arnoldus, deken van Halle, en Siger van Meerbeke in 
een geschil tussen de abdij van Ninove en Willem van Ledeberg 
over de tienden in Pamel en de bediening van de kapel te 
Ledeberg. [1245].

1 charter-chirograaf

448 Akten met betrekking tot de overdracht door Bernardus, ridder te 
Pamel, van het begevingsrecht en de inkomsten van de kapelanij 
van Ledeberg aan de abdij van Ninove en de betwistingen in dat 
verband. 1247-1249.

1 charter

449 Akten met betrekking tot de overdracht door Bernardus, ridder te 
Pamel, van het begevingsrecht en de inkomsten van de kapelanij 
van Ledeberg aan de abdij van Ninove en de betwistingen in dat 
verband. 1247-1249.

1 charter

450 Akten met betrekking tot de overdracht door Bernardus, ridder te 
Pamel, van het begevingsrecht en de inkomsten van de kapelanij 
van Ledeberg aan de abdij van Ninove en de betwistingen in dat 
verband. 1247-1249.

1 charter

451 Akten met betrekking tot de overdracht door Bernardus, ridder te 
Pamel, van het begevingsrecht en de inkomsten van de kapelanij 
van Ledeberg aan de abdij van Ninove en de betwistingen in dat 
verband. 1247-1249.

1 charter

452 Akte waarbij Godfried, heer van Perwez en Grimbergen, een 
overeenkomst bekrachtigt tussen de abdij van Ninove en Walter 
Van der Stenen in verband met de overdracht van een aantal 
percelen in Ledeberg en Pamel. 1247.

1 charter
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453 Akte waarbij Godfried, heer van Perwez en Grimbergen, het 
akkoord bevestigt tussen de abdij van Ninove en Willem, heer van 
Ledeberg, met betrekking tot de eigendom van een aantal 
landerijen, het patronaat van de kapelanij van Ledeberg en het 
verleggen van een beek en een weg tussen het hof van de abdij en
de kerk van Pamel. 1260.

1 charter

454 Akte waarbij Otto van Wedergraat en zijn zoon Otto verklaren dat 
zij Willem van Ledeberg ten onrechte het recht op een perceel in 
het Boechoutbos betwist hebben. 1267.

1 charter

455 Akte waarbij Willem van Ledeberg een overeenkomst tussen de 
abdij van Ninove en Walter Van der Stenen bekrachtigt. 1271.

1 charter

456 Akten met betrekking tot een geschil tussen de abdij van Ninove en
de abdij van Nijvel over een tiend op gronden langs de 
Cranebeektussen Meerbeke en Pamel. 1271 en 1275.

1 charter

457 Akten met betrekking tot een geschil tussen de abdij van Ninove en
de abdij van Nijvel over een tiend op gronden langs de 
Cranebeektussen Meerbeke en Pamel. 1271 en 1275.

1 charter

458 Akte waarbij de schepenen van Ledeberg bevestigen dat Margareta
van Hoesbeke en haar zonen tegenover de abdij van Ninove afzien 
van elke betwisting over de goederen van Walter Kardinaal. 1290.

1 charter

459 Akte van overdracht voor de schepenen van Pamel en Ledeberg, 
van twee percelen land te Pamel en Herregat door Hendrik Vissen 
aan de begijnen Clementia en Agnes van Liedekerke. 1301.

1 charter-chirograaf

--- Proces-verbaal van de vaststelling door de schepenen en de 
ouderen van Pamel van de gronden in de vrije eigendom en hun 
eigenaars. 1336.

460 Akten met betrekking tot de verwerving van een perceel grond in 
de Piesel (Pamel) in ruil voor enkele renten aan Gillis De Keghel uit 
Strijtem. 1360, 1372, 1372 en 1376. 1 charter en 3 charters- 
chirografen, waarvan 2 getransfigeerd

461 Akten met betrekking tot de verwerving van een perceel grond in 
de Piesel (Pamel) in ruil voor enkele renten aan Gillis De Keghel uit 
Strijtem. 1360, 1372, 1372 en 1376. 1 charter en 3 charters- 
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chirografen, waarvan 2 getransfigeerd

462 Akten met betrekking tot de verwerving van een perceel grond in 
de Piesel (Pamel) in ruil voor enkele renten aan Gillis De Keghel uit 
Strijtem. 1360, 1372, 1372 en 1376. 1 charter en 3 charters- 
chirografen, waarvan 2 getransfigeerd

--- Akte waarbij Zweder van Apcoude, heer van Gaasbeek, de abdij 
van Ninove vrijstelt van heerlijke lasten en karweien op haar hoven
te Kattem en Pamel en op al haar goederen in het land van 
Gaasbeek. 1361 en 1363 (vidimus). Zie inv. nrs. 403-404.

463 Akten met betrekking tot de ruil met Diederik en Hendrik Van den 
Berghe van een perceel land in de Keldermeers in Kiebrugge tegen 
een perceel land in Sint- Katherina-Lombeek. 1372.

1 charter-chirograaf en 1 charter

464 Akten met betrekking tot de ruil met Diederik en Hendrik Van den 
Berghe van een perceel land in de Keldermeers in Kiebrugge tegen 
een perceel land in Sint- Katherina-Lombeek. 1372.

1 charter-chirograaf en 1 charter

465 Akte waarbij Evrard Boete, heer van Pamel, en diens echtgenote 
Margriet Van Schoonhoven de abdij van Ninove vrijstellen van 
karweien en andere heerlijke diensten voor het hof van Pamel en 
voor alle andere abdijgoederen in de heerlijkheid. 1397 en 1442 
(vidimus).

1 charter

466 Akte waarbij Evrard Boete, heer van Pamel, en diens echtgenote 
Margriet Van Schoonhoven de abdij van Ninove vrijstellen van 
karweien en andere heerlijke diensten voor het hof van Pamel en 
voor alle andere abdijgoederen in de heerlijkheid. 1397 en 1442 
(vidimus).

1 charter

467 Akte waarbij Pieter Van Melle, genaamd Mercx, een hoeve in Pamel 
in erfpacht neemt. 1471.

1 charter-chirograaf

--- Vonnis van de Raad van Brabant in een proces van de abdij van 
Ninove, aanlegger, tegen de schepenen van Pamel, verweerders, 
en andere stukken betreffende geschillen over het gebruik van de 
abdijbossen te Pamel. 16de-17de eeuw.

468 Akte van overdracht ten gevolge van een minnelijke schikking 
tussen de abdij en Kathelijne Van Eesbeke, weduwe van Jan De 
Lange, van twee percelen land te Pamel. 1517.

1 charter-chirograaf
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469 Akte van overdracht voor de schepenen van Pamel van twee 
percelen land door Klaas Van Eesbeke aan de abdij van Ninove. 
1517.

1 charter-chirograaf

470 Akte van overdracht voor de schepenen van Pamel van een huis 
met erf in Kiebrugge, door Cornelis Van Melle aan Joos De Mol, alias
Nachtegale. 1520.

1 charter-chirograaf

471 Stukken betreffende de overdracht voor de schepenen van Pamel 
van een weide in Kiebrugge door Jan Cabilliau aan Joos Seghers, 
pastoor van Pamel. 1522 en 1526.

1 charter-chirograaf en 1 stuk

--- Kaart van gronden te Pamel. 1622.

472 Akte waarbij de abt van Ninove een perceel weide en bos te Pamel 
in cijns uitgeeft aan Jan Clement (in 1609) en later aan diens zoon 
Hans. 1623.

1 charter

473 Vonnis van de Raad van Brabant in een proces van de abdij van 
Ninove, aanlegger, tegen Joos Sterck uit Pamel c.s., verweerders, 
over achterstallige cijnzen. 1623.

1 katern

474 Akte waarbij de abt van Ninove, na misbruiken door vorige 
pachters Renier Truff en Adriaan Van Stalle, een nieuwe regeling 
treft voor de verhuring van een perceel land op de Varinck te 
Pamel. 1624.

1 charter

475 Aantekening betreffende de erkenning door Cornelis Appelmans 
van de cijnsovereenkomst die zijn vader Andries met de abdij had 
aangegaan over een perceel land en een perceel weide te Pamel 
(met afschrift van de oorspronkelijke overeenkomst uit 1590). 
1629.

1 stuk

476 Vonnis van de Raad van Brabant in een proces van de abdij van 
Ninove, aanlegger, tegen diverse pachters uit Meerbeke en Pamel, 
verweerders, over achterstallige pachten en cijnzen. 1646.

1 stuk

477 Dossier inzake een proces van de abt van Ninove, aanlegger, tegen
Virginia Evenepoel uit Pamel, verweerder, over achterstallige 
pacht. 1680-1681.
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1 omslag

478 Manuaal van inkomsten uit renten in Pamel. 17de eeuw.
1 katern

--- Proces-verbaal van de opmeting van de tiendgebieden te Pamel 
van de abdij van Ninove en het Sint-Jansgasthuis van Brussel. 
1702.

479 Stukken betreffende de vercijnzing door de erfgenamen van Anna 
Maria Evenepoel van een perceel land te Pamel. 1717.

1 omslag

480 Proces-verbaal van opmeting van drie percelen land te Pamel, door 
landmeter N. De Brabanter. 1728.

1 stuk

481 Proces-verbaal van opmeting en kaart van twee percelen land te 
Pamel, door landmeter De Coene. 1730.

1 stuk

--- Kaart van een aantal percelen in het Boechoutbos in Pamel, door J. 
De Deken. 1744.

482 Stukken betreffende een recht van doorgang naar de Bellardt, door
de abt toegestaan aan de rentmeester van de heer van Pamel. 
1744 en 1748.

2 stukken

--- "Metinghe Boeck voor het clooster van Ninoven van de thiende tot 
Suijvene onder de prochie van Paemel gheleghen die het selve 
clooster met het Ste Jansgasthuys binnen Brussel tsaemen sijn 
heffende op de naervolghende partijen (...)", Legger van 
tiendgebieden en gronden in Pamel en omgeving. 18de eeuw.

f.1-20 : Grote tienden te Pamel (Suijvene), samen met Sint-
Jansgasthuis (146 nrs.), 1702;
f. 20-42 : Grote tienden te Pamel (Hertboom, het groot en cleijn 
wostijnevelt, het Berghemvelt), samen met het Sint-Jansgasthuis 
(177 nrs.), 1702;
f. 42v-58v Grote tienden te Pamel (Poelkensvelt, Castervelt en 
Hulstbroeck e.a.), samen met het Sint-Jansgasthuis (134 nrs.), 
1702;
f. 62-74: Index;
f.76-88v: Kleine tiende in Pamel (Quijtschaert, Hooghstraete) (111 
art.), 1740;
Losse katernen
f. 89-98: idem;
f. 101-105: Percelen van het Monnikbos, 1744;
f. 107-117: Gronden te Pamel, 1745 (107 art.);
f. 120-129: Gronden te Kattem, Strijtem en Lombeek, z.d. (95 art.);
f. 130-133: Aantekening over de verpachting van de tienden te 
Pamel;
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f. 134-144: Gronden te Meerbeke, J. De Deken, 1750 (31 art. en 
hof te Schal-kem, 32 art.);
f. 147-153: Lijst van de percelen onderworpen aan de kleine 
tiende te Pamel.

--- Kaarten van tiendgebieden en gronden in Pamel en omgeving. 
18de eeuw.

--- Kleine tienden te Pamel, J. De Deken, 1740.

--- idem.

--- Percelen van het Monnikbos te Liedekerke, 1744.

--- Tienden te Suijvene, door J. De Deken, 1702.

483 Pachtcontracten van gronden in Pamel. 1783-1795.
1 omslag

484 Processen-verbaal van de verkoping van bomen in Pamel. 1793.
2 katernen

7. Meerbeke (hof te Wolputte/Wolfputte en hof te Schalkem)

7. MEERBEKE (HOF TE WOLPUTTE/WOLFPUTTE EN HOF TE 
SCHALKEM)

a. Hof en molen te Wol(f)putte

A. HOF EN MOLEN TE WOL(F)PUTTE
485 Akte waarbij de abdij van Nijvel het land dat Herbrand van 

Meerbeke in leen had, aan de abdij van Ninove overdraagt in ruil 
voor een jaarlijkse rente. 1161.

1 charter

486 Akte waarbij de abdij van Nijvel het land dat Herbrand van 
Meerbeke in leen had, aan de abdij van Ninove overdraagt in ruil 
voor een jaarlijkse rente. 1161.

1 charter

487 Akte waarbij het kapittel van Meerbeke een hoeve bij de 
Koudenberg aan de abdij van Ninove overdraagt in ruil voor een 
jaarlijkse rente. 1166.

1 charter

488 Akte waarbij de abdis van Nijvel vorige schenkingen door de abdij 
en door leken in Meerbeke en elders bevestigt, op voorwaarde dat 
de abdij van Ninove de rechten van Nijvel erkent. 1183.

1 charter

489 Akte waarbij Mathilde, vrouw van Meerbeke, een vonnis van de 
schepenen van Meerbeke bevestigt, dat de abdij van Ninove in het 
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gelijk stelt in een proces tegen een aantal inwoners over het 
weiderecht. 1214.

1 charter

490 Akte waarbij Siger, kanunnik te Meerbeke, een perceel weide te 
Inghelant aan de abdij van Ninove schenkt. 1221.

1 charter

491 Akte waarbij de abdij van Ninove een perceel land te Meerbeke, 
gelegen naast de Ascht, met het kapittel van Meerbeke ruilt voor 
het recht op de vijfde schoof op een perceel land in het Ruysbroek. 
1220.

1 charter

492 Akte waarbij Otto van Trazegnies, (bescherm)heer van Meerbeke, 
aan de abdij van Ninove twee percelen land overdraagt, gelegen bij
het hof van Wolfputte en bij de Hondsbeke. 1220.

1 charter

493 Akte waarbij Otto van Trazegnies de schenking van de helft van de 
molen van Wolfputte door zijn grootvader Herbrand aan de abdij 
van Ninove bevestigt, en de inwoners van Meerbeke de toelating 
geeft om er te malen. 1230.

1 charter

494 Akten met betrekking tot de verkoop door Otto van Trazegnies aan 
de abdij van Ninove van een perceel weide langs de Dender in 
Meerbeke, met uitzondering van de hoge rechtspraak. 1235 en 
1672 (authentiek afschrift).

2 charters en 1 stuk

495 Akten met betrekking tot de verkoop door Otto van Trazegnies aan 
de abdij van Ninove van een perceel weide langs de Dender in 
Meerbeke, met uitzondering van de hoge rechtspraak. 1235 en 
1672 (authentiek afschrift).

