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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris van het archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE ABDIJ VAN BEAULIEU TE 
PETEGEM BIJ OUDENAARDE

1 Bisschop Radbod II van Noyon-Doornik oorkondt dat hij op verzoek 
van Mathilde, mater familia, de toelating geeft om een abdij op te 
richten te Petegem. Tot onderhoud van de kanunniken schenkt 
Mathilde, voor de zielenrust van haar overleden echtgenoot, 
goederen afkomstig uit haar eigen bezittingen en die van haar 
voorouders. Handtekeningen van Raboudus, bisschop, Galterus, 
aartsdiaken, Guido, the saurarius van Noyon, Gotwinus, priester, 
Hendrik, decaan van Doornik, Robertus, priester, Hugo, priester, 
Meinardus, Drogo, diaken, Guncelinus, Herigius, Guillelmus, 
Herimannus, proost, Balduinus, advocaat, Paulus, Gueroldus, 
Balduinus, decaan, Egbertus, Ingebrandus, decaan, Berfrodus, 
decaan, Lambertus, decaan, Gulfricus, decaan, Salefridus, decaan, 
Felcardus, Guinemannus, abt. Vidimus van Jacobus van Atrecht, 
kanunnik, en Renerus de Pasiato, officiaal van Reims, 15 januari 
1263. 18 maart 1083.

1 charter

2 Bulle van paus Eugenius III waarin hij de vroegere schenking van 
de Sint-Martinuskerk van Petegem door Simon, bisschop van 
Noyon-Doornik, aan abt Hellinus en de abdij van Sint-Diederik te 
Reims, goedkeurt. Hij bevestigt tevens de vervanging van de 
kanunniken door monniken. 9 mei 1145.

1 charter

3 Johannes, heer van Cysoing en Petegem schenkt met instemming 
van de parochianen de tiende toebehorend aan de Sint-
Martinuskerk van Petegem aan de proost en de abdij van Sint-
Diederik te Reims. Walterus, bisschop van Doornik heeft deze akte 
medegezegeld. Juli 1223.

1 charter

4 Akkoord tussen Ar., priester, Willelmus gezegd Riddre, en andere 
inwoners van Petegem, en de abdij van de Sint-Diederik te Reims, 
waarbij zij de Sint-Martinustiende afstaan de abdij tegen 14 pond 
par. per jaar. Sibille, dame van Cysoing heeft deze akte gezegeld. 
21 november 1255.

1 charter

5 Akkoord tussen Ar., priester, Willelmus gezegd Riddre, en andere 
inwoners van Petegem, en de abdij van de Sint-Diederik te Reims, 
waarbij zij de Sint-Martinustiende afstaan de abdij tegen 14 pond 
par. per jaar. Sibille, dame van Cysoing heeft deze akte gezegeld. 
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21 november 1255.
1 charter

6 Op bevel van de bisschop van Doornik heeft Sebile, dame van 
Petegem, 32 pond par. betaald aan de abdij van Sint-Diederik te 
Reims, om een kerkhof op te richten te Petegem. 23 juli 1265.

1 charter

7 De abt van Sint-Diederik te Reims doet afstand aan de pastoor van 
Petegem van alle tienden, behalve de "kleine tienden" en de tiende
van Bauvelo, waarvan slechts een zesde aan de pastoor komt. De 
pastoor int ook de erfenisrechten als deze niet hoger zijn dan 20 
sch.; hij zal tevens instaan voor de diensten op Kerstdag, Pasen en 
Sinksen waarvoor hij telkens 10 sch. par. zal ontvangen. Januari 
1266.

1 charter

8 De abt van Sint-Diederik te Reims doet afstand aan de pastoor van 
Petegem van alle tienden, behalve de "kleine tienden" en de tiende
van Bauvelo, waarvan slechts een zesde aan de pastoor komt. De 
pastoor int ook de erfenisrechten als deze niet hoger zijn dan 20 
sch.; hij zal tevens instaan voor de diensten op Kerstdag, Pasen en 
Sinksen waarvoor hij telkens 10 sch. par. zal ontvangen. Januari 
1266.

1 charter

9 Brief van Guido, graaf van Vlaanderen, en zijn echtgenote Isabella, 
aan M., bisschop van Doornik, over de overplanting van het 
nonnenklooster van Werken naar Petegem. 22 februari 1290.

1 charter

10 Overeenkomst tussen Guido, graaf van Vlaanderen, zijn echtgenote
Isabella en hum zoon Guido van Petegem, enerzijds en de abdij van
Sint-Diederik te Reims anderzijds, waarbij de graaf aan de 
religieuzen een woning met afhankelijkheden schenkt te Petegem, 
in ruil voor een andere woning te Petegem, gelegen langs de 
Schelde, tussen het kasteel en het nieuw gestichte Sint-Clara 
klooster. 24 juli 1290.

1 charter

11 Bulle van paus Nicolas IV waarbij hij de overeenkomst tussen de 
abdij van Sint-Diederik te Reims en de abdis van Sint-Clara van 
Beaulieu betreffende de offeranden verschuldigd aan de abt, en die
de abdij van Beaulieu heeft afgekocht, goedkeurt. Juni 1290 - 
Oktober 1291.

1 charter

12 Ruffinus, aartsdiaken van Reims, bevestigt dat Johannes, abt van 
Sint-Diederik hem verklaard heeft dat de abdij van Petegem geen 
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procuratiepenningen moet betalen. Simon, kardinaal en gezant van
de Heilige Stoel in Frankrijk, getuigt dat noch de aartsbisschop, 
noch de bisschop, noch de aartsdiaken gewoon waren deze taks te 
ontvangen. 15 februari 1291.

1 charter

13 Gwijde, graaf van Vlaanderen, markies van Namen, en zijn vrouw 
maken de abdij van Beaulieu die zij gesticht hebben, vrij van tol. 
Mei 1291.

1 charter

14 Joanna dochter van Johan de Lai verklaart dat zij aan de abdij van 
Beaulieu verkocht heeft haar tiende te Kwaremont, die zij en haar 
man Geraard in leen houden van Geraard de le Donc, die hieraan 
zijn goedkeuring geeft en de tiende in de dode hand plaatst. 
Getuigen : Geraard, gezegd Genoit de Waudimond en Geraard de le
Donc. Juli 1291.

1 charter

15 Geraard de le donc geeft zijn goedkeuring aan de verkoop van de 
tiende van Kwaremont door Joanna de Lai aan de abdij van 
Beaulieu, en plaatst de tiende in de dode hand. Juli 1291.

1 charter

16 Johan, heer van Oudenaarde en Rosoit, geeft zijn goedkeuring aan 
de verkoop van de tiende van Kwarement door Joanna de Lai aan 
de adbij van Beaulieu en amortizeert deze tiende. Juli 1291.

1 charter

17 Bulle van paus Nicolas IV waarbij aan de abdij van Beaulieu het 
privilegie verleent ontslagen te zijn van de excommunicatie die zij 
zou kunnen krijgen hetzij vanwege hun kapelaan op pastoor of een 
andere priester hiertoe aangeduid door de visitator. 13 januari 
1292.

1 charter

18 Paus Nicolas IV verleent aan de religieuzen van Beaulieu het 
privilegie niet voor het gerecht getrokken te kunnen worden buiten 
hun diocees, hetzij door een apostolische brief van de Heilige Stoel,
hetzij door zijn gezanten, tenzij deze brieven melding maken van 
het privilegie. 13 januari 1292.

1 charter

19 Paus Nicolas IV verleent aan de abdij van Beaulieu het voorrecht 
vrij te zijn van tienden en procuratiepenningen. 17 januari 1292.

1 charter

20 Johannes, abt van Sint-Diederik oorkondt dat tussen Guido, graaf 
van Vlaanderen, zijn vrouw Isabella en hun zoon Guido enerzijds, 
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en hemzelf anderzijds, een ruiling van goederen te Petegem heeft 
plaats gehad. 27 mei 1292.

1 charter

21 Ruiling van goederen te Petegem tussen Sint-Diederiksabdij te 
Reims enerzijds en de graaf van Vlaanderen, zijn echtgenote en 
zoon anderzijds. 29 juli 1292.

1 charter

22 Overeenkomst tussen de abt van Sint-Diederik te Reims en de 
abdis van Beaulieu, in de geschillen betreffende offeranden, 
aalmoezen, kledingsrechten van religieuzen, begrafenisrechten 
binnen de muren van het klooster. De abdis belooft jaarlijks 4 pond 
te zullen betalen. 15 mei 1294.

1 charter

23 Guido, graaf van Vlaanderen en markies van Namen, zijn vrouw 
Isabella en hun zoon Guido, schenken 4 pond vlaams door de abdij 
van Beaulieu vroeger beloofd aan Sint-Diederik te Reims. 6 juni 
1295.

1 charter

24 Voor Alard Lan en Jan van Dudsele, schepenen van Brugge, heeft 
Matthijs van Brabant ten behoeve van Pieter vanden Zande van de 
abdij van Beaulieu gekocht een stuk onbebouwd land gelegen te 
Aardenburg. 22 juli 1295.

1 charter

25 Bulle van paus Bonifatius VIII waarbij hij alle kloosters van de orde 
van de Heilige Clara, de Heilige Damiaan en de zusters Minoressen,
vrijstelt van alle tienden, procuratiebelasting en alle andere cijnzen
aan legaten en nunciaturen. 2 juni 1296.

1 charter

26 Guido, graaf van Vlaanderen, en zijn echtgenote Isabella schenken 
aan de abdij van Beaulieu, die zij hebben gesticht, voor hun 
zieleheil verschillende goederen; zij stellen de abdij vrij van taksen 
en amortizeren haar bezittingen. Het hospitaal dat zij hebben 
opgericht binnen de muren van het klooster, voor de armen, 
doteren zij met 20 pond vlaams per jaar, 20 bunder meers te 
Saaftinge, en de tiende gekocht van Thumas le Kieu en zijn zoon 
Richard, gelegen in het Brugse Vrije. 18 april 1297.

1 charter

27 Guido, graaf van Vlaanderen en markies van Namen, constitueert 
ten profijte van de abdij van Beaulieu een onlosbare rente van 65 
pond vlaams, bezet op de stad Oudenaarde, op molens, huizen en 
landen van Johan Pont en op de rente van Dierkin de Hasseneyde. 
Robbrecht, graaf van Vlaanderen, avoué van Atrecht en heer van 
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Bethune en Dendermonde bevestigt als erfgenaam van Gwijde 
deze rente. 13 oktober 1297.

1 charter

28 Guido, graaf van Vlaanderen, markies van Namen, oorkondt dat 
Marie de le Val hem 300 pond vlaams heeft gegeven, waarvoor hij 
haar een erfelijke rente van 30 pond par. per jaar teruggeeft, bezet 
op de brieven van Assenede. Oktober 1297.