2 charters en 1 stuk

496 Akte waarbij de abt van Prémontré de overeenkomst tussen abt en 
convent van de abdij van Ninove bekrachtigt, waarbij het hof van 
Wolfputte en bijhorende gronden (maar niet de molen, noch het 
bos) aan het convent worden toegekend voor de pitancie. 1300.

2 charters, getransfigeerd

497 Akte verleden voor schepenen van Meerbeke, waarbij Godevaart 
De Zaghere in het voordeel van de abdij van Ninove afstand doet 
van zijn rechten op de molen van Wolfputte. 1330.

1 charter

498 Kaarten van gronden te Wolfputte, zonder auteur. 18de eeuw.
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2 bladen

499 Pachtcontracten van de watermolen en het hof te Wolfputte. 1776-
1794.

1 omslag

b. Hof te Schalkem

B. HOF TE SCHALKEM
500 Akte waarbij Otto van Trazegnies zijn goederen te Schalkem, 

gekocht van Catharina van Kraainem en haar dochter Helewide, 
aan de abdij van Ninove nalaat, in ruil voor een jaargetijde en een 
dagelijkse mis. 1230.

501 Testament van Otto van Trazegnies, waarbij die onder meer zijn 
goederen te Schalkem, gekocht van Catharina van Kraainem en 
haar dochter Helwide, aan de abdij van Ninove schenkt. 1230 en 
1259 (vidimus).

1 charter

502 Testament van Otto van Trazegnies, waarbij die onder meer zijn 
goederen te Schalkem, gekocht van Catharina van Kraainem en 
haar dochter Helwide, aan de abdij van Ninove schenkt. 1230 en 
1259 (vidimus).

1 charter

503 Akte waarbij het kapittel van Meerbeke bevestigt dat de abdij van 
Ninove en de gebroeders Johannes en Willem van Schalkem een 
perceel land te Schalkem geruild hebben tegen een weide in 
Strijtmeers. 1253/1254.

1 charter

504 Akte waarbij Otto, heer van Wedergraat, en zijn zoon Otto 
bevestigen dat Otto, hun vader en grootvader, al zijn goederen te 
Schalkem bij testament aan de abdij van Ninove heeft geschonken.
1264.

1 charter

505 Akte waarbij de schepenen van Erembodegem bevestigen dat 
Avezoete van Sint-Jan een jaarlijkse rente en twee percelen land, in
Schalkem en langs de weg naar Haaltert, aan de abdij van Ninove 
geschonken heeft. 1282.

1 charter

506 Pachtcontract tussen het hospitaal en de abdij van Ninove over een
perceel land bij het hof te Schalkem, met akte van approbatie door 
de aartsbisschop van Kamerijk. 1469 en 1473.

2 charters, getransfigeerd
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--- Kaart van gronden in de omgeving van het hof te Schalkem in 
Meerbeke, door J. De Deken. 1750.

507 Pachtcontracten van het hof te Schalkem. 1783 en 1791.
3 katernen

c. Andere

C. ANDERE
508 Akte van overdracht voor de schepenen van Meerbeke door Egidius

van Elsbeke aan Catharina, religieuze in Beaupré, van een perceel 
land te Elsbeke. 1281.

1 charter

509 Akte van overdracht voor de schepenen van Meerbeke door 
Ermengarde van Neigem en haar zoon Nicolaas aan Catharina, 
religieuze in Beaupré, van een perceel land te Schoneveld.1281.

1 charter

510 Akte waarbij Raas van Liedekerke, scholaster, en Folpert, kapelaan 
te Meerbeke, een aantal percelen weidegrond langs de Dender 
ruilen voor weiden van de abdij van Ninove. 1311.

1 charter

511 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk een niet nader 
gespecifieerde ruil tussen de abdij van Ninove, Raas van 
Liedekerke en een zekere Folpert bevestigt. 1312.

1 charter

512 Akten verleden voor schepenen van Brussel met betrekking tot de 
overdracht door Judocus De Keghel en Margareta Vander Moten 
aan de pitancie van de abdij van Ninove van het vruchtgebruik op 
een hoeve en een perceel land in Meerbeke. 1444.

1 charter

513 Akten verleden voor schepenen van Brussel met betrekking tot de 
overdracht door Judocus De Keghel en Margareta Vander Moten 
aan de pitancie van de abdij van Ninove van het vruchtgebruik op 
een hoeve en een perceel land in Meerbeke. 1444.

1 charter

514 Akte waarbij laten van het Laathof van Sint-Pieter te Meerbeke 
attesteren dat Jan Beverlinc, vader van de gelijknamige abt, aan de
infirmerie een perceel land in Meerbeke heeft geschonken. 1455.

1 charter-chirograaf

515 Akte verleden voor meier en laten van het Laathof van Sint-Pieter 
te Meerbeke, waarbij Pieter Van Belle van de abdij van Ninove een 
perceel land te Meerbeke in erfelijke cijns krijgt. 1480.
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1 charter-chirograaf

516 Notariële attestatie naar aanleiding van een kerkgebod door de 
heer van Wedergraat over de verplichting voor de inwoners van 
Meerbeke om in zijn molen te malen. 1700.

1 stuk

517 Proces-verbaal van de verkoping van bomen te Meerbeke, 1790.
1 katern

8. Appelterre (hof ter Loots)

8. APPELTERRE (HOF TER LOOTS)
518 Akte waarbij Walter, heer van Pollare, en zijn vrouw Gisla hun 

rechten afstaan op het water tussen de molen van Bullegem en de 
molen van de abdij van Ninove. 1176.

1 charter

519 Akte waarbij Michaël, konstabel van Vlaanderen, zijn echtgenote 
Ada en hun zoon en schoondochter een rente op verschillende 
percelen grond schenken voor de godslamp in de abdijkerk. 1181.

1 charter

520 Akte waarbij de abt van Ninove aan Arnulf van Loia (Loots) een 
leengoed te Schendelbeke verkoopt, waarbij de abdij een deel van 
het tiendrecht behoudt en de koper vrijstelt van de meeste 
diensten. 1202.

2 charters-chirografen

521 Akte waarbij Raas van Boelare en zijn echtgenote een perceel land 
tussen Loots en Idegem schenken voor de financiering van de 
godslamp. 1210.

1 charter

522 Akten met betrekking tot de schenking door Alicia, vrouw van 
Boelare, van een deel van een tiend en een perceel land te Idegem
tegen een jaarrente. 1217.

1 charter

523 Akten met betrekking tot de schenking door Alicia, vrouw van 
Boelare, van een deel van een tiend en een perceel land te Idegem
tegen een jaarrente. 1217.

1 charter

524 Akte waarbij Walter, heer van Pollare, een perceel land te 
Zandbergen schenkt aan de abdij, die het overdraagt aan Steven 
Joele. 1217.

1 charter
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525 Akten met betrekking tot de vercijnzing van gronden langs de 
Dender door Egidius van Brussel, kanunnik van Nijvel, en Otto van 
Trazegnies, advocatusvan Appelterre, met goedkeuring van de 
abdis en het kapittel van Nijvel. 1219.

1 charter

526 Akten met betrekking tot de vercijnzing van gronden langs de 
Dender door Egidius van Brussel, kanunnik van Nijvel, en Otto van 
Trazegnies, advocatusvan Appelterre, met goedkeuring van de 
abdis en het kapittel van Nijvel. 1219.

1 charter

527 Akte waarbij Otto van Trazegnies, advocatus van Appelterre (voor 
de abdij van Nijvel), verklaart dat hij met de abdij van Ninove twee 
percelen land geruild heeft tegen een ander perceel langs de 
Dender. 1219.

1 charter

528 Akte waarbij Otto van Trazegnies een perceel land in Appelterre, 
gelegen voor het hof ter Loots, afstaat in ruil voor een rente. 1226.

1 charter

529 Akte waarbij Goswinus van Schendelbeke een rente op zijn 
goederen in Schendelbeke schenkt ter nagedachtenis van zijn 
vader. 1230.

1 charter

530 Akte waarbij Otto van Trazegnies de schenking van een perceel 
land in Appelterre door zijn leenman Walter van Appelterre aan de 
abdij van Ninove bevestigt. 1230.

1 charter

531 Akten met betrekking tot de schenking door Goswinus van 
Schendelbeke en zijn echtgenote Ada van een rente op een perceel
land in Idegem ( Swiffem), en de goedkeuring hiervan door Alix, 
vrouw van Boelare, en Filips van Boelare. 1233.

1 charter

532 Akten met betrekking tot de schenking door Goswinus van 
Schendelbeke en zijn echtgenote Ada van een rente op een perceel
land in Idegem ( Swiffem), en de goedkeuring hiervan door Alix, 
vrouw van Boelare, en Filips van Boelare. 1233.

1 charter

533 Akten met betrekking tot de schenking door Goswinus van 
Schendelbeke en zijn echtgenote Ada van een rente op een perceel
land in Idegem ( Swiffem), en de goedkeuring hiervan door Alix, 
vrouw van Boelare, en Filips van Boelare. 1233.

1 charter
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534 Akten met betrekking tot de schenking door Goswinus van 
Schendelbeke en zijn echtgenote Ada van een rente op een perceel
land in Idegem ( Swiffem), en de goedkeuring hiervan door Alix, 
vrouw van Boelare, en Filips van Boelare. 1233.

1 charter

535 Akte waarbij Goswinus van Schendelbeke de schenking door Jacob 
van Rieve aan de abdij van Ninove van een perceel land in 
Zandbergen bevestigt, evenals de schenking door Gisla van het 
vruchtgebruik van een perceel land in Steenhuize. 1233.

1 charter

536 Akte waarbij Otto, heer van Wedergraat, de abdij van Ninove de 
jaarlijkse vergoeding in natura voor de weiden van de abdij in 
Appelterre kwijtscheldt. 1244.

1 charter

537 Akte waarbij Filips, heer van Boelare, de abdij vrijstelt van de 
betaling van een cijns op een weide in Idegem ( Dombruc). 1248.

1 charter

538 Akte waarbij Jan, heer van Schendelbeke, de schenking van een 
rente op een weide in Idegem ( Dombruc) door Egidius van Rieve 
aan de abdij goedkeurt. 1248.

1 charter

539 Akten met betrekking tot de schenking van een rente en drie 
percelen weide in Appelterre door Otto, heer van Wedergraat, in 
het kader van de stichting van een jaargetijde voor zijn vrouw 
Johanna. 1248 en 1269.

1 charter

540 Akten met betrekking tot de schenking van een rente en drie 
percelen weide in Appelterre door Otto, heer van Wedergraat, in 
het kader van de stichting van een jaargetijde voor zijn vrouw 
Johanna. 1248 en 1269.

1 charter

541 Akte waarbij Otto, heer van Wedergraat, en zijn zoon Otto de 
windmolen van Appelterre in ruil voor een jaarrente aan de abdij 
afstaan en alle inwoners van Appelterre en Eichem verplichten om 
bij ter Loots te malen. 1257.

1 charter

542 Akte waarbij Leonius van Aa, heer van Pollare, en zijn echtgenote 
Imeine de abdij in ruil voor een jaarlijkse cijns ontlasten van de 
verplichting om een erfelijke laat aan te stellen voor hun 
bezittingen in Zandbergen. 1268 en 1357 (vidimus).
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1 charter

543 Akte waarbij Leonius van Aa, heer van Pollare, en zijn echtgenote 
Imeine de abdij in ruil voor een jaarlijkse cijns ontlasten van de 
verplichting om een erfelijke laat aan te stellen voor hun 
bezittingen in Zandbergen. 1268 en 1357 (vidimus).

1 charter

544 Akte waarbij Katerina, dochter van Jan van Kamerijk, vijf 
leengronden rond ter Loots koopt van Erborch, vrouw van ter Loots,
en haar schoonzoon Arnout in ruil voor een rente. 1270.

1 charter

545 Akte waarbij Jan van Liedekerke, heer van Appelterre en Eichem, 
bevestigt dat Gerard en Egidius van Eichem een huis in Eichem aan
de abdij van Ninove verkocht hebben. 1289.

1 charter

546 Akte waarbij Otto van Wedergraat verklaart dat Willem Coele van 
hem verschillende percelen land in Appelterre heeft gekocht. 1369.

1 charter

547 Vidimus door de abt van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen 
van de akte waarbij Filips de Goede, graaf van Vlaanderen, de abdij
van Ninove in ruil voor een afkoopsom ontslaat van de verplichting 
om de baljuw van Aalst te ontvangen op de hoven ter Loots en te 
Roeselaar voor de (twee)jaarlijkse waerheden (1421). 1423.

1 charter

548 Proces-verbaal van opmeting en kaart van twee percelen bos onder
Zandbergen, door landmeter J. De Deken. 1737.

1 blad

549 Authentiek afschrift van een enquête uitgevoerd in opdracht van 
de Raad van Vlaanderen in het kader van een proces van de abt 
van Ninove c.s., aanleggers, tegen de graaf de Lalaing, heer van 
Zandbergen, de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Zandbergen, verweerders, over de inbeslagneming van koeien. 
1733.

2 katernen

550 Kaart van percelen land in Appelterre. 18de eeuw.
1 blad

551 Pachtcontracten van het pachthof ter Loots. 1786 en 1791.
2 katernen

552 Pachtcontracten van de windmolen ter Loots. 1786 en 1795.
1 katern en 1 stuk
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553 Pachtcontract van een weide in Appelterre. 1792.
1 stuk

9. Sint-Antelinks (hof te Roes(e)laar) en Woubrechtegem (hof ten Berge)

9. SINT-ANTELINKS (HOF TE ROES(E)LAAR) EN WOUBRECHTEGEM 
(HOF TEN BERGE)

a. Sint-Antelinks (hof te Roeselaar)

A. SINT-ANTELINKS (HOF TE ROESELAAR)
554 Akte waarbij Raas van Gavere en zijn echtgenote Mathilde een 

perceel land in Hollebeke en een perceel in het Zwijnshoofdbos aan
de abdij van Ninove schenken. 1166.

1 charter

555 Akte waarbij de Sint-Pietersabdij te Gent een domein met gronden, 
weiden en bossen in Ransbeek (Roeselaar) aan de abdij van Ninove
verkoopt. 1179.

1 charter

556 Akte waarbij Raas van Gavere een perceel land in Hollebeke, 
Huppesrotgenaamd, aan de abdij van Ninove schenkt. 1179.

1 charter

557 Akte waarbij Michaël en Filips, heren van Boelare, verschillende 
percelen land, het bos van Rijst, het gebruik van water en gemene 
weiden in Aspelare en Nederhasselt en de tiend van Vloerzegem 
aan de abdij van Ninove schenken. 1181.

1 charter

558 Akte waarbij Raas van Gavere bevestigt dat zijn leenman Siger van 
Hollebeke het Zwijnshoofdbos aan de abdij van Ninove heeft 
overgedragen. 1187.

1 charter

559 Akte waarbij Raas van Gavere bevestigt dat Siger van Hollebeke 
zijn tiend in Woubrechtegem met de abdij van Ninove geruild heeft 
voor een perceel land in Hollebeke. 1200.

1 charter

560 Akte waarbij Gerard van Leeuwergem bevestigt dat Senekin en 
Raas van Clenpol afzien van hun aanspraken op de goederen van 
de abdij van Ninove, maar integendeel de rechten die ze in 
Woubrechtegem of in het leengoed Masmins [ Massemen] bij 
Roeselaar nog zouden hebben, aan de abdij overdragen. 1209.

1 charter

561 Akte waarbij Alix, vrouw van Boelare, aan de abdij van Ninove de 
tiend op een weide bij Ooievaarsnest overdraagt en afziet van 



92 Abdij van Ninove

verdere betwisting over de afgrenzing van weiden in Willikswaai. 
1223.

1 charter

562 Akte waarbij Goswinus van Schendelbeke bevestigt dat de 
erfgenamen van Daniël van Hillegem met zijn instemming en die 
van hun directe leenheer, een perceel land in Ransbeek aan de 
abdij van Ninove verkocht hebben. 1228.

1 charter

563 Akte waarbij Filips van Boelare bevestigt dat Helwide van 
Nederhasselt een perceel land te Nederhasselt aan de abdij van 
Ninove heeft afgestaan en dat hij zelf afziet van alle rechten 
hierop, met uitzondering van de hoge rechtspraak. 1231.

1 charter

564 Akte waarbij Filips van Boelare ten voordele van de abdij van 
Ninove afstand doet van alle rechten, met uitzondering van de 
hoge rechtspraak, op een perceel land te Nederhasselt, dat 
gehouden wordt door Berta van Asscen en haar zonen. 1231.

1 charter

565 Akte waarbij Filips van Boelare, heer van Aspelare, afstand doet 
van land te C atbeke en van de horigen Willem en Margareta van 
Catbeke die het bewerken, en van alle rechten hierop, met 
uitzondering van de hoge rechtspraak, en waarbij hij tevens een 
perceel land bij Bercth schenkt. 1231.

1 charter

566 Akte waarbij Filips van Boelare, heer van Aspelare, ten voordele 
van de abdij van Ninove afstand doet van al zijn rechten op de 
gronden te Bercth die zijn vazal Boudewijn Zorgelose aan de abdij 
van Ninove verkocht had, met uitzondering van de hoge 
rechtspraak en het schutrecht dat de bewoners hebben. 1236.

1 charter

567 Akte waarbij Walter, landdeken van Geraardsbergen, bevestigt dat 
Egidius van Heghe een weide en percelen land te Slettem en 
Aspelare van de abdij van Ninove ontvangen heeft in ruil voor het 
Herratsveld in Woubrechtegem. 1235.

1 charter

568 Akte waarbij Alix, vrouw van Boelare, de schenking door haar zoon 
Filips van alle rechten (met uitzondering van de hoge rechtspraak) 
op twee percelen land te Aspelare en Nederhasselt bevestigt. 
1236.

1 charter

569 Akte waarbij Raas van Gavere de verkoop van een perceel land te 
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Woubrechtegem door Egidius van Landergem aan de abdij van 
Ninove bevestigt en afziet van zijn rechten hierop. 1244/1245.

1 charter

570 Akte waarbij de baljuw van Aalst verklaart dat Gerard van Beveren 
in zijn aanwezigheid heeft afgezien van zijn aanspraken op het 
perceel land te Hollebeke dat de abdij van Ninove van Egidius van 
Landergem gekocht had. 1249.

1 charter

571 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij Reinout van 
Wolvendaal en zijn echtgenote Alicia aan de abdij van Ninove een 
vijver en een perceel land overdragen, die ze daarna in ruil voor 
een jaarlijkse cijns opnieuw in hun bezit krijgen. 1296.

1 charter

572 Akte verleden voor schepenen van Sint-Antelinks, waarbij Jan 
Vander Borgh uit Aspelare het landgoed Beverne, gehouden van 
het Sint-Geertruikapittel van Nijvel, overdraagt aan de abdij van 
Ninove. 1299.

1 charter-chirograaf

573 Akten met betrekking tot de overdracht door de abdij van Ninove 
aan Raas van Herzele en zijn echtgenote Clementia van het hof 
van Beverne in ruil voor een jaarlijkse rente. 1301.

1 charter

574 Akten met betrekking tot de overdracht door de abdij van Ninove 
aan Raas van Herzele en zijn echtgenote Clementia van het hof 
van Beverne in ruil voor een jaarlijkse rente. 1301.

1 charter

575 Notariële akte van de afpaling tussen de gronden van het hof van 
Roeselaar en de gronden van Gillis 's Hasen door de baljuws en 
schepenen van Sint-Antelinks en Woubrechtegem. 1375.

1 charter

--- Vidimus door de abt van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen 
van de akte waarbij Filips de Goede, graaf van Vlaanderen, de abdij
van Ninove in ruil voor een afkoopsom ontslaat van de verplichting 
om de baljuw van Aalst te ontvangen op de hoven ter Loots en te 
Roeselaar voor de (twee)jaarlijkse waerheden (1421). 1423.

576 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een geschil tussen de abdij 
van Ninove, aanlegger, en de schepenen van Sint-Antelinks, 
verweerders, over de vervolging door de boswachter van de abdij 
van beschadiging van de abdijbossen. 1433.

1 charter
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577 Stukken betreffende de vervolging van illegale houtkap in de 
abdijbossen te Sint-Antelinks en Woubrechtegem en de opmeting 
van deze bossen in het kader van een efficiënte vervolging. 1523-
1528.

4 charters

578 Akte verleden voor schepenen van Sint-Antelinks en 
Woubrechtegem, waarbij Robrecht Van Mullem een huis in Sint-
Antelinks verkoopt aan Jasper Van Wienendaele, die het op zijn 
beurt overlaat aan de abdij van Ninove. 1638.

1 stuk

579 Pachtcontracten van gronden in Sint-Antelinks. 1776-1795.
1 omslag

580 Pachtcontracten van het hof te Roeselaar. 1786, 1793 en 1795.
1 omslag

581 Pachtcontracten van de windmolen ter Rijst in Sint-Antelinks. 1786 
en 1795.

1 omslag

b. Woubrechtegem (hof ten Berge)

B. WOUBRECHTEGEM (HOF TEN BERGE)
582 Akte waarbij de graaf van Vlaanderen een leengoed met tienden en

horigen in Woubrechtegem, voordien in handen van zijn leenman 
Rothard Hircus, aan de abdij van Ninove schenkt. 1196.

1 charter

583 Akte waarbij de graaf van Vlaanderen bevestigt dat Rodulfus van 
Gent met de abdij van Ninove een perceel land, een molenplaats 
en een sluis geruild heeft tegen een perceel land in 
Woubrechtegem. 1201.

1 charter

584 Akte verleden voor schepenen van Hollebeke, waarbij Jan 
Ysenbaerde en zijn echtgenote Katelijne een perceel land in 
Hollebeke aan de abdij verkopen. 1362.

1 charter-chirograaf

585 Akte verleden voor schepenen van Outer, waarbij de abdij haar 
goederen in Woubrechtegem in pacht geeft aan Gerard Oeghe. 
1456.

1 charter-chirograaf

586 Akte van overeenkomst tussen de abdij van Ninove en de baljuw en
schepenen van Woubrechtegem over de afwatering van de 
waterput van het hof van de abdij te Woubrechtegem. 1490.
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1 charter-chirograaf

587 Pachtcontracten van het hof ten Berge en gronden te 
Woubrechtegem. 1778-1795.

1 omslag

c. Heerlijkheid Sint-Antelinks-Woubrechtegem

C. HEERLIJKHEID SINT-ANTELINKS-WOUBRECHTEGEM
588 Stukken betreffende de verkoop door de vorst aan de abdij van 

Ninove van de heerlijkheid Sint-Antelinks en Woubrechtegem. 
1630-1632.

1 omslag

589 Stukken betreffende de verkoop in leenpand door de vorst aan de 
abdij van de heerlijkheid Sint-Antelinks-Woubrechtegem. 1642-
1645.

1 charter

590 Stukken betreffende de verkoop in leenpand door de vorst aan de 
abdij van de heerlijkheid Sint-Antelinks-Woubrechtegem. 1642-
1645.

1 charter

591 Stukken betreffende de betaling van het 's graven propre recht aan
de abt van Ninove. 17de-18de eeuw.

1 omslag

592 Overeenkomst met de burgemeester, schepenen en gegoeden van 
Woubrechtegem en Sint-Antelinks over de vrijstelling van 
buitenpoorters van het recht van het beste meubelstuk of dier, dat 
de abt in beide parochies geniet. 1719.

1 katern

593 Dossier inzake een proces voor de schepenbank van 
Woubrechtegem van Mercelius Vander Moesen, Laurijs De Meyer en
Antoon Schandevijl, aanleggers, tegen Norbertus Bogaert, 
verweerder (voorwerp onduidelijk). 1719-1720.

1 omslag

594 Stukken betreffende de kosterij en het schoolmeesterschap van 
Sint-Antelinks. 1726-1731.

1 omslag

595 Akten van aanstelling van schepenen van Woubrechtegem en Sint-
Antelinks. 18de eeuw.

1 omslag

596 "Spijckerboeck S. Antelins", manuaal van ontvangsten uit 
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haverrenten in Sint-Antelinks. 18de eeuw.
1 deel

597 Manuaal van ontvangsten uit haverrenten in Sint-Antelinks. 1785-
1793.

1 katern

10. Wachtebeke (hof te Kalf)

10. WACHTEBEKE (HOF TE KALF)
--- Fragment uit cartularium (?) met betrekking tot de hypothekering 

van abdijgoederen in Wachtebeke. 15de eeuw.

598 Afschrift van een akte waarbij Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, 
en zijn echtgenote een perceel land te Mendonk aan de abdij van 
Ninove schenken (1197). [16de eeuw].

1 stuk

599 Afschrift van een akte waarbij Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, 
een perceel moer in Kalf aan de abdij van Ninove schenkt (1201). 
[16de eeuw].

1 stuk

600 Afschrift van een akte waarbij Raas van Gavere de schenking van 
land te Mendonk door de graaf van Vlaanderen aan de abdij van 
Ninove bevestigt (1202). [16de eeuw].

1 stuk

601 Afschrift van een akte waarbij Margareta, gravin van Vlaanderen en
Henegouwen land en moeren in Kalf aan de abdij van Ninove 
schenkt, voor verschillende jaargetijden (1249). [16de eeuw].

1 stuk

11. Arquennes en Seneffe (proosdij van Renissart )

11. ARQUENNES EN SENEFFE (PROOSDIJ VAN RENISSART )
602 Akte waarbij Godfried, hertog van Lotharingen, en enkele van zijn 

leenmannen het hof van Renissart met bijhorende gronden en 
rechten aan de abdij van Ninove schenken, en waarbij Nicolaas, 
bisschop van Kamerijk deze schenking bevestigt. 1153 en 1414 
(vidimus).

1 charter

603 Akte waarbij Godfried, hertog van Lotharingen, en enkele van zijn 
leenmannen het hof van Renissart met bijhorende gronden en 
rechten aan de abdij van Ninove schenken, en waarbij Nicolaas, 
bisschop van Kamerijk deze schenking bevestigt. 1153 en 1414 
(vidimus).

1 charter
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604 Akte waarbij Boudewijn, graaf van Henegouwen, verklaart dat 
Gerard van Rosseignies van zijn zus Ida een som geld geleend 
heeft met als onderpand zijn aandeel in een molen, een visvijver 
en bijhorende gronden in Renissart. 1182.

1 charter-chirograaf

605 Vonnis van Otto van Trazegnies waardoor de religieuzen van 
Renissart, na een betwisting door Hugo van Feluy, bevestigd 
worden in hun recht op hout, water en weide in Seneffe. 1185.

1 charter

606 Akte waarbij Nicolaas, aartsdiaken van Kamerijk en proost van 
Nijvel, verklaart dat Franco Gibbon de schenking bekrachtigt die 
zijn vader Hugo Pauper aan de abdij van Ninove gedaan heeft, 
waaronder het hof van Renissart, het recht op hout, water en weide
en andere rechten in Seneffe en Arquennes. 1185.

1 charter

607 Akte waarbij Hendrik, hertog van Lotharingen, de rechten en de 
eigendommen van de abdij van Ninove in Renissart en omgeving 
erkent en bevestigt. 1190 en 1414 (vidimus).

1 charter

608 Akte waarbij Hendrik, hertog van Lotharingen, de rechten en de 
eigendommen van de abdij van Ninove in Renissart en omgeving 
erkent en bevestigt. 1190 en 1414 (vidimus).

1 charter

--- Akte waarbij Godfried, kastelein van Brussel, en zijn echtgenote 
Helewide vroegere schenkingen, waaronder de voogdij over Sint-
Aychadrus (Kattem) en het gebruik van hout, weide en water in 
Seneffe en Arquennes bevestigen, nuanceren en aanvullen. 1195. 
Zie inv. nr. 385.

609 Akten met betrekking tot de overdracht door Godfried, kastelein 
van Brussel, aan de abdij van Ninove van een perceel bos in 
Seneffe. 1195.

1 charter

610 Akten met betrekking tot de overdracht door Godfried, kastelein 
van Brussel, aan de abdij van Ninove van een perceel bos in 
Seneffe. 1195.

1 charter

611 Akte waarbij Hendrik, hertog van Lotharingen, bevestigt dat 
Godfried, kastelein van Brussel, met goedkeuring van zijn leenheer 
Evrardus van Roeulx aan de abdij van Ninove een schenking 
gedaan heeft van o.m. een perceel land en bos te Renissart en een 
cijns op een ander perceel land en bos. 1198.
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1 charter

612 Vonnis van de proost van Sint-Pieter en de prior van Sint-Geertrui 
te Leuven in een geschil tussen Hendrik Brodart en de abdij van 
Ninove over de nalatenschap van Daniël van Saintes en diens 
dochter Geila, waarbij de abdij het patronaatsrecht, de tienden en 
de offergaven in de kerk van Houtain-le-Mont toegewezen krijgt. 
1218.

1 charter-chirograaf

613 Akte waarbij Leo, kastelein van Brussel, na een geschil met de 
abdij van Ninove, definitief afziet van alle rechten op de gronden 
van Renissart in Seneffe. 1223 en 1414 (vidimus).