1 charter

29 Guido, graaf van Vlaanderen, markies van Namen, oorkondt dat 
Marie de le Val hem 300 pond vlaams heeft gegeven, waarvoor hij 
haar een erfelijke rente van 30 pond par. per jaar teruggeeft, bezet 
op de brieven van Assenede. Oktober 1297.

1 charter

30 Gwijde, graaf van Vlaanderen en markies van Namen verleent aan 
de abdij van Beaulieu het privilegie om in het graafschap 
Vlaanderen, Aalst en de Vier Ambachten goederen te kopen ten 
bedrage van 500 pond vlaams, zonder verdere toestemming van 
hem of van zijn opvolgers. Mei 1298.

1 charter

31 Gwijde, graaf van Vlaanderen en markies van Namen verleent aan 
de abdij van Beaulieu het privilegie om in het graafschap 
Vlaanderen, Aalst en de Vier Ambachten goederen te kopen ten 
bedrage van 500 pond vlaams, zonder verdere toestemming van 
hem of van zijn opvolgers. Mei 1298.

1 charter

32 De officiaal van Doornik oorkondt dat Margareta en Katarina van 
Tyedinghem, begijnen, voor hun zieleheil en dat van hun overleden
ouders en zuster Magtildis, aan de abdij van Beaulieu een huis met 
afhankelijkheden, 9 bunder groot, gelegen te Tiegem, hebben 
geschonken. 17 september 1300.

1 charter

33 Johan, abt van Sint-Nicolaas bij Ribemont, bekent ontvangen te 
hebben van broeder Hendrik, procurator van Beaulieu, de som van 
100 pond par. in mindering van 190 pond verschuldigd aan tiende 
van Ooike. 30 oktober 1300.

1 charter

34 Olivier van Ayshove, heer van Machelen, bekent ontvangen te 
hebben van broeder Hendrik van Petegem de som van 600 pond, 
wegens de verkoop van de tiende van Machelen op de Leie. 28 
augustus 1302.

1 charter
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35 Olivier, heer van Aishove en Machelen en Katerina de Rodes, zijn 
vrouw oorkonden dat zij aan de abdij van Beaulieu verkocht 
hebben de tiende van Machelen voor 600 pond vlaams en zij 
bekennen hiervoor betaald te zijn. September 1302.

1 charter

36 Voor Boidin van Eversbeke, Allaems de Kint, Jan Vernatelien en Jan 
Marcillis, schepenen van Overboelare, hebben Mychiel van 
Hunbeke en Heilwijf zijn vrouw verkocht aan broeder Hendrik van 
Beaulieu 3 dagwand land te Hunbeke gelegen in Overboelaren, 
tegen een jaarlijkse rente van 13 pond levenslang. 31 oktober 
1302.

1 charter

37 Broeder Guillelmus Bloc, magister in de teologie, en broeder 
Walterus de Linxam, visitator, bevestigen dat de religieuzen van 
Beaulieu, met instemming van hun visitator, besloten hebben een 
rente van 47 pond par. af te staan aan het hospitaal, eertijds 
gesticht door Gwijde, graaf van Vlaanderen en zijn vrouw Isabella 
op een gebied "Mourus", dat nu overstroomd is, tengevolge 
waarvan het hospitaal van zijn inkomsten is beroofd. [7 maart na 
1305].

1 charter

38 Jan van der Hofstat heeft van Jan de Nattemaker een rente van 12 
sch. par. per jaar gekocht, door Jan de Nattemaker bezet op een 
huis en erf gelegen in de Dutstraat te Geraardsbergen. Getuigen : 
Wouter de Leestmaker en Jan Vrancs, schepenen van 
Geraardsbergen. 7 april 1313.

1 charter

39 Henricus, abt van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen, 
bevestigt dat Michael de Hunebeke aan de religieuzen van 
Beaulieu 4 bunder landbouwgrond en weiden, gelegen te Deftinge 
en te Moerbeke heeft verkocht. De abdij van Beaulieu zal aan Sint-
Adriaansabdij jaarlijks 25 den. par. betalen aan cijns. 25 september
1313.

1 charter

40 Johan d'Escornay, heer van Allued, oorkondt dat Gerard del Escaut 
aan de abdij van Petegem 3 delen van 17 bunder bos, gelegen in 
de heerlijkheid van Beernes, verkocht heeft tegen 20 pond par. per 
bunder, met zijn instemming. Zijn broer Ernoul van Gavere, heer 
van Escornay (Schorisse), betuigt eveneens zijn instemming. Maart
1314.

1 charter

41 Voor Jan Gaffelkin, Jan Vlieghe, Jan Lonis, Jan van den Planken, Jan 
van Bracle, François van den Plassche en Geraard van den 
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Cruusweghe, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan Vleisch aan
Pieter de Koc, gehuwd met Marie van den Borre, en zijn 
erfgenamen, een huis en hofstede, gelegen in de Painstraat in 
erfelijke rente gegeven van 5 pond 18 sch. par. per jaar, 
verminderd met 36 sch. die Jan Vleisch verschuldigd was aan Pieter
de Koc. 1315.

1 charter

42 Jan van Vlaanderen, graaf van Namen, amortizeert al de goederen 
door Aelis del Escaut geschonken aan de abdij van Beaulieu, zowel 
landen, weiden, renten, huizen, bomen of wat het ook zij, gelegen 
te Petegem. 29 januari 1317.

1 charter

43 Jan van Vlaanderen, graaf van Namen, amortizeert al de goederen 
door Aelis del Escaut geschonken aan de abdij van Beaulieu, zowel 
landen, weiden, renten, huizen, bomen of wat het ook zij, gelegen 
te Petegem. 29 januari 1317.