1 charter

614 Akte waarbij Leo, kastelein van Brussel, na een geschil met de 
abdij van Ninove, definitief afziet van alle rechten op de gronden 
van Renissart in Seneffe. 1223 en 1414 (vidimus).

1 charter

615 Akte waarbij de aartsdiaken van Luik en de deken van Fleurus 
bevestigen dat Arnold Rosseaus zijn deel van de tiend te Houtain-
le-Mont aan de abdij van Ninove geschonken heeft. 1227.

1 charter

616 Akte waarbij de deken van Fleurus bevestigt dat Radulf van Celles 
in ruil voor een lijfrente een tiend in Houtain-le-Mont aan de abdij 
van Ninove heeft afgestaan. 1230.

1 charter

617 Vonnissen door de abt-generaal van Prémontré in geschillen tussen
de abdijen van Ninove en Bonne-Espérance over de tienden te 
Renissart. 1234 en 1258.

1 charter

618 Vonnissen door de abt-generaal van Prémontré in geschillen tussen
de abdijen van Ninove en Bonne-Espérance over de tienden te 
Renissart. 1234 en 1258.

1 charter

619 Akte waarbij Gillis, heer van Arquennes, de overdracht van een 
perceel land in Arquennes door Siger van Arquennes en diens 
verwant Drogo aan de abdij van Ninove bevestigt en goedkeurt. 
1260.

1 charter

620 Akte waarbij Gillis, heer van Arquennes, bevestigt dat zijn broer 
Willem verschillende percelen land in Arquennes en Petit-Roeulx-
lez-Nivelles aan de abdij van Ninove heeft overgedragen. 1263.
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1 charter

621 Vonnis door de abt-generaal van Prémontré in een geschil tussen 
de abdij van Ninove enerzijds en de abdij van Saint-Feuillien en de 
pastoor van Arquennes anderzijds over de offergaven in de kapel 
van Renissart, waarvoor de abdij voortaan aan de andere partijen 
jaarlijks een vergoeding moet betalen. 1269.

1 charter

622 Akte waarbij Odris van Walhain, heer van Rosseignies, de 
rechterlijke uitspraak aanvaardt die de abdij van Ninove in het 
gelijk stelt in hun geschil over de vijver van Renissart. 1273.

1 charter

623 Akte waarbij het kapittel van Nijvel en Nicaise, kapelaan van het 
Sint-Catharina-altaar in de Sint-Andrieskerk te Nijvel, een perceel 
land te Arquennes aan de abdij van Ninove verkopen. 1282.

1 charter

624 Akte waarbij Jacob van Walhain ten voordele van de abdij van 
Ninove afziet van zijn rechten op een perceel grond in Arquennes 
en twee andere percelen in Arquennes aan de abdij overdraagt. 
1284.

1 charter

625 Akte waarbij Renier, heer van Arquennes, toelating geeft om de dijk
van de grote vijver in Renissart te verhogen om de 
watervoorziening van de molen te verbeteren. 1284.

1 charter

626 Akten waarbij Gautier en Soihier van Braine, heren van Seneffe, 
bevestigen dat zij de rechten van de abdij van Ninove op de 
pachters van Renissart in Profond Rieu niet langer betwisten. 1287,
1290 en 1414 (vidimus).

2 getransfigeerde charters en 1 charter

627 Akten waarbij Gautier en Soihier van Braine, heren van Seneffe, 
bevestigen dat zij de rechten van de abdij van Ninove op de 
pachters van Renissart in Profond Rieu niet langer betwisten. 1287,
1290 en 1414 (vidimus).

2 getransfigeerde charters en 1 charter

628 Notariële akte waarbij, in het kader van een proces van de abdij 
van Ninove tegen de abdij van Bonne-Espérance, 
getuigenverslagen van inwoners van Profond Rieu over de tienden 
worden vastgelegd. 1346.

1 charter

629 Akte verleden voor Gerard, heer van Neuve-Rue en Adam Capelle, 



100 Abdij van Ninove

waarbij Jan le Maire uit Brussel aan Jan le Bok Dycke het hof van 
Renissart met bijhorende gronden in pacht geeft en de 
uitbatingsvoorwaarden vastlegt. 1369.

1 charter

630 Vonnis van de schepenen van Arquennes in een geschil tussen de 
abdij van Ninove en de inwoners van Rosseignies over het 
onderhoud van de visvijver van Renissart en de nabij gelegen 
weidegronden. 1422.

1 charter-chirograaf

631 Akte verleden voor schepenen van Arquennes, waarbij de inwoners
van Rosseignies en Scoumont die afsluitingen rond de vijver van 
Renissart vernietigd hebben, toegeven dat dit wederrechtelijk is 
gebeurd. 1542.

1 charter-chirograaf

632 Legger van de gronden van het pachthof van Renissart. 1620.
1 deel

633 Notariële akte van verkoop van de weiderechten door de inwoners 
van Rosseignies aan de abt van Ninove, 2 exemplaren. 1620.

2 katernen

--- Kaart van landerijen en bossen in Renissart (onafgewerkt). z.d.

634 Kaart en akte van afpaling van de grenzen tussen het bos van 
Renissart (Arquennes) en de jurisdictie van Rosseignies, op vraag 
van de abt van Ninove, door landmeter François Braeckman. 1752.

1 stuk en 1 blad

--- Kaart van het domein van de proosdij van Renissart, door F. 
Braeckman. 1753.

635 Legger van de goederen van de proosdij van Renissart. 1753.
1 deel

--- Kaartboek van Renissart door F. Braeckman. 1753.

636 Manuaal van inkomsten en uitgaven. 1741-1754.
1 deel

637 - 640 Manualen van inkomsten uit verpachtingen.

637 - 640 MANUALEN VAN INKOMSTEN UIT VERPACHTINGEN.
637 1755-1769.

1 deel

638 1755-1778.
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1 deel

639 1778-1794.
1 deel

640 1774-1781 (onvolledig).
1 deel

641 Pachtcontracten van het pachthof te Renissart. 1767, 1778 en 
1795.

2 katernen en 1 stuk

642 Pachtcontracten van gronden en huizen te Renissart en te Seneffe. 
1774-1791.

1 omslag

643 Pachtcontract van de watermolen van Renissart. 1776.
1 katern

644 - 645 Rekeningen van inkomsten en uitgaven.

644 - 645 REKENINGEN VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN.
644 1789-1790.

1 katern

645 1790-1791.
1 katern

646 Bijlagen bij de rekening van de ontvanger. Tweede helft 18de eeuw.
1 omslag

647 Aantekeningen over een betwisting inzake jachtrecht. 18de eeuw.
2 stukken

12. Sint-Renelde (Saintes) (hof te Hartbeke, Herbecq)

12. SINT-RENELDE (SAINTES) (HOF TE HARTBEKE, HERBECQ)
648 Akte van bevestiging door de abten van Saint-Ghislain en Cambron

van de overeenkomst waarbij de abdij van Ninove de goederen en 
bijhorende rechten van de abdij van Hautmont in Saintes en 
Hartbeke verwerft in ruil voor een jaarlijkse rente. 1186.

1 charter

649 Akte waarbij Boudewijn, graaf van Vlaanderen, attesteert dat 
Petrus van Saintes in zijn aanwezigheid heeft bevestigd dat de 
religieuzen van Ninove recht hebben op het gebruik van de 
gemeenschappelijke weiden in Saintes. 1200.

1 charter

650 Akte waarbij de abt van Ninove onder zekere voorwaarden twee 
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percelen land in Saintes aan Robert van Heikruis overdraagt. 1218.
1 charter

651 Akte waarbij Engelbert, heer van Edingen, mede namens zijn vazal 
Adam van Boutersbrugghe een perceel bos in Heikruis aan de abdij
van Ninove schenkt. 1223 en 1602 (authentiek afschrift).

1 charter en 1 stuk

652 Akte waarbij Engelbert, heer van Edingen, bevestigt dat zijn vazal 
Robert van Bossart, met instemming van zijn echtgenote Helewide 
aan de abdij van Ninove een perceel land bij Hartbeke geschonken 
heeft. 1230.

1 charter

653 Akte waarbij Johannes, deken van het Sint-Germanuskapittel te 
Bergen, en Péronne, overste van het Sint-Waldetrudiskapittel te 
Bergen, bevestigen dat een kanunnikes afziet van haar recht op 
een perceel grond in Heikruis. 1242.

1 charter

654 Akte van schenking door Engelbert, heer van Edingen, aan de abdij
van Ninove van een rente en een perceel land in Striehout.1241.

1 charter

655 Akte waarbij Engelbert, heer van Edingen, de schenking van een 
perceel land te Helberg door zijn vazal Cauderon aan de abdij van 
Ninove bevestigt en bekrachtigt. 1243.

1 charter

656 Akte waarbij de kastelein van Braine-le-Comte mede namens de 
graaf van Vlaanderen de schenking van een perceel land in 
Bierghes door zijn vazal Egidius van Hamme aan de abdij van 
Ninove bekrachtigt. 1244.

1 charter

657 Akte waarbij de abt van Saint-Denis-en-Broqueroie een 
overeenkomst met de abdij van Ninove over de tienden en het 
patronaatsrecht in Bergesines bevestigt. 1246.

1 charter

--- " Plan figuratif du chemin allant de Herbecq vers le hameau de 
l'Epinne ainsi que celui allant de Herbecq vers le croisipied, mesuré
l'année 1770 ", plan van het hof van Herbecq en de weg van 
Herbecq (Saintes) naar l'Epinne, door landmeter G. Yernault. 1770.

658 Stukken betreffende een geschil met de heer van Mussain over een
recht van doorgang. 17de en 18de eeuw.

1 omslag
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659 - 662 Manualen van inkomsten uit renten en cijnzen te Herbecq.

659 - 662 MANUALEN VAN INKOMSTEN UIT RENTEN EN CIJNZEN TE 
HERBECQ.

659 1654-1752.
1 katern

660 1729-1766.
1 katern

661 1766-1793.
1 deel

662 ca. 1762-1773.
1 deel

663 Cijnsboek. 1654, hernieuwd in 1702.
1 katern

664 Aantekeningen en andere stukken betreffende de inning van 
heerlijke renten. 18de eeuw.

1 omslag

665 Pachtcontracten van het pachthof van Herbecq en van gronden in 
Saintes. 1783-1793.

1 omslag

666 Processen-verbaal van verkoop van bomen en schaarhout te 
Herbecq. 1790-1793.

5 katernen

667 Lijst van uitgaven gemaakt voor de nieuwe schuur van het hof te 
Herbecq. 1791-1792.

1 stuk

668 Stukken betreffende de aanstelling van meier en schepenen te 
Herbecq. 18de eeuw.

1 omslag

13. Okegem (hof te Eversem en hof te Voorde)

13. OKEGEM (HOF TE EVERSEM EN HOF TE VOORDE)
669 Akten met betrekking tot de schenking door Machteld, vrouw van 

Neigem, en haar zoon Gillis, heer van Trazegnies, van het allodium 
Eversem te Okegem, en de bevestiging hiervan door de graaf van 
Vlaanderen en de hertog van Neder-Lotharingen. 1196-1198.

1 charter

670 Akten met betrekking tot de schenking door Machteld, vrouw van 
Neigem, en haar zoon Gillis, heer van Trazegnies, van het allodium 
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Eversem te Okegem, en de bevestiging hiervan door de graaf van 
Vlaanderen en de hertog van Neder-Lotharingen. 1196-1198.

1 charter

671 Akten met betrekking tot de schenking door Machteld, vrouw van 
Neigem, en haar zoon Gillis, heer van Trazegnies, van het allodium 
Eversem te Okegem, en de bevestiging hiervan door de graaf van 
Vlaanderen en de hertog van Neder-Lotharingen. 1196-1198.

1 charter

672 Akte waarbij het kapittel van Meerbeke aan de abdij van Ninove 
een perceel land bij Eversem in Okegem overdraagt in ruil voor een
perceel naast de Ascht in Meerbeke. 1223.

1 charter

673 Testament van Willem 'de la Vort', waarbij die onder meer aan de 
abdij van Ninove een perceel land te Okegem schenkt voor de 
stichting van een jaargetijde. 1249.

1 charter

674 Scheidsrechterlijk vonnis door frater Raas, pastoor van Ninove, en 
frater Peter, pastoor van Okegem, in een proces van de abdij van 
Ninove tegen Hugo van Burst en zijn echtgenote Ermengarde over 
een rente op een huis in Okegem. 1271.

1 charter en 1 stuk

675 Notariële akte waarbij de abt van de Sint-Adriaansabdij van 
Geraardsbergen de tienden op goederen in Okegem en Iddergem, 
die Henricus van Huffleghem en zijn broers van hem in leen 
hadden, aan de abdij van Ninove overdraagt. 1311.

1 charter

676 Vidimus door de abt van Affligem van een akte waarbij de abt van 
Ninove door Jan van Grimbergen, heer van Mollem, en diens 
echtgenote Maria voor het grafelijk Leenhof van Aalst in het bezit 
wordt gesteld van het hof te Voorde te Okegem, met bijhorende 
goederen en rechten (1351). 1352.

1 charter

677 Vidimus door de abt van Affligem van een akte van grensbepaling, 
op last van het Leenhof van Aalst, van de goederen te Okegem van
Jan van Grimbergen, heer van Mollem (1351). 1352.

1 charter

678 Vonnis van het Leenhof van Aalst in een geschil tussen Jan van 
Mollem en Bussaart van Campine over renten op het hof te Voorde 
in Okegem, waarbij laatstgenoemde ten aanzien van de abdij van 
Ninove afziet van zijn aanspraken. 1354.

1 charter
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679 Akte verleden voor schepenen van Gent, waarbij de 
afgevaardigden van de parochie Okegem attesteren dat zij in de 
toekomst de abdij van Ninove nooit meer zullen vragen om karren 
te leveren of te betalen omwille van het abdijgoed in Okegem. 
1438.

1 charter

680 Pachtcontract met Pieter de Boyst over een perceel land en een 
huis te Okegem. 1454.

1 charter-chirograaf

681 Akte verleden voor schepenen van Liedekerke en Okegem, waarbij 
Jan Uter Borch, alias Stasijns, en zijn echtgenote Amelberge aan 
hun zoon Jan twee percelen land in Okegem en Denderleeuw 
overdragen als wijdingstitel. 1454.

1 charter

682 Akte waarbij de abt van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen 
met goedkeuring van de aartsbisschop van Mechelen, het 
patronaatsrecht over Okegem, met uitzondering van de tienden in 
Impegem, overdraagt aan de abdij van Ninove. 1602.

1 charter

--- Kaart van de abdijgronden op het grondgebied van Ninove en 
Okegem, door landmeter Philips De Dijn. 1621.