1 charter

44 Oste van Steenhuse, heer van Avelgem, geeft 5 bunder land 
gelegen in de heerlijkheid van Avelgem, in erfelijke cijns aan de 
abdij van Beaulieu. 1 juni 1318.

1 charter

45 Egidius, abt van de abdij van Sint-Benedictusorde te Ename, 
verkoopt om zijn schulden te betalen, de tiende van Werken bij 
Wijnendale aan de abdij van Beaulieu voor 1067 pond par. en 4 
sch.; hij erkent deze som ontvangen te hebben. 12 juli 1318.

1 charter

46 Egidius, abt van de abdij van Sint-Benedictusorde te Ename, 
verkoopt om zijn schulden te betalen, de tiende van Werken bij 
Wijnendale aan de abdij van Beaulieu voor 1067 pond par. en 4 
sch.; hij erkent deze som ontvangen te hebben. 12 juli 1318.

1 charter

47 Egidius, abt van de abdij van Sint-Benedictusorde te Ename, 
verkoopt om zijn schulden te betalen, de tiende van Werken bij 
Wijnendale aan de abdij van Beaulieu voor 1067 pond par. en 4 
sch.; hij erkent deze som ontvangen te hebben. 12 juli 1318.

1 charter

48 Egidius, abt van de abdij van Sint-Benedictusorde te Ename, 
verkoopt om zijn schulden te betalen, de tiende van Werken bij 
Wijnendale aan de abdij van Beaulieu voor 1067 pond par. en 4 
sch.; hij erkent deze som ontvangen te hebben. 12 juli 1318.

1 charter
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49 Voor Andries Bollekin, baljuw van Oudenaarde, Arnout Gommaer, 
Dierlay vander Haghe, Jacob Maroten en Gillis de Smet, mannen 
van de graaf van Vlaanderen, heeft Margriet van den Muelenbrouke
en haar kinderen Philips en olivier, aan Anniese, weduwe van Jan 
Vrancs, 4 pond par. erfelijke rente per jaar, bezet op haar goederen
te Elsegem, verkocht. 5 oktober 1321.

1 charter

50 Voor Jan Vleis, Jan Vlieghe, Geraard van Bonte, Maas van Bracle, 
Thonis van Scendelbeke, Alaems Crul en Gillis Mine, schepenen van
Geraardsbergen, Constitueert Clerboud de Meyer een 
eeuwigdurende rente van 6 pond 6 sch. par., bezet op 
verschillende erven in de Sacstraat te Geraardsbergen, ten profijte 
van Peter van Marcbroech. 7 april 1322.

1 charter

51 Voor Jan Vleisch, Jan Vlieghe, Geraard van Bonten, Maas van 
Bracle, Thonis van Scendelbeke, Alaems Crul en Gillis Minne, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan de Plaets de 
platinnemaker, van Gillis Vleisch een huis en erf, gelegen in de 
Brucstraat, in erfelijke rente genomen tegen 30 sch. par. per jaar. 
17 december 1322.

1 charter

52 Juwette vanden Vale schenkt aan de abdij van Beaulieu 400 pond 
par., te ontvangen na haar dood, bezet op haar goederen te 
Assenede, op de voorwaarde dat indien haar zuster Susanne langer
leeft, zij van een jaarlijkse rente van 16 pond par. zal genieten. De 
rest zal aan de abdij toekomen. Getuigen : Jan vander Meulen zoon 
van Raas Schietkats, en Jan vander Craijen zoon van François en 
Arnout Sage, schepenen van Oudenaarde. 6 mei 1323.

1 charter

53 Jan van Vilbeke, Wouter vander Gracht, Jan Vliesch, Geraard van 
Bonte, Jan de Witte Gaffelkin, Geraard van den Crusweghe en Jan 
Scoutheete, schepenen van Geraardsbergen, maken bekend dat 
Gillis Minne, zoon van Jan, gekocht heeft van Jan van Genitrau een 
erfelijke rente van 40 sch. par., bezet op een huis en erf op de 
markt te Geraardsbergen. 14 november 1324.

1 charter

54 Jan van Vilbeke, Wouter van der Gracht, Jan Vleichs, Geraard van 
Bonte, Jan de Witte Ghaffelkin, Geraard vanden Crusweghe en Jan 
Scoutete, schepenen van Geraardsbergen maken bekend dat Gillis 
Minne, zoon van Jan een erfelijke rente van 10 sch. par. gekocht 
heeft van Louys van Genitrau, bezet op een huis en erf op de markt
in Geraardsbergen. 22 december 1324.

1 charter
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55 Jan van Vilbeke, Wouter van der Gracht, Jan Vleichs, Geraard van 
Bonte, Jan de Witte Ghaffelkin, Geraard van den Crusweghe en Jan 
Scoutete, schepenen van Geraardsbergen, maken bekend dat Gillis
Minne, zoon van Jan aan Jan Kalfelle zoon van Willem Claus, een 
huis en erf heeft gegeven tegen een erfelijke rente van 30 sch. par.
per jaar. 15 januari 1325.

1 charter

56 Jan van Vilbeke, Wouter vander Gracht, Jan Vliesch, Geraard van 
Bonte, Jan de Witte Gaffelkin, Geraard van den Crusweghe en Jan 
de Scoutheete, schepenen van Geraardsbergen, maken bekend dat
Claus Bone een huis en erf gelegen in de "Overste 
Huneghmstrate", aan Gillis Blideleven heeft gegeven tegen een 
erfelijke rente van 25 sch. par. per jaar. 27 januari 1325.