--- Kaart van de Tripe meerschen te Okegem, "gescheurt ten jaere 
1758", door landmeter M. Galmaert. 1758.

--- Kaart van gronden te Okegem tussen de Dender en de steenweg 
van Ninove naar Aalst, opgemaakt naar een kaart van ca. 1695. 
z.d.

683 - 684 Manualen van ontvangsten uit heerlijke renten op gronden te Okegem

683 - 684 MANUALEN VAN ONTVANGSTEN UIT HEERLIJKE RENTEN 
OP GRONDEN TE OKEGEM

683 1740-1783.
2 katernen

684 1785-1796.
1 katern

685 Aantekening van landmeter M. Galmaert over de splitsing van een 
perceel land te Okegem. 1760.

1 stuk

686 Pachtcontracten van gronden te Okegem, Ninove en Bakergem. 
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1777-1795.
1 omslag

687 Pachtcontract van het hof te Eversem. 1789.
2 katernen

688 Pachtcontract van een tiend in Okegem. 1792.
1 stuk

14. Iddergem

14. IDDERGEM
689 Akte waarbij Gerard, heer van Grimbergen, bevestigt dat Hendrik 

en Willem Malrans, een allodium met een molen te Iddergem aan 
de abdij hebben overgedragen. 1187.

1 charter

690 Akte waarbij Raas van Gavere en zijn echtgenote aan de abdij een 
perceel land in Bakergem schenken, evenals een deel van de tiend.
1197.

1 charter

691 Akte van minnelijke schikking door de abt van Dielegem, de deken 
van Halle en de pastoor van Burst in een geschil tussen de abdij en
Simon van Denderleeuw over een molen bij Iddergem. 1224.

1 charter

692 Akte waarbij de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen en de abdij 
van Ninove percelen land in Okegem en Denderhoutem ruilen voor 
een perceel in Iddergem. 1241.

1 charter

693 Akte waarbij Raas van Liedekerke afziet van alle rechten op een 
perceel land te Hona, dat hij vroeger al aan de abdij van Ninove 
verkocht had. 1248.

1 charter

694 Akte waarbij de graaf van Vlaanderen de verkoop van een perceel 
land te Iddergem door Eustache, religieus in Cambron, aan de abdij
van Ninove, bevestigt. 1289.

1 charter

695 Akte waarbij de abdij van Ninove en de abdij van Dielegem 
tiendrechten te Bakergem en Iddergem ruilen. 1311 en 1647 
(afschrift).

1 charter en 1 stuk

696 Akte waarbij de abdij van Ninove en de abdij van Dielegem 
tiendrechten te Bakergem en Iddergem ruilen. 1311 en 1647 
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(afschrift).
1 charter en 1 stuk

697 Pachtcontract met Lieven Goossens over een perceel land te 
d'Eene. 1699.

1 stuk

698 Stukken betreffende een geschil met de erfgenamen van Niklaas 
Vander Kelen over schulden. 1749.

1 omslag

699 Pachtcontracten van de watermolen in d'Eene.1784, 1794 en 1795.
4 katernen en 1 stuk

700 Pachtcontracten van het hof ter d'Heune ( d'Eene).1786 en 1794.
2 katernen

15. Velzeke en Dikkelvenne (hof en proosdij van Boechoute)

15. VELZEKE EN DIKKELVENNE (HOF EN PROOSDIJ VAN 
BOECHOUTE)

701 Akte waarbij Everardus Radulfus, burggraaf van Doornik, aan de 
abdij een perceel in het Bredebroekbos schenkt, en waarbij hij ook 
de rechten en de bezittingen van de abdij te Velzeke, waaronder 
het hof van Boechoute, erkent en bevestigt, 3 exemplaren. 1187.

1 charter

702 Akte waarbij Everardus Radulfus, burggraaf van Doornik, aan de 
abdij een perceel in het Bredebroekbos schenkt, en waarbij hij ook 
de rechten en de bezittingen van de abdij te Velzeke, waaronder 
het hof van Boechoute, erkent en bevestigt, 3 exemplaren. 1187.

1 charter

703 Akte waarbij Everardus Radulfus, burggraaf van Doornik, aan de 
abdij een perceel in het Bredebroekbos schenkt, en waarbij hij ook 
de rechten en de bezittingen van de abdij te Velzeke, waaronder 
het hof van Boechoute, erkent en bevestigt, 3 exemplaren. 1187.

1 charter

--- Akte waarbij Raas van Gavere naast andere voorrechten de tiend 
van Liedekerke schenkt, het beschikkingsrecht van de abdij over de
plaatselijke mansionarii erkent, haar ontslaat van de verplichting 
om in Velzeke een zustergemeenschap te onderhouden op 
voorwaarde dat er in het hof van Boechoute een priester resideert. 
1195.

704 Akte waarbij Raas van Gavere en zijn zoon voor het onderhoud van 
de godslamp in de kapel te Boechoute een rente schenken, de 
bezittingen van de abdij te Boechoute en Bredebroek bevestigen 
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en bescherming beloven. [ca. 1199] en 1330 (vidimus).
1 charter

705 Akte waarbij Raas van Gavere en zijn zoon voor het onderhoud van 
de godslamp in de kapel te Boechoute een rente schenken, de 
bezittingen van de abdij te Boechoute en Bredebroek bevestigen 
en bescherming beloven. [ca. 1199] en 1330 (vidimus).

1 charter

706 Akten met betrekking tot de schenking door Walter van Zottegem 
en zijn vrouw Ricaldis van Oudenaarde van een perceel land te 
Velzeke. 1213.

1 charter

707 Akten met betrekking tot de schenking door Walter van Zottegem 
en zijn vrouw Ricaldis van Oudenaarde van een perceel land te 
Velzeke. 1213.

1 charter

708 Akte waarbij Raas van Gavere bevestigt dat zijn zoon Arnold aan de
abdij van Ninove een perceel land in Bredebroek geschonken heeft,
dat aanvankelijk in leen werd gehouden door Egidius Screihase. 
1213.

1 charter

709 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van Hendrik Van 
Housse, proost van Boechoute, aanlegger, tegen de abdij van 
Hasnon en haar pachter, verweerder, over de tienden te Velzeke. 
1413.

1 charter

710 Aanstellingsbrief en reglement voor Rijkaart Van Sint Pieters, 
boswachter van de abdij in het Munkbos. 1571.

1 charter

--- Kaart van gronden te Balegem, door landmeter Philips De Dijn. z.d.

711 Manuaal van inkomsten uit pachten van Adrianus De Middeler, 
proost van Boechoute. 1723-1743.

1 katern

712 Manuaal van ontvangsten uit heerlijke renten op gronden te 
Balegem, Scheldewindeke, Velzeke en Dikkelvenne. 1735; 
bijgehouden tot ca. 1790.

1 deel

713 Authentiek afschrift van een manuaal van ontvangsten uit heerlijke
renten te Balegem, Velzeke, Scheldewindeke en Boechoute. 1735; 
met aantekeningen tot 1774.
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1 deel

--- Akte van opmeting van een perceel op de Bootershouck te Velzeke.
1752.

714 - 715 Manualen van ontvangsten uit pachten van goederen van de proosdij van Boechoute, gelegen te Velzeke, Landskouter, Balegem, Sint-Kornelis-Horebeke, Boechoute, Roborst, Strijpen, enz.,

714 - 715 MANUALEN VAN ONTVANGSTEN UIT PACHTEN VAN 
GOEDEREN VAN DE PROOSDIJ VAN BOECHOUTE, GELEGEN TE 
VELZEKE, LANDSKOUTER, BALEGEM, SINT-KORNELIS-HOREBEKE, 
BOECHOUTE, ROBORST, STRIJPEN, ENZ.,

714 1755-1780.
1 deel

715 1758-1793, begonnen door ontvanger Nicolaus Crick en 
verdergezet door D. Wafelaerts.

1 deel

716 Akte van overeenkomst tussen de abdij van Ninove en Franciscus 
Vanden Beurre naar aanleiding van een geschil over een gracht in 
Velzeke. 1776.

1 stuk

717 Akte van overeenkomst tussen de abdij van Ninove en Joos Vande 
Weghe naar aanleiding van een geschil over een betwiste 
aanplanting in Boechoute. 1777.

1 stuk

718 Pachtcontracten van een pachthof te Velzeke. 1783 en 1792.
3 katernen

719 Pachtcontract van het pachthof van Boechoute. 1784.
1 katern

--- "Notitieboeck" door provisor Paulus De Vleminck van ontvangsten 
uit Boechoute. April 1788 - nov. 1789.

720 Processen-verbaal van de verkoop van bomen en schaarhout in 
Velzeke. 1790-1794.

8 katernen

16. Outer

16. OUTER
721 Akte waarbij Sofie, burchtvrouw van Brussel, bevestigt dat Arnold 

van Holar in haar naam een allodium te Ninove geruild heeft voor 
een allodium van de abdij van Ninove in Outer. 1235.

1 charter

722 Akten met betrekking tot de overdracht door Gilbert, pastoor van 
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Outer, aan de abdij van Ninove van het schoofrecht, een cijns en 
andere rechten die hij van Walter van Pollare in leen had. 1286.

2 charters

723 Akten met betrekking tot de overdracht door Gilbert, pastoor van 
Outer, aan de abdij van Ninove van het schoofrecht, een cijns en 
andere rechten die hij van Walter van Pollare in leen had. 1286.

2 charters

724 Akte waarbij Walter van Pollare, heer van Outer, bevestigt dat 
Gerard Schulfere aan de abdij van Ninove een perceel land bij 
Rubroek (Outer) heeft verkocht en dat Hendrik Koghe de abdij een 
perceel land bij het Vijverbroek heeft geschonken. 1288.

1 charter

725 Akte waarbij Walter van Pollare, heer van Outer, bevestigt dat 
Gerard en Korneel Brulant uit Eichem aan de abdij van Ninove een 
perceel land en weide in Outer hebben verkocht, en dat Gerard en 
Egidius, zonen van Ada van Eichem, een perceel land en huisjes 
aan de abdij hebben verkocht. 1289.

1 charter

726 Akte waarbij Walter van Pollare, heer van Outer en Zandbergen, en 
zijn echtgenote Machteld, vrouw van Welden, verklaren dat zij het 
schoofrecht van Outer verkocht hebben en er bijgevolg geen enkel 
recht meer op hebben. 1295.

1 charter

727 Akte waarbij de landdekens van Halle en Geraardsbergen 
bevestigen dat Egidius Puttere uit Lebeke (Outer) verschillende 
renten en andere rechten op gronden te Lebeke aan de abdij 
geschonken heeft. 1300.

1 charter

728 Akte waarbij de landdekens van Halle en Geraardsbergen 
bevestigen dat Egidius Puttere uit Lebeke (Outer) verschillende 
renten en andere rechten op gronden te Lebeke aan de abdij 
geschonken heeft. 1300.

1 charter

729 Akte verleden voor schepenen van Outer, waarbij Klaas De Vos aan
Gillis Sceerbaert van Gaasbeek een rente, bezet op een perceel 
weide in Outer, verkoopt. 1369.

1 charter-chirograaf

730 Notariële akte, waarbij Cornelius Van de Varent aan de abdij van 
Ninove een rente, bezet op een perceel land in Outer schenkt, voor
een jaargetijde voor zichzelf en zijn echtgenote. 1369.

1 charter-chirograaf
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731 Vonnis van de schepenbank van Outer in een proces tussen 
Maarten De Meyere, ontvanger van de abdij van Ninove en 
aanlegger, tegen Adriaan Vanden Dorp, verweerder, wegens 
achterstallige betaling van rente. 1546.

1 charter

732 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen van 
de abdij, aanlegger, tegen de douairière van Beaupré, verweerster,
over een recht van doorgang over een weide van de abdij te Outer. 
1620-1625.

3 charters

--- Kaarten van tienden onder Outer en Herlinkhove, door landmeter 
Philips De Dijn. 1661 en 1662.

733 Lijst van tienden te Outer. 1710.
1 stuk

734 Uittreksel uit het meetboek van de parochie Outer, met vermelding
van de pachters van de gronden van de abdij van Ninove. 1714.

1 stuk

735 Akte van schatting van een perceel land te Outer en een perceel 
bos te Herlinkhove, op verzoek van Lieven Van Landuyt, afgaande 
pachter. 1745.

1 stuk

736 Akte van schatting van twee percelen land te Outer, op verzoek 
van Jacob Roelant, afgaande pachter. 1745.

1 stuk

737 Pachtcontracten van een tiend in Outer en Ninove. 1776 en 1792.
2 stukken

17. Aspelare en Nederhasselt

17. ASPELARE EN NEDERHASSELT
738 Akte waarbij Raas, heer van Liedekerke, Boelare en Breda, en zijn 

echtgenote Alicia bevestigen dat Jan Vander Beken twee percelen 
land in Aspelare verkocht heeft aan de abdij van Ninove. 1290.

1 charter

739 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij Jan Vander 
Borch een perceel land in Aspelare overdraagt aan de abdij van 
Ninove. 1299.

2 charters-chirografen

740 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Hendrik Vander 
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Borch de rechten van de abdij van Ninove op eigendommen in 
Aspelare en Sint-Antelinks bevestigt. 1332.

1 charter-chirograaf

741 Akte waarbij de abt van de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen 
de overdracht van een deel van een hofstede in Aspelare door 
Wouter Van den Boechoute aan de abdij van Ninove bevestigt en in
dat verband Jan Van Middelborch volmacht geeft. 1334.

1 charter

742 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij Jan Van 
Boutersbrugghe voor de pitancie een rente schenkt, bezet op het 
hof ter Beken in Aspelare. 1343.

1 charter-chirograaf

743 Notariële akte waarbij Jan Vetsupe en Hendrik Van Ounse voor de 
pitancie percelen land in Aspelare en Ninove schenken. 1345 en 
z.d. (afschrift).

1 charter en 1 stuk

744 Notariële akte waarbij Jan Vetsupe en Hendrik Van Ounse voor de 
pitancie percelen land in Aspelare en Ninove schenken. 1345 en 
z.d. (afschrift).

1 charter en 1 stuk

745 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij Jan De Meyer 
aan Gillis De Crudenaere een rente op een perceel land in 
Nederhasselt verkoopt. 1346.

1 charter-chirograaf

746 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij Wouter Van 
den Boechoute aan Gillis De Crudenaere een perceel weide in 
Aspelare verkoopt. 1347.

1 charter-chirograaf

747 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij Margriet, 
Alicia en Jan van Wolfsdale verschillende percelen land in 
Wolfsdale aan de abdij van Ninove verkopen. 1350.

1 charter-chirograaf

748 Akten betreffende de overdracht door Gerard Van Wassenhove van 
de rechten op de goederen bij Wolfsdale die de abdij van Ninove 
voor de pitancie verworven had. 1365.

1 charter

749 Akten betreffende de overdracht door Gerard Van Wassenhove van 
de rechten op de goederen bij Wolfsdale die de abdij van Ninove 
voor de pitancie verworven had. 1365.

1 charter
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750 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij een rente, 
bezet op een huis en een weide in Aspelare na een geschil tussen 
Jan Goetvrients en Jan De Meyer toegewezen wordt aan Jan Uter 
Lilien. 1405.

1 charter-chirograaf

751 Akte waarbij Bernard Van Ieghem en zijn echtgenote Katelijne aan 
Adriaan Van Ieghem, kanunnik in de abdij van Ninove, een rente 
schenken, bezet op een goed bij de Goddinsbeek.1419.

1 charter

752 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij de abdij door 
uitwinning in het bezit wordt gesteld van een niet nader genoemd 
perceel grond te Aspelare wegens achterstallige betaling van een 
rente. 1434.

1 charter

753 Akte verleden voor schepenen van Aspelare, waarbij de abdij door 
uitwinning in het bezit wordt gesteld van twee percelen grond te 
Aspelare wegens achterstallige betaling van een rente. 1449.

1 charter-chirograaf

754 Akten met betrekking tot de verkoop van renten, bezet op 
eigendommen in Aspelare, door de Sint-Adriaansabdij te 
Geraardsbergen aan de abdij van Ninove. 1568.

1 charter

755 Akten met betrekking tot de verkoop van renten, bezet op 
eigendommen in Aspelare, door de Sint-Adriaansabdij te 
Geraardsbergen aan de abdij van Ninove. 1568.

1 charter

756 Pachtcontracten van gronden en tienden in Aspelare. 1786 en 
1789.

1 omslag

18. Voorde

18. VOORDE
757 Akte waarbij de abdij van Mont-Saint-Martin in ruil voor een 

jaarlijkse rente al haar goederen en rechten in Voorde aan de abdij 
van Ninove in erfpacht geeft. 1291 en 1593 (authentiek afschrift).

1 charter

758 Akte waarbij de abdij van Mont-Saint-Martin in ruil voor een 
jaarlijkse rente al haar goederen en rechten in Voorde aan de abdij 
van Ninove in erfpacht geeft. 1291 en 1593 (authentiek afschrift).

1 charter
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759 Akte waarbij Betho, aartsdiaken van Antwerpen, namens de 
bisschop van Kamerijk de transactie over Voorde tussen de abdijen 
van Ninove en Mont-Saint-Martin goedkeurt. 1291.

1 charter

760 Akte waarbij Lodewijk van Gruuthuuse en zijn echtgenote Margriet 
van Borsele, heren van Voorde, een aantal percelen land voor de 
abdij van Ninove amortiseren. 1471.

1 charter

761 Akte verleden voor schepenen van Ninove, waarbij Felix Lint een 
perceel land te Voorde aan de abdij van Ninove afstaat in ruil voor 
percelen land in Kattem en Schepdaal. 1568.

1 charter

762 Stukken betreffende de overdracht van twee percelen land in 
uitvoering van de vonnissen van het Leenhof van Voorde in een 
proces van de ontvanger van de abdij van Ninove, aanlegger, 
tegen Gijsbrecht en Adolf Van Oudenhove, verweerders, over de 
achterstallige betaling van een rente. 1651-1652.

3 stukken

763 Stukken betreffende de overdracht van een rente op land in Voorde
door Jan De Coster aan de abdij van Ninove als gedeeltelijke 
vergoeding voor achterstallige pacht. 1683 en 1694.

2 stukken

764 Minnelijke schikking tussen de abt als begever van de pastorie van 
Voorde en Jacques Maximiliaan Vander Meere, heer van Voorde, 
naar aanleiding van een geschil over een aanplanting van bomen. 
1720.

1 stuk

765 Proces-verbaal van opmeting en kaart van een perceel land op het 
Kerkveld te Voorde, door landmeter Gijsbrecht Van Oudenhove. 
1760.

1 blad

--- Aantekening betreffende de opmeting van een perceel grond op de
Lavaen kouter te Voorde. 1781.

766 Pachtcontract van gronden te Voorde. 1789.
1 katern

767 Pachtcontracten van een tiend te Voorde. 1789 en 1794.
2 stukken



Abdij van Ninove 115

19. Meise

19. MEISE
--- Stukken betreffende een geschil met de abdij van Jette-Dielegem 

over de kerk van Denderleeuw, het kapittel en de kerk van 
Liedekerke, met zijn afhankelijkheden Lombeek en Strijtem, de 
tiend van Meise en andere bezittingen. 1146-1180.

768 Akte waarbij Rodulfus, deken van Noyon, de tiend van Meise in zijn 
bezit aan de abdij van Ninove schenkt, met uitzondering van het 
stro en de stoppels en een rente. 1171.

1 charter

769 Akten met betrekking tot de schenking door de zonen en 
kleinzonen van Willem van Oppem aan de abdij van Ninove van 
een tiend te Oppem en te Meise. 1176 en 1199.

1 charter

770 Akten met betrekking tot de schenking door de zonen en 
kleinzonen van Willem van Oppem aan de abdij van Ninove van 
een tiend te Oppem en te Meise. 1176 en 1199.

1 charter

771 Akten met betrekking tot de schenking door Willem van Kraainem 
en zijn echtgenote aan de abdij van Ninove van een tiend te Meise,
Oppem, Limbos en Sint-Brixius-Rode. 1183, 1186 en 1211.

1 charter

772 Akten met betrekking tot de schenking door Willem van Kraainem 
en zijn echtgenote aan de abdij van Ninove van een tiend te Meise,
Oppem, Limbos en Sint-Brixius-Rode. 1183, 1186 en 1211.

1 charter

773 Akten met betrekking tot de schenking door Willem van Kraainem 
en zijn echtgenote aan de abdij van Ninove van een tiend te Meise,
Oppem, Limbos en Sint-Brixius-Rode. 1183, 1186 en 1211.

1 charter

774 Akten waarbij Godfried, graaf van Vianden en heer van 
Grimbergen, en diens zoon Filips, verklaren geen geschillen te 
hebben met de abdij van Ninove en bevestigen dat de tiend van 
Meise en andere goederen van de abdij in Meise en het land van 
Grimbergen vrij zijn van elke belasting. 1299.

1 charter

775 Akten waarbij Godfried, graaf van Vianden en heer van 
Grimbergen, en diens zoon Filips, verklaren geen geschillen te 
hebben met de abdij van Ninove en bevestigen dat de tiend van 
Meise en andere goederen van de abdij in Meise en het land van 
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Grimbergen vrij zijn van elke belasting. 1299.
1 charter

776 Akte waarbij de abt-generaal van Prémontré na een betwisting de 
verdeling van de tiend van Meise tussen de abdijen van 
Grimbergen en Ninove vastlegt. 1223.

1 charter

777 Rentebrief voor Paulus Verbist ten laste van de abdij van Ninove, 
die onder meer de tiend van Meise voor de lening in kwestie onder 
hypotheek heeft geplaatst. 1701.

1 katern

778 Proces-verbaal van opmeting en kaart van een perceel land de 
thintschuere te Meise, door landmeter J. De Deken. 1753.

1 blad

20. Andere lokaliteiten

20. ANDERE LOKALITEITEN
a. Aaigem en Heldergem

A. AAIGEM EN HELDERGEM
779 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk namens Walter van Erpe de 

tiend op een perceel land in Heldergem met instemming van de 
Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen aan de abdij van Ninove 
schenkt. 1230.

1 charter

780 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de abdij 
tegen Gillis De Keghel over een weide in Heldergem ( ten 
Boonhove), waarvan de Keghel het vruchtgebruik had opgeëist. 
1409.

1 charter

781 Akte verleden voor schepenen van Aaigem, waarbij de abdij van 
Ninove bevestigd wordt in de eigendom van het perceel land de 
Cuetele. 1442.

1 charter

782 Kaart van percelen land in Heldergem. 17de eeuw.
1 blad

783 - 784 Manualen van inkomsten uit tiendrechten te Aaigem.

783 - 784 Manualen van inkomsten uit tiendrechten te Aaigem.
783 1751-1784.

1 katern

784 1785-1793.
1 katern



Abdij van Ninove 117

785 Manuaal van inkomsten uit heerlijke renten in Aaigem en 
Heldergem. 1785-1793.

1 katern

786 Pachtcontracten van gronden en bossen te Aaigem en Heldergem. 
1784, 1786 en 1793.

3 stukken

b. Aalst

B. AALST
--- Akte verleden voor schepenen van Aalst, waarbij Jan Vander Merct 

bevestigt een rente op zijn huis verschuldigd te zijn aan de pitancie
van de abdij. 1323.

787 Stukken betreffende de verkoop door de abdij van een schuur in 
Aalst. 1751.

2 stukken

c. Breda

C. BREDA
788 Akte waarbij Raas van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, 

percelen moer en heide in Breda aan de abdij in leen geeft. 1301.
1 charter

d. Burst

D. BURST
789 Overeenkomst inzake de aankoop door Charles Flameng van een 

perceel land te Burst voor de abdij van Ninove. 1729.
1 katern

e. Denderhoutem

E. DENDERHOUTEM
790 Akte van verkoop door de graaf van Vlaanderen aan diverse 

partijen van de opstal van Lebeke in Denderhoutem. 1279.
1 charter

791 Akte waarbij Franco 'Rattier' van Denderhoutem en zijn echtgenote 
Machteld een perceel grond te Denderhoutem aan de abdij van 
Ninove overdragen. 1282.

1 charter

792 Notariële akte waarbij Goswinus Paen van Denderhoutem een 
rente, bezet op een perceel weide in Denderhoutem, aan de abdij 
van Ninove schenkt. 1344.

1 charter

793 Akte verleden voor schepenen van Denderhoutem, waarbij Wouter 
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De Moeyere aan Korneel Mouwe een erfelijke rente op een huis met
land in Ter Linden overdraagt. 1368.

1 charter

794 Akten verleden voor schepenen van Denderhoutem met betrekking
tot de verkoop door Hendrik, Laureis en Cornelis Wykaerde van 
percelen land in Denderhoutem. 1430, 1445, 1446 en 1466.

1 charter

795 Akten verleden voor schepenen van Denderhoutem met betrekking
tot de verkoop door Hendrik, Laureis en Cornelis Wykaerde van 
percelen land in Denderhoutem. 1430, 1445, 1446 en 1466.

1 charter

796 Akten verleden voor schepenen van Denderhoutem met betrekking
tot de verkoop door Hendrik, Laureis en Cornelis Wykaerde van 
percelen land in Denderhoutem. 1430, 1445, 1446 en 1466.

1 charter

797 Akten verleden voor schepenen van Denderhoutem met betrekking
tot de verkoop door Hendrik, Laureis en Cornelis Wykaerde van 
percelen land in Denderhoutem. 1430, 1445, 1446 en 1466.

1 charter

--- Kaart van de regio Pamel-Okegem-Outer-Herlinkhove, door 
landmeter Philips De Dijn, ca. 1620, later gebruikt in het kader van 
een proces van de burgemeester en schepenen van Ninove tegen 
de burgemeester en schepenen van Denderhoutem. 1702.

798 Stukken betreffende een proces van de abt, burgemeester en 
schepenen van Ninove tegen de burgemeester en schepenen van 
Denderhoutem. 1702.

1 omslag

799 Pachtcontract van een perceel land te Denderhoutem. 1793.
2 stukken

f. Denderwindeke en Pollare

F. DENDERWINDEKE EN POLLARE
800 Akte verleden voor schepenen van Pollare, waarbij Goswinus Den 

Paen aan Jan Heinrix een perceel land in Pollare overdraagt voor 
een jaarlijkse cijns. 1344.

1 charter-chirograaf

801 Akte van overdracht voor het Laathof van ter Rijst door de kinderen
van Jan Pileits aan Jan Beverlinc van een huis en gronden in Ter 
Roost (Denderwindeke). 1417.

1 charter-chirograaf
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802 Akte van overdracht voor het Laathof van ter Rijst door Daneel Van
Alkenborre aan Jan Beverlinc van een jaarlijkse rente, bezet op 
gronden in Ter Roost. 1417.

1 charter-chirograaf

803 Akte van overdracht voor het Laathof van ter Rijst door Jan Pileits 
aan Jan Beverlinc van een perceel land te 
Walborre (Denderwindeke). 1417.

1 charter

804 Akte van overdracht voor het Laathof van ter Rijst door Jan 
Beverlinc aan Pieter Pileits van het hof ter Roost en een perceel 
land in Denderwindeke. 1439.

1 charter-chirograaf

805 Akte van overdracht voor het Laathof van ter Rijst door Hendrik 
Rutinc, Hendrik Van Pantegem en Trude Pileits aan de abdij van 
Ninove van renten bezet op land te Denderwindeke, de helft van 
het hof ter Roost en een perceel weide. 1473.

1 charter-chirograaf

806 Akte waarbij de abt van Vermand met instemming van de abt-
generaal van Prémontré, de abdijgoederen te Pollare en 
Denderwindeke aan de abdij van Ninove verkoopt. 1484.

2 charters, getransfigeerd

807 Akte verleden voor schepenen van het Land van Wedergraat, 
waarbij Joos Van Varenberch verklaart een rente, bezet op 
eigendommen in Denderwindeke en Appelterre, schuldig te zijn aan
de abdij van Ninove. 1622.

1 charter

808 Dossier inzake een proces voor de Raad van Vlaanderen van de abt
van Ninove, aanlegger, tegen de pointers en zetters van Pollare, 
verweerders, over belastingen. 1681-1682.

1 omslag

809 Pachtcontract over gronden te Denderwindeke. 1709.
1 katern

g. Gooik

G. GOOIK
810 Akte verleden voor schepenen van Gooik, waarbij de abdij van 

Ninove aan Peter Lissens een perceel land en twee percelen weide 
te Gooik in pacht geeft. 1595.

1 charter
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h. Haaltert

H. HAALTERT
811 Pachtcontracten van een perceel land te Haaltert. 1782 en 1792.

2 stukken

i. Halle

I. HALLE
812 Akte verleden voor schepenen van Halle, waarbij de abdij van 

Ninove een perceel weide den Elsbroeck in Halle overdraagt aan de
kerkfabriek van Halle in ruil voor een cijns. 1617.

1 charter

j. Idegem en Grimminge

J. IDEGEM EN GRIMMINGE
813 Akte van overdracht door de gebroeders Simon en Johan Sculfin 

aan de abdij van een perceel weide in Idegem. 1302 en 1380 
(vidimus).