1 charter

57 Lodewijk, graaf van Vlaanderen en van Nevers oorkond dat Iuete 
dou Val aan de abdij van Petegem voor haar zieleheil 30 pond par. 
per jaar in aalmoes heeft gegeven, bezet op de brieven van de 
graaf te Assenede, met amortisatie. 9 mei 1325.

2 stukken

58 Zuster Ricaert, abdis van Beaulieu oorkondt dat Juwette de le Val 
30 pond par. per jaar, die zij had op de brieven van Assenede, voor 
haar zieleheil en dat van haar ouders en zusters, in aalmoes aan de
abdij heeft gegeven. De graaf van Vlaanderen amortiseert deze 
erfelijke rente. 27 mei 1325.

1 charter

59 Bulle van paus Johannes XXII waarbij hij alle kloosters van de orde 
van de Heilige Clara, de orde van Sint-Damiaan en de zusters 
Minoressen vrijstelling verleent van de tienden op al hun 
tegenwoordige en toekomstige bezittingen. 24 october 1325.

1 charter

60 Zuster Avezoete Annoens, abdis van het klooster van de Heilige 
Clara te Gentbrugge, heeft aan de abdij van Beaulieu een erfelijke 
rente van 3 pond par. per jaar gegeven voor 42 pond par., welke 
rente bezet was op een huis en erf gehouden door Jan Hellijn, in de 
poort van Oudenaarde. 19 december 1326.

1 charter

61 Broeder Jan Scade, procureur van het Heilig Claraklooster te 
Gentbrugge heeft aan de abdij van Beaulieu een erfelijke rente van
3 pond par. per jaar verkocht, bezet op een huis en erf te 
Oudenaarde, gehouden door Jan Hllijn. Hij erkent hiervoor betaald 
te zijn en geeft de oorspronkelijke chirograaf op naam van Beatrix 
Ruede, dochter van Geraard, aan de abdij van Beaulieu. 19 
december 1326.
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1 charter

62 Broeder Jan Scade, procureur van het Heilig Claraklooster te 
Gentbrugge heeft aan de abdij van Beaulieu een erfelijke rente van
3 pond par. per jaar verkocht, bezet op een huis en erf te 
Oudenaarde, gehouden door Jan Hllijn. Hij erkent hiervoor betaald 
te zijn en geeft de oorspronkelijke chirograaf op naam van Beatrix 
Ruede, dochter van Geraard, aan de abdij van Beaulieu. 19 
december 1326.

1 charter

63 Juwette de le Val schenkt voor haar zieleheil en dat van haar 
ouders en zusters een erfelijke rente van 30 pond par. in aalmoes 
aan de abdij van Beaulieu. 27 mei 1328.

1 charter

64 Robbrecht vanden Hoeke, Werin Bladelijn, Bouden van Warhem, 
Gabriel Wouters, Johan de Langhe, schepenen en "coriers" van 
Veurne-Ambacht, maken bekend dat Clais die Wale en zijn vrouw 
Griele aan Bouden Scinkele een gemet land te Houtem hebben 
gegeven tegen 10 sch. par. per jaar. 1 februari 1330.

1 charter

65 Robbrecht vanden Hoeke, Werin Bladelijn, Bouden van Warhem, 
Gabriel Wouters, Johan de Langhe, schepenen en "coriers" van 
Veurne-Ambacht, maken bekend dat Clais die Wale en zijn vrouw 
Griele aan Bouden Scinkele een gemet land te Houtem hebben 
gegeven tegen 10 sch. par. per jaar. 1 februari 1330.

1 charter

66 Voor Gillis Aelmaer, baljuw van de graaf van Vlaanderen in de 
kasselrij Oudenaarde, Jan vander Muelen, zoon van Raas Scietkats, 
Ingle Vranken en Jan de Baers uit Melden, leenmannen van de 
graaf van Vlaanderen, hebben Jan Sage en Zijn vrouw Alise al hun 
bezittigen te Ooike verkocht aan broeder Willem van Petegem ; zij 
erkennen hiervoor betaald te zijn. 27 december 1330.

1 charter

67 Wouter van der Gracht, Jan Vlieghe, Raas de Haghemutere, Jan de 
Witte Gaffelkin, Jan Minne, Jan de Selversmet en Jan van den 
Mersche, schepenen van Geraardsbergen maken bekend dat Jan 
vanden Baerse uit Oudenaarde een erfelijke rente van 8 pond par. 
en 2 kapoenen per jaar gekocht heeft van Gillis Vleisch, en een 
erfelijke rente van 6 pond par. per jaar van Gillis Minne, bezet op 
diverse goederen te Geraardsbergen. 21 mei 1331.

1 charter

68 Wouter van der Graacht, Jan Vlieghe, Raas de Haghemutere, Jan de
Witte Gaffelkin, Jan Minne, Jan de Selversmet en Jan vanden 
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Mersche, schepenen van Geraardsbergen, heeft Gillis Minne zoon 
van Jan, aan Jan de Pestere zoon van Jan uit Schendelbeke, een 
huis en erf in erfelijke rente gegeven tegn 20 sch. per Jaar. 21 mei 
1331.