1 charter

814 Akte van overdracht door de gebroeders Simon en Johan Sculfin 
aan de abdij van een perceel weide in Idegem. 1302 en 1380 
(vidimus).

1 charter

815 Akten met betrekking tot de verkoop door Jan Van der Aa aan de 
abt van Ninove van een rente op een weide in Idegem-
Schendelbeke. 1364.

1 charter en 1 charter-chirograaf

816 Akten met betrekking tot de verkoop door Jan Van der Aa aan de 
abt van Ninove van een rente op een weide in Idegem-
Schendelbeke. 1364.

1 charter en 1 charter-chirograaf

817 Akte waarbij Lodewijk Van Reinghersvliete, heer van Boelare en 
Schendelbeke, en zijn echtgenote Isabel Van Fossens, een eiland 
en aangeslibd land in de Dender te Idegem aan de abdij van 
Ninove verkopen. 1390.

1 charter

818 Pachtcontracten van gronden te Idegem en Grimminge. 1790 en 
1793.

2 katernen

k. Landskouter

K. LANDSKOUTER
819 Kaart van percelen land te Landskouter. 17de eeuw.

1 blad
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l. Lennik

L. LENNIK
820 Akte verleden voor schepenen van Lennik, waarbij Peter Veynoot 

aan Hendrik en Marie Van Inxem een perceel land te Lennik 
verkoopt. 1429.

1 charter

821 Akte verleden voor schepenen van Brussel, waarbij Jan Vanden 
Gehuchte ten voordele van Hendrik Van Inxem afziet van het 
vruchtgebruik op percelen land in Sint-Martens- en Sint-Kwintens-
Lennik. 1460.

1 charter

822 Proces-verbaal van opmeting en kaart van twee percelen land in 
Sint-Kwintens-Lennik, door landmeter F. De Doncker. 1773.

1 blad

823 Proces-verbaal van opmeting en kaart van twee percelen land in 
Sint-Martens-Lennik, respectievelijk van de abdij van Ninove en de 
abdij van Groot-Bijgaarden, door landmeter Judocus De Deken. 
1740.

1 blad

m. Neigem

M. NEIGEM
824 Akte waarbij Otto, heer van Wedergraat, en zijn zoon Otto een 

weide in Oesteighen en een weide bij hun vijver in Neigem in leen 
geven aan een zekere David. 1256.

1 charter

825 Akte verleden voor de clerici Johannes van Ninove en Leonius van 
Neigem, waarbij Egidius Van Bevingen een jaarrente, bezet op een 
huis in Neigem, schenkt aan de pitancie van de abdij. 1299.

1 charter

n. Schendelbeke

N. SCHENDELBEKE
826 Pachtcontracten van gronden te Schendelbeke. 1785 en 1795.

2 stukken

o. Sint-Kornelis-Horebeke

O. SINT-KORNELIS-HOREBEKE
827 Pachtcontract van een tiend in Sint-Kornelis-Horebeke. 1792.

1 stuk
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p. Vloerzegem

P. VLOERZEGEM
828 Notariële akte waarbij Jan Mach, kok van de abdij, een rente, bezet 

op goederen te Vloerzegem, aan de infirmerie van de abdij 
schenkt. 1380.

1 charter

829 Akte verleden voor schepenen van Vloerzegem, waarbij de abdij 
door uitwinning in het bezit wordt gesteld van een perceel land te 
Vloerzegem, dat meteen in cijns wordt uitgegeven aan Geert 
Vander See. 1428.

1 charter-chirograaf

830 Akte verleden voor schepenen van Smeerebbe, waarbij Geert 
Vander See en zijn echtgenote Klare hun huis te Smeerebbe als 
onderpand stellen voor de verplichting om binnen de twee jaar een
huis te bouwen op grond van de abdij van Ninove te Vloerzegem. 
1428.

1 charter-chirograaf

831 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de Sint-
Pietersabdij te Gent, de abdij van Ninove en de pastoor van 
Vloerzegem, aanleggers, tegen Adriaan Cousin, verweerder, over 
diens weigering om tienden te betalen. 1543.

1 charter

--- "Figurative caerte ghemaeckt ende ghetrocken uut een aude 
pampieren caerte ghemaeckt int jaer 1606 als doen in een veu du 
lieu ende proces was om de thiende opden boschcauter te 
Vluseghem den clooster van Ste Cornelis competerende, ghestelt 
met de selve colueren, grooten, namen ende numeros (1/4)", 
tiendkaart van de Boskouter in Vloerzegem, door Philips De Dijn. 
1662.
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IV. Financieel beheer

IV. FINANCIEEL BEHEER
A. Algemene jaarrekeningen

A. ALGEMENE JAARREKENINGEN
832 - 844 1428-1482.

832 - 844 1428-1482.
832 1427-1428 (f. 2-40); 1428-1429 (f. 41-79); 1429-1430 (f. 80-113); 

1430-1431 (f. 114-145); 1431-1432 (f. 146-182); 1432-1433 (f. 183-
223); 1433-1434 (f. 224-269); 1434-1435 (f. 270-320); 1435-1436 
(f. 321-375); 1436-1437 (f. 376-422).

1 band

833 1447-1448 (f. 1-79); 1448-1449 (f. 80-155); 1449-1450 (f. 156-214).
1 band

834 1450-1451 (f. 1-69); 1451-1452 (f. 70-134).
1 band

835 1453-1454 (f. 1-40); 1454-1455 (f. 41-88); 1455-1456 (f. 89-129).
1 band

836 1454-1455 (f. 1-69); 1455-1456 (f. 70-139).
1 band

837 1456-1457.
1 band

838 1457-1458 (f. 1-95); 1458-1459 (f. 96-194).
1 band

839 1463-1464 (p. 1-205); 1464-1465 (p. 211-433).
1 band

840 1467-1468 (p. 1-174); 1468-1469 (p. 175-359).
1 band

841 1471-1472 (p. 1-209); 1472-1473 (p. 212-416).
1 band

842 1473-1474 (f.1-113); 1474-1475 (f. 114-215).
1 band

843 1475-1476 (f. 1-107); 1476-1477 (f. 108-206).
1 band

844 1481-1482.
1 band
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--- 1494-1495.

845 - 852 1635-1641.

845 - 852 1635-1641.
845 1635-1636 (extraordinair).

1 katern

846 1636, 2 exemplaren.
9 katernen

847 1637, 2 exemplaren.
5 katernen

848 1637 (extraordinair).
1 katern

849 1638.
1 katern

850 1638 (extraordinair).
1 katern

851 1639.
1 katern

852 1639-1641 (extraordinair).
1 katern

853 1750-1751.
1 deel

B. Jaarrekeningen van de pitancie, tresorie en infirmerie

B. JAARREKENINGEN VAN DE PITANCIE, TRESORIE EN INFIRMERIE
854 1638, 2 exemplaren.

2 katernen

855 1639, 2 exemplaren.
2 katernen

856 1640.
1 katern

C. Jaarrekeningen van de provisor, voor de goederen van proosdij, infirmerie, tresorie en pitancie

C. JAARREKENINGEN VAN DE PROVISOR, VOOR DE GOEDEREN VAN 
PROOSDIJ, INFIRMERIE, TRESORIE EN PITANCIE

1. Comptoir Vlaanderen

1. COMPTOIR VLAANDEREN
857 1754 - 1757.
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4 katernen

858 1758 - 1760.
2 katernen en 1 omslag

859 1788.
1 katern

2. Comptoir Brabant en Henegouwen

2. COMPTOIR BRABANT EN HENEGOUWEN
860 1756-1760, 2 exemplaren.

2 katernen

861 1788, 2 exemplaren.
2 katernen

862 1789.
1 katern

863 1790.
1 katern

864 1791.
2 katernen

865 1792.
1 omslag

D. Andere

D. ANDERE
866 - 867 Rekeningen van J.B. Van Steenberghe, rentmeester.

866 - 867 REKENINGEN VAN J.B. VAN STEENBERGHE, 
RENTMEESTER.

866 1785-1786.
1 katern

867 1786-1789.
1 katern

868 Bijlagen bij de rekening van de sacrist. 1720-1725.
1 omslag

869 Kwitanties. 18de eeuw.
1 omslag

870 Kwitanties voor ontvangst van loon. 18de eeuw.
1 omslag
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V. Parochiezorg en bediening van kapelanijen

V. PAROCHIEZORG EN BEDIENING VAN KAPELANIJEN
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
871 Vidimus door de officiaal van Laon van een pauselijke bul die de 

bisschoppen oproept om norbertijnenabten die buitenheren om 
disciplinaire redenen terugroepen en vervangen niet te hinderen 
(1278). 1316.

1 charter

872 Vidimus door de kapitteldeken van Doornik van een akte waarbij 
Guido, bisschop van Kamerijk, de rechten van de abdij van Ninove 
op haar parochies bevestigt, ook wanneer die vacant zijn omdat de
abt de bedienaars naar de abdij heeft teruggeroepen (1300). 1370.

1 charter

873 Vidimus door de officiaal van Parijs van de bulle waarmee paus 
Johannes XXIII de exemptie van de premonstratenzerabdijen ten 
aanzien van de bisschoppelijke jurisdictie bevestigt (1413). 1413.

1 charter

874 Akten van beëdiging van buitenheren die voor hun benoeming 
gehoorzaamheid aan de abt beloven. 1615-1711.

1 stuk

875 Register van de voordrachten door de abt van buitenheren en van 
zijn visitaties in deze parochies. 1643-18de eeuw.

1 deel

876 Aantekeningen en richtlijnen betreffende de inventarisatie van de 
inboedel van de buitenheren in de Brabantse circarie. 17de eeuw.

1 omslag

877 Aantekeningen en gedrukte stukken betreffende het recht van de 
norbertijnenabten om buitenheren terug naar de abdij te roepen. 
17de-18de eeuw.

1 omslag

878 Aantekening over de wijdingen van klokken door de abten van 
Ninove in de 17de en de 18de eeuw. 18de eeuw.

1 stuk

B. Lede

B. LEDE
879 Pauselijke beschikking waarbij de resignatie van Willem Van 

Drogenbosch als pastoor van Lede ten voordele van Judocus De 
Pottere wordt goedgekeurd. 1461.

1 charter



Abdij van Ninove 127

C. Liedekerke

C. LIEDEKERKE
--- Vidimi van de akte waarbij Raas van Gavere en zijn echtgenote 

Claricia aan de abdij van Ninove een aantal tienden en percelen 
grond in Liedekerke, Denderleeuw, Pamel en Impegem schenken 
op voorwaarde dat de abdij een kapelaan stuurt wanneer de heer 
of zijn echtgenote in hun kasteel aanwezig zijn (1210). 1359 en 
1364, met regest, 17de eeuw.

--- Akte van stichting van een kapelanij in het kasteel van Liedekerke 
door Raas van Gavere en zijn echtgenote Sofie. 1233 en 1364 
(vidimus).

880 Lijst van rechten en plichten van de pastoor van Liedekerke, 
wellicht in het kader van een geschil met de dorpsheer. 16de eeuw.

1 stuk

881 Akte waarbij Raas van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, in de
parochiekerk van Liedekerke een kapelanij sticht, die bediend zal 
worden door de abdij van Ninove. 1290 en 1364 (vidimus), met 
regest, 17de eeuw.

2 charters en 1 stuk

882 Akte waarbij Raas van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, in de
parochiekerk van Liedekerke een kapelanij sticht, die bediend zal 
worden door de abdij van Ninove. 1290 en 1364 (vidimus), met 
regest, 17de eeuw.

2 charters en 1 stuk

883 Akte waarbij de abdij van Ninove aan de kloostergemeenschap van
Ter Muilem het begevingsrecht afstaat voor de kapelanieën die er 
zullen worden opgericht, en toelaat dat de offergaven in de kapel 
hiervoor worden gebruikt, met uitzondering van de inkomsten op 
de voornaamste kerkelijke feestdagen. 1350.

1 charter

884 Lijst van desiderata door de abt van Ninove overgemaakt aan de 
heer van Liedekerke, naar aanleiding van een overval op het huis 
van de gemeenschap in Liedekerke en vernielingen in de 
plaatselijke abdijbossen. 1445.

1 stuk

885 Rekening door de provisor van het beheer van het sterfhuis van 
Jacob Van Damme, pastoor van Liedekerke. 18de eeuw.

1 stuk

886 Uittreksels uit de parochieregisters van Liedekerke. 18de eeuw.
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1 stuk

887 Status van de parochie van Liedekerke. 1711.
1 stuk

888 Manuaal van inkomsten uit pachten van gronden van de cure van 
Liedekerke. 1743-1760.

1 deel

D. Ninove

D. NINOVE
889 Akte van overeenkomst tussen abt Radulfus en Gerard, heer van 

Grimbergen en Ninove, over de verplichtingen en de inkomsten van
de kapelaan van de H.-Kruiskapelanie in het kasteel van Ninove. 
1223 en z.d. (afschrift).

1 charter en 1 charter-chirograaf

890 Akte waarbij Siger, scholaster van Meerbeke, twee kapelanijen 
sticht, respectievelijk in Meerbeke, toegewijd aan Onze-Lieve-
Vrouw, en in de parochiekerk van Ninove, toegewijd aan de 
H.Geest, 3 exemplaren. 1249.

3 charters

891 Renteboek van de parochie Ninove. 15de eeuw.
1 katern

892 Aantekening over de vrijstelling van bieraccijns voor de pastoor 
van Ninove. 1599.

1 stuk

893 Aantekening over de afhoring van de rekening van de 'diensten' 
over de periode 1637-1640. 1640.

1 stuk

894 Akte waarbij Lucas Bousselot in het bezit wordt gesteld van de 
kapelanie van Carelhooft. 1699.

1 stuk

895 Jaarrekeningen van de 'diensten' (quotidianisten in de 
parochiekerk), voorgelegd aan abt, hoogbaljuw en schepenen. 
1702-1705.

1 katern

896 Akte waarbij Xaverius De Craen in het bezit wordt gesteld van de 
kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw te Ninove. 1708.

1 stuk

897 Attestatie van de religieuzen van het hospitaal te Ninove dat de 
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pastoor en de andere religieuzen van de abdij van Ninove 
biechthoren en de mis opdragen in het hospitaal zonder dat ze 
daartoe verplicht zijn. 1738.

1 stuk

898 Akte waarbij de abt Johannes le Roux voordraagt voor de kapelanie 
van Herlinkhove. 1738.

1 stuk

899 Uittreksel uit de rekening van de 'choor diensten' in de 
parochiekerk van Ninove (1734-1736). z.d.

1 stuk

E. Okegem

E. OKEGEM
--- Akte waarbij de abt van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen 

met goedkeuring van de aartsbisschop van Mechelen, het 
patronaatsrecht over Okegem, met uitzondering van de tienden in 
Impegem, overdraagt aan de abdij van Ninove. 1602.