1 charter

69 Voor Wouter van der Gracht, Jan Vlieghe, Raas de Haghenutere, Jan
de Witte Gaffelkin, Jan Minne, Jan de Selversmet en Jan van den 
Mersche, schepenen van Geraardsbergen, heeft Katelijn Moenharts 
van Raas van Belle en echtgenote Lisbet, weduwe van Jan Vleisch, 
een erfelijke rente gekocht van 2 pond en 1 sch. par. per jaar, bezet
op een huis en erf in de Penstraat, hetwelk door Jan Vleisch in 
erfelijke rente was gegeven aan Pieter de Koc. 7 september 1331.

1 charter

70 Johannes, abt van Sint-Diederik te Riems oorkondt dat hij met 
instemming van Willem, aartsbisschop van Reims en de bisschop 
van Doornik, aan de abdij van Beaulieu de proostdij van Petegem 
met alle rechten en afhankelijkheden verkocht heeft, met 
uitzondering van de tiende van Tiegem en de patronaatsrechten op
de kerk van Tiegem, voor de som van 3600 pond par. 28 januari 
1332.

1 charter

71 Johannes, abt van Sint-Diederik te Reims oorkondt dat hij aan 
Beaulieu de proostdij van Petegem met alle toebehoren en 
afhankelijkheden, tienden en rechten heeft verkocht. Alle charters 
en brieven betreffende deze koop zullen na de betaling aan de 
abdis van Beaulieu worden gegeven. 29 febrauri 1332.

1 charter

72 Guillelmus, aartsbisschop van Reims geeft zijn goedkeuring aan de 
verkoop door de abdij van Sint-Diederik te reims aan Beaulieu van 
alle goederen, tienden en rechten van de proostdij van Petegem. 
19 november 1332.

1 charte

73 Guillelmus, aartsbisschop van Reims geeft zijn goedkeuring aan de 
verkoop door de abdij van Sint-Diederik te reims aan Beaulieu van 
alle goederen, tienden en rechten van de proostdij van Petegem. 
19 november 1332.

1 charte

74 De abdij van Beaulieu heeft van de Sint-Diederiksabdij te Reims de 
proostdij van Petegem gekocht voor 3600 pond par. 1332.

1 charter
Niet raadpleegbaar

75 Iuette de le Val heeft aan de abdij van Beaulieu 30 pond par. rente 
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per jaar op de brieven van Assenede in aalmoes gegeven, voor 
jaargetijden voor haar zuster Marie, en brooduitdelingen aan de 
armen. 27 mei 1335.

1 charter

76 Zuster Marie de Bere, abdis van het Sint-Claraklooster te Ieper 
oorkond dat zuster Margriet Cnijfs aan broeder Johan de Wale, als 
vertegenwoordiger van Beaulieu, 100 pond par. schuldig is, die zij 
bezet heeft op 8 gemeten erfland gelegen te Oostkerk. 5 juni 1336.

1 charter

77 Lieven van Deftinghen, meier, en Jan Goetwere, Dibbout vander 
Beken, Cornelis Ympin, Lieven van Gavere, Jan Quaetwerc en 
Michiel Mens, schepenen van Schendelbeke oorkonden dat zij op 
verzoek van Jan van der Hofstat zijn rechten op 5 dagwand land te 
Winkele, afhangend van de heerlijkheid van Schendelbeke, 
bevestigen. 10 juni 1336.

1 charter

78 Paus Benedictus XII bekrachtigt alle privilegies en voorrechten door
zijn voorgangers verleend aan de abdij van Beaulieu. 25 juli 1336.

1 charter

79 Voor Johan de Deckre, meier, en Jan van Polinchove, Clais Ghiselijn,
Bouden van Werhem, Gabriel Wouterssone en Clais Paulijn, 
Schepenen van Veurne-Ambacht, heeft Jan Vranke en echtgenote 
Margriet aan Bladelijn Scinkel 5 linen land te Houtem gegeven, die 
deze weer heeft gegeven tegen een erfelijke rente van 20 sch. par. 
per jaar. 24 april 1337.

1 charter

80 Voor Gillis van Werkine, Carstiaen vander Beke, Boidin Peister, 
Wouter Peister en Jan Scildeman, laten van de heerlijkheid van de 
abdis van Beaulieu en voor Diederik Scarlaken, baljuw, hebben Jan 
de Bast, Riquaerd de Bast en echtgenote Gillise, Peiter Scarlaken 
en echtgenote Beatrix verkocht aan broeder Jan de Wale, ten 
behoeve van Elisabeth van Ardoie, dochter van Frans, 6 pond par. 
erfelijke rente per jaar bezet op 8,5 gemeten land te Eesen. 1 
december 1337.

1 charter

81 De officiaal van Doornik verklaart dat voor hem zijn verschenen Jan
van Zerkighem als gevolmachtigde van de abdij van Beaulieu, en 
de pastoor van Machelen, dewelke bekennen in proces te zijn 
betreffende de tiende van Machelen voor de de abt van Sint-
Bartholomeus van den Eechoute in Brugge. In een akte van 7 juni 
1337 gericht aan hogergenoemde abt verzoekt de abdij van 
Beaulieu om een schadeloosstelling voor 2 jaren, aan 3 pond par. 
per jaar, en de vervolging van de verweerder, de pastoor van 
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Machelen die de tienden onwettig had geïnd. De officiaal van 
Doornik vermeldt ook de keuze van de gevolmachtigden van de 
abdij van Beaulieu,Jan de Wale, Jan van Zerkighem, Jan de Bast, Jan
Bellart en Pieter Sorijs, en 6 Scheidsrechters aan wiens oordeel 
men zich zal onderwerpen, Jan vanden Steene, Gillis van den 
Steene, Jan van Maelbrouc, Jan Mesdach, Arnout sPapen en Hendrik
sPapen, akte van 9 juni 1338. Vervolgens geeft hij een opsomming 
van de goederen waarop de tiende wordt geheven. [9 juni na 
1338].

1 charter

82 De officiaal van Doornik verklaart dat voor hem zijn verschenen Jan
van Zerkighem als gevolmachtigde van de abdij van Beaulieu, en 
de pastoor van Machelen, dewelke bekennen in proces te zijn 
betreffende de tiende van Machelen voor de de abt van Sint-
Bartholomeus van den Eechoute in Brugge. In een akte van 7 juni 
1337 gericht aan hogergenoemde abt verzoekt de abdij van 
Beaulieu om een schadeloosstelling voor 2 jaren, aan 3 pond par. 
per jaar, en de vervolging van de verweerder, de pastoor van 
Machelen die de tienden onwettig had geïnd. De officiaal van 
Doornik vermeldt ook de keuze van de gevolmachtigden van de 
abdij van Beaulieu,Jan de Wale, Jan van Zerkighem, Jan de Bast, Jan
Bellart en Pieter Sorijs, en 6 Scheidsrechters aan wiens oordeel 
men zich zal onderwerpen, Jan vanden Steene, Gillis van den 
Steene, Jan van Maelbrouc, Jan Mesdach, Arnout sPapen en Hendrik
sPapen, akte van 9 juni 1338. Vervolgens geeft hij een opsomming 
van de goederen waarop de tiende wordt geheven. [9 juni na 
1338].

1 charter

83 Pieter de Smet, kapelaan in het kasteel van Petegem, heeft aan de 
abdij van Beaulieu een hofstede waar hij in woont, verkocht. 
Willems vander Scuren, kapelaan van Laarne, en Jan vander 
Herdbuere, hebben deze akte mede gezegeld. 22 augustus 1338.

1 charter

84 Pieter de Smet, kapelaan in het kasteel te Petegem,oorkondt dat 
abdij van Beaulieu de hofstede die zij van hem gekocht had, hem 
heeft teruggegeven om te gebruiken zolang hij leeft, tegen een 
jaarlijkse rente. 24 augustus 1338.

1 charter

85 In aanwezigheid van de abdis van Beaulieu, vele religieuzen en 
getuigen ondergenoemd, schenkt zuster Katarina Calkers, oud 67 
jaar, afkomstig uit Brugge, religieuze te Beaulieu, al haar goederen,
roerende en onroerende, aan de abdij van Beaulieu. Getuigen : 
Walterus de Roest, Petrus de Pulleem, kapelanen in genoemd 
klooster, Jacobus Kempe, pastoor van Diksmuide, Johannes Bast, 
Johannes Berengarii alias Renigoot, notaris, Matheus Scaerslipere, 
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Johannes Vivien, Valentinus Hovelinc, leken van Terwaan, Johannes 
Ghaffelkin, amman van de stad Geraardsbergen. 1 december 1339.

1 charter

86 In aanwezigheid van de abdis van Beaulieu, vele religieuzen en 
getuigen ondergenoemd, schenkt zuster Katarina Calkers, oud 67 
jaar, afkomstig uit Brugge, religieuze te Beaulieu, al haar goederen,
roerende en onroerende, aan de abdij van Beaulieu. Getuigen : 
Walterus de Roest, Petrus de Pulleem, kapelanen in genoemd 
klooster, Jacobus Kempe, pastoor van Diksmuide, Johannes Bast, 
Johannes Berengarii alias Renigoot, notaris, Matheus Scaerslipere, 
Johannes Vivien, Valentinus Hovelinc, leken van Terwaan, Johannes 
Ghaffelkin, amman van de stad Geraardsbergen. 1 december 1339.

1 charter

87 Voor Gillis de Valewe, Jehan Pollaerd, Jehan de Houc, Bouden 
Bazekin en Jehan de Duit, schepenen van Veurne-Ambacht, heeft 
Gillis Pierijn en Clais Pierijn aan Diederik Widebraken 2,5 gemeten 
land te Houtem gegeven. 25 juli 1341.

1 charter

88 Gillis van der Meere heeft aan de abdij van Beaulieu een erfelijke 
rente van 24 sch. par. per jaar, bezet op 3 hondert meers te 
Petegem, geschonken in aalmoes, voor het zieleheil van hemzelf, 
en dat van zijn vrouw Jane Sage, en voor hun beider jaargetijde. 12
mei 1345.

1 charter

89 Voor Dyerlai venden Rive, baljuw en maander, en Johan Naghel, 
Arnout vanden Winkele, Coppin Lotin en Johan vanden Scordike, 
schepenen van het kasteel van Petegem, heeft zuster Katelijn van 
Jehayn ten profijte van de abdij, van Willem van Huerne een 
erfelijke rente van 40 sch. par. gekocht, bezet op diverse goederen 
te Petegem, afhangende van het kasteel. 1348.

1 charter

90 Voor Dyerlai vanden Riive, baljuw en maander, en Jan Naghel, 
Arnout van den Wincle, Coppin Loetin en Jan van Scordike, 
schepenen van het huis van Petegem, heeft Willem van Heurne 
bekent van zuster Kateline van Jehayn 40 pond par. ontvangen te 
hebben, waarvoor hij een jaarlijkse rente van 40 sch. par. zal 
betalen, bezet op goederen te Petegem. 1349.