900 Handboek van inkomsten en uitgaven van Philippus De 
Champaigne, pastoor van Okegem. 1668-1687.

1 deel

901 Manuaal van de inkomsten uit pachten en renten van de pastorie 
van Okegem. 18de eeuw.

1 deel

902 Lijst van de curegoederen van Okegem. 17de eeuw.
2 stukken

903 Rekening door de provisor van het beheer van het sterfhuis van 
Herman Berghs, pastoor van Okegem. 18de eeuw.

1 stuk

F. Pamel

F. PAMEL
--- Akte waarbij de bisschop van Kamerijk aan de abdij van Ninove het

altaar van Pamel en de daarvan afhankelijke kapel van Ledeberg 
schenkt. 1179.

--- Verklaring van de oversten van het Sint-Jansgasthuis te Brussel 
waarbij ze beloven om eventuele schade aan de kapelanij te 
Ledeberg te herstellen. 1226.

--- Vonnis door Arnoldus, deken van Halle en Siger van Meerbeke in 
een geschil tussen de abdij van Ninove en Willem van Ledeberg 
over de tienden in Pamel en de bediening van de kapel te 
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Ledeberg. [1245].

--- Akten met betrekking tot de overdracht door Bernardus, ridder te 
Pamel, van het begevingsrecht en de inkomsten van de kapelanij 
van Ledeberg aan de abdij van Ninove en de betwistingen in dat 
verband. 1247-1249.

904 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk de stichting door Egidius 
van Rieve van een hofkapel te Riehove, bediend door de abdij van 
Ninove, goedkeurt. 1251.

1 charter

905 Akte waarbij Jacob De Wint, baljuw van ridder Floris Van Borssele, 
verklaart het denombrement ontvangen te hebben van drie lenen 
rond Riehove in Pamel, waar wekelijks drie missen moeten worden 
opgedragen door iemand van de abdij van Ninove. 1502.

1 charter

906 Lijst van de inkomsten van de kapelanie van Sint-Salvator te Pamel.
Begin 18de eeuw.

1 stuk

907 Handboek van inkomsten en uitgaven van Guilielmus De Craene, 
pastoor van Pamel. 1726-1743.

1 deel

G. G. Renissart

G. G. RENISSART
908 Akte van aanstelling door de abt van Christiaan Sterck tot 

bedienaar van een beneficie te Renissart. 1574.
1 charter

909 Wijdingsbrief door de bisschop van Namen van de kapel van 
Renissart, toegewijd aan de H. Cornelius en Cyprianus, en van twee
andere altaren. 1600.

1 charter

910 Pauselijke aflaatbrief voor de broederschap van de H. Cornelius en 
Cyprianus in de kapel van Renissart. 1662.

1 stuk

H. Sint-Antelinks

H. SINT-ANTELINKS
911 Eindafrekening door Gerardus Fabry, pastoor van Sint-Antelinks 

over het beheer van de nalatenschap van Jan Stalins. 1676.
1 katern
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I. Voorde

I. VOORDE
912 Akte waarbij de bisschop van Kamerijk bevestigt dat de abt van 

Ninove kanunniken van zijn abdij mag voordragen voor zowel de 
pastorie als de kapelanij van Voorde, maar dat deze geestelijken 
verder aan de jurisdictie van de aartsdiaken en de bisschop 
onderworpen blijven. 1298.

1 charter

913 - 914 Dossiers inzake een proces voor de Raad van Vlaanderen van Benedictus Helias, pastoor van Voorde, aanlegger, tegen de abt van Ninove, verweerder, over de restauratie van de pastorie. 1775-1777.

913 - 914 DOSSIERS INZAKE EEN PROCES VOOR DE RAAD VAN 
VLAANDEREN VAN BENEDICTUS HELIAS, PASTOOR VAN VOORDE, 
AANLEGGER, TEGEN DE ABT VAN NINOVE, VERWEERDER, OVER DE 
RESTAURATIE VAN DE PASTORIE. 1775-1777.

913 Dossier van de abt.
1 omslag

914 Dossier van de pastoor van Voorde.
1 omslag
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VI. Archief van het laathof van de abdij in Ninove

VI. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN DE ABDIJ IN NINOVE
915 - 919 Minuten van akten en contracten, 1698-1795.

915 - 919 MINUTEN VAN AKTEN EN CONTRACTEN, 1698-1795.
915 1703-1709.

1 omslag

916 1710-1729.
1 pak

917 1730-1747.
1 pak

918 1750-1769.
1 pak

919 1770-1795.
1 pak

920 Stukken betreffende een proces voor de Raad van Vlaanderen van 
de abdij, aanlegger, tegen de stad Ninove, verweerder, over een 
bevoegdheidsgeschil in verband met het laathof van de abdij. 
1662-1663.

2 charters

921 Kaart van de huizen in Ninove onder de jurisdictie van het laathof 
van de abdij, door landmeter Philips De Dijn (1662), overgeleverd 
aan commissarissen-raadsheren van de Raad van Vlaanderen bij 
een vue de lieu in het kader van een proces tegen de 
burgemeester en schepenen van Ninove. 1664.

1 blad

922 Akte van beëdiging door de baljuw van de door de abt aangestelde 
laten. 1735.

1 stuk
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VII. Archief van het leenhof ten Berge in Woubrechtegem

VII. ARCHIEF VAN HET LEENHOF TEN BERGE IN WOUBRECHTEGEM
A. Algemeen

A. ALGEMEEN
923 Leenboek. 1695-eind 18de eeuw.

1 deel

924 Afschrift van een leenboek door griffier J.B. Steenberghe, 18de 
eeuw. 1792.

1 deel

925 - 933 Leendenombrementen en akten van leenverhef. 1468-1794.

925 - 933 LEENDENOMBREMENTEN EN AKTEN VAN LEENVERHEF. 
1468-1794.

925 1468-1530.
1 pak

926 1532-1548.
1 pak

927 1549-1566.
1 pak

928 1569-1619.
1 pak

929 1620-1631.
1 pak

930 1632-1658.
1 pak

931 1660-1679.
1 pak

932 1680-1736.
1 pak

933 1737-1794.
1 pak

934 Stukken betreffende een proces van Antoon van Pottelsberge, 
echtgenoot van Maria Magdalena de Camargo, aanlegger, tegen de
heer van Lendelede, verweerder, over de inbeslagname van lenen 
in Woubrechtegem omwille van achterstallige betaling van een 
rente. 1679-1681.

1 lias
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935 Lijsten van leenverheffen 1712 en 1730.
2 katernen

936 - 937 Registers van akten en contracten.

936 - 937 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN.
936 1713-augustus 1788.

1 deel

937 september 1788-1794.
1 deel

B. Bijzonder

B. BIJZONDER
938 Vonnis van de Raad van Vlaanderen in een proces van de abdij 

tegen Jan, heer van Roubaix en Herzele, over het statuut van een 
perceel land in Ressegem (Herzele), waarvan de Raad oordeelt dat 
dit een leen is van het Leenhof ten Berge in Woubrechtegem, dat 
aan de abdij toebehoort. 1436.

1 charter

939 Akte van procuratie door abdis en abdij van Beaupré (Grimminge) 
aan Adriaan Van Compostelle, om in hun naam voor de baljuw en 
de leenmannen van de abt van Ninove een leen te Strijtem te 
verheffen. 1549.

1 charter

940 Akte van procuratie door de abdis van Beaupré aan Antoine Fierlant
om in haar naam voor de baljuw en de leenmannen van de abt van
Ninove een leen in Strijtem te verheffen. 1654.

1 stuk

941 Stuk betreffende een proces van de baljuw tegen Pieter Cobbaert 
uit Outer, over godslasteringen. 1638.

1 stuk

942 Taxatie van onkosten door baljuw Jan De Neve en procureur 
Thienpont gemaakt bij het verhef van een leen genaamd het huijs 
ter court in Strijtem. 1682.

1 katern

943 Dossier inzake een proces van de abt van Ninove tegen Jacques 
Ignatius Huijbrechts de Lombecke, Henri François Huijbrechts de 
Strijthem en Marie Thérèse Huijbrechts de Lombecke, over 
transactietaks op het kasteel van Strijtem. 1699.

1 omslag

944 Beschikkingen van de abt inzake de admissie van procureurs voor 
het Leenhof en de schepenbank van Woubrechtegem. 18de eeuw.
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1 omslag

945 Aantekeningen over en andere losse stukken betreffende lenen 
afhankelijk van het Leenhof ten Berge. 17de-18de eeuw.

1 omslag
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VIII. Archief van het laathof van Kattem

VIII. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN KATTEM
946 - 953 Akten van overdracht, verleden voor het Laathof van Kattem.

946 - 953 AKTEN VAN OVERDRACHT, VERLEDEN VOOR HET 
LAATHOF VAN KATTEM.

946 Door Aart De Corte aan Zweder Vanden Heetvelde van een rente. 
1405.

1 charter

947 Door Jan Van Bornival aan Jan Van Sint-Goriks van een perceel land 
te Kattem. 1415.

1 charter

948 Door Jan Van Sint-Goriks aan Rombout Van Musen van een perceel 
land te Kattem. 1423.

1 charter

949 Door Jan Van Bruxenen aan Sweer Blondeels van een hofstede te 
Kattem. 1466.

1 charter

950 Door Gillis Pouwels aan Cornelis Weepte van een weide in Kattem. 
1458.

1 charter

951 Door Jan De Catteneere en Hendrik Van der Heeken aan Gillis Van 
der Kelen van een hofstede in Kattem. 1483.

1 charter

952 Door Hendrik Spileirs aan Jan De Donckere van de helft van een 
hofstede in Kattem. 1498.

1 charter

953 Door Gorik Beeckman aan Arent Cortvrint van een erfelijke rente. 
1530.

1 charter

954 Dossier inzake een proces voor de Raad van Vlaanderen van de 
meier en schepenen van Kattem, aanleggers, tegen de 
burgemeester en schepenen van Borchtlombeek, verweerders, 
over het statuut van Kattem (jurisdictie en aandeel bij 
inkwartieringen), en de zaak in beroep voor de Grote Raad, waarin 
de abt van Ninove als appellant betrokken was. 1642-1701.

1 pak
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IX. Stukken zonder duidelijk verband

IX. STUKKEN ZONDER DUIDELIJK VERBAND
955 Akte waarbij Jan, heer van Schendelbeke de overdracht van een 

tiend te Idegem door Gilles Li Maire aan zijn dochter Margriet 
bevestigt. 1279.

1 charter

956 Vidimus door Willem, graaf van Holland, Henegouwen en Zeeland, 
en Gerard, heer van Voorne en kastelein van Zeeland, van een akte
waarbij Boudewijn van Fontaines aan zijn zus Isabeau van 
Fontaines een rente schenkt (1321). 1329.

1 charter

957 Akte verleden voor schepenen van Lodijke (Zeeland), waarbij 
Willem en Wolfard Van Reymerswael alle huizen, erven en 
boomgaarden buiten de buitenste gracht van Lodijke aan hun broer
Boudewijn Van Reymerswael verkopen. 1353.

1 charter

958 Akte verleden voor schepenen van Antwerpen, waarbij Jan Fierkens
(namens een gasthuis) en Willem De Oude een overeenkomst 
sluiten met betrekking tot een gemeenschappelijke muur. 1411.

1 charter

959 Notariële afschriften van twee pauselijke bullen uit 1425 en 1431, 
en van een oorkonde van de bisschop van Bologna uit 1439, voor 
het kapittel van Münster. 15de eeuw.

1 charter

960 Vidimus door schepenen van Gent van de kwitantie door Boudewijn
Diericx en Jacob Vanden Mortele aan de abt van de Sint-Baafsabdij 
te Gent over gelden ontvangen na afloop van een proces voor het 
Parlement van Parijs. 1502.

1 charter

961 Borgstelling voor de griffier van de siège van de jacht in Gent door 
Baltasar Allaert, procureur van de Raad van Vlaanderen, voor de 
prior van de discalsen te Gent. 1664.

1 stuk

962 Attestaties, op verzoek van de abt van Geraardsbergen, over de 
inhoud van een Ninoofse zak graan. 1667.

1 omslag

963 Afschrift van een verslag van de visitatie van een niet nader 
genoemde abdij door de abt van Boudelo. 1669.

1 stuk
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964 Aantekening over de verpachting van het jachtrecht te Ninove. 
1736.

1 stuk

965 " Repetitio medica de dysenteria", thesis van Antonius Franciscus 
Witten uit Ninove, verdedigd aan de faculteit geneeskunde van de 
universiteit van Leuven, gedrukt. 1741.

1 stuk

966 Brief met aankondiging van de zitdag van griffier Josephus Ghiselin.
1754.

1 stuk
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X. Documentatie aangetroffen bij het archief

X. DOCUMENTATIE AANGETROFFEN BIJ HET ARCHIEF
967 - 987 Aantekeningen van Ernest Soens met transcripties van een aantal oorkonden uit de oorkondenschat van de abdij van Ninove.

967 - 987 AANTEKENINGEN VAN ERNEST SOENS MET 
TRANSCRIPTIES VAN EEN AANTAL OORKONDEN UIT DE 
OORKONDENSCHAT VAN DE ABDIJ VAN NINOVE.

967 1360-1368 (oud nr. 6);
1 deel

968 1369-1379 (oud nr. 7);
1 deel

969 1379-1413 (oud nr. 8);
1 deel

970 1414-1428 (oud nr. 9);
1 deel

971 1428-1435 (oud nr. 10);
1 deel

972 1435-1448 (oud nr. 11);
1 deel

973 1449-1462 (oud nr. 12);
1 deel

974 1464-1466 (oud nr. 13);
1 deel

975 1480-1515 (oud nr. 15)
1 deel

976 1515-1526 (oud nr. 16);
1 deel

977 1527-1554 (oud nr. 17);
1 deel

978 1556-1590 (oud nr. 18);
1 deel

979 1591-1617 (oud nr. 19);
1 deel

980 1620-1631 (oud nr. 20);
1 deel
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981 1631-1642 (oud nr. 21);
1 deel

982 1642-1652 (oud nr. 22);
1 deel

983 1651-1670 (oud nr. 23);
1 deel

984 1670-1737 (oud nr. 24);
1 deel

985 Denombrementen (oud nr. 25);
1 deel

986 Denombrementen (1529-1647) (oud nr. 26);
1 deel

987 Aantekeningen van diverse aard (oud nr. 27).
1 deel

988 Fragmenten van zegels.
1 omslag
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