1 charter

91 Voor Jan Coukelare, Reynaer zoon van Jan, Hendrik Moenat, Hendrik
van Esene, Jan Steylin, Chasiis de Mol, Bouden de Knuut, Simoen 
zoon van Jan, Jan zoon van Boidin, Jan van Ernegheem, Jan Brandin,
Christiaen vanden Berghe, Hendrik Zesbroed, Gillis Tellebone, Jan 
van Stivelde en Pieter vander Hawe, schepenen van het Vrije, 
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hebben Jan Adaem en zijn vrouw Adelise aan Jan Moenine ten 
profijte van Jan de Wale uit Petegem, een stuk land in Handzame 
geschonken. 20 februari 1349.

1 charter

92 Voor Jan Coukelare, Reynaer zoon van Jan, Hendrik Moenat, Hendrik
van Esene, Jan Steylin, Chasiis de Mol, Bouden de Knuut, Simoen 
zoon van Jan, Jan zoon van Boidin, Jan van Ernegheem, Jan Brandin,
Christiaen vanden Berghe, Hendrik Zesbroed, Gillis Tellebone, Jan 
van Stivelde en Pieter vander Hawe, schepenen van het Vrije, 
hebben Jan Adaem en zijn vrouw Adelise aan Jan Moenine ten 
profijte van Jan de Wale uit Petegem, een stuk land in Handzame 
geschonken. 20 februari 1349.

1 charter

93 Jacop van Loesvelt heeft van de abdij van Beaulieu het goed "te 
noys" in Tiegem gelegen, voor een termijn van 8 jaren tegen 20 
pond par. per jaar, in pacht genomen. 11 november 1350.

1 charter

94 Voor Boudyn de Wale, stedehouder van de baljuw van Oudenaarde,
en Jan de Baers van Melden, Gillis van der Meere en François van 
Waerighem, mannen van de graaf van Vlaanderen, heeft broeder 
Jan de Waele van juffrouw Heylzoete van Huerne 5 vierendelen 
land gekocht, gelegen te Ooike, afhangende van de graaf 
Vlaanderen en "sgraven eyghijn" geheten. 10 juni 1351.

1 charter

95 Voor Ywein van Varssenare, Wouter de Vos, Jacob van Heile, Ravel 
Baroud, Riquaerd Scorum, Jan zoon van Boidin en Jan van Stivelde, 
schepenen van het Vrije, heeft Elisabeth Canins, dochter van 
Wouter, uit Brugge aan Pieter Alemaere ten profijte van Jan de 
Wale uit Petegem 2 gemeten en 73 roeden land, gelegen in het 
ambacht van Zarren en in Handzame, gegeven. 24 juni 1351.

1 charter

96 Voor Clais van Leke, baljuw, Hughe van Hintere, Jacob van den 
Heedwalle, Jan die Baerdz, Jan Lottin en Pieter Heinrix, mannen van
de heer van Lichtervelde, hebben Hendrik van Hal, kapelaan van 
de dame van Namen, in naam van de abdij van Beaulieu enerzijds, 
en Arnout van Bovenkerke anderzijds een scheidsrechter 
aangesteld in hun geschil betreffende de rechten en afbakening 
van de tiende van Werken, namelijk Clais den Hintere voor 
Beaulieu en Filips van der Beerst voor Arnout van Bovenkerke. 10 
juni 1353.

1 charter

97 Bulle van pause Innocentius VI waarbij hij alle privilegies en 
immuniteiten door zijn voorgangers aan de abdij van Beaulieu 
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verleend, bekrachtigt. 5 juli 1353.
1 charter

98 De abdij verpacht voor een termijn van 12 jaar 11 lijnen en 18 
roeden land te Handzame gelegen en in het ambacht van Zarren, 
aan Wouter van den Hove en aan Gillis de Vleut. 1353.

1 charter

99 Isabella dochter van Joos van Heymsrode belooft zich te zullen 
schikken naar de uitspraak van de 2 gekozen scheidrechters, 
namelijk Jan, pastoor van Petegem en Jan van Medele, zoon van 
Rugger, in haar geschil met de abdij van Beaulieu betreffende de 
tiende van 5 vierendelen meers te Machelen. 23 januari 1355.

1 charter

100 Marie, abdis van Beaulieu, oorkondt dat Daniel de Rudde zijn goed 
gelegen te Zwalme aan de abdij heeft gegeven, ten behoeven van 
broeder Simon. Hiervoor zal de abdij hem o.a. 34 pond par. per jaar
geven, zolang hij, zijn moeder en zijn zusters zullen leven, en na 
hun dood zullen jaargetijden gedaan worden voor zieleheil. 26 juli 
1355.

1 charter

101 Voor Bouden, heer van "Bourgh", ridder, Hendrik van den Hove, 
Bouden van Hazebrouc, Yden van den Brouke en Willem de Muts, 
schepenen van Veurne Ambacht, heeft Pouwel, zoon van Pouwel, 
aan Innocent Pierine 6 gemeten land gegeven, te Houtem, welk 
land Innocent Pierine heeft teruggegeven tegen een erfelijke rente 
van 3 pond par. per jaar. 16 oktober 1355.

1 charter

102 Voor Hendrik van den Hove, Carstiaen de Zwarte, Ydoor van den 
Brouke, Johan Stotelijnc en Robbrecht Colin, schepenen en coriers 
van Veurne-Ambacht, heeft Clais Wijtijnc een rente van 40 sch. par.
per jaar geconstitueerd ten profijte van Innocent Pierine, bezet op 4
gemeten land te Wulveringem. Deze rente komt aan Innocent 
Pierine als naaste erfgenaam van Willem de Calewe, die deze rente
kocht van genoemde Clais. 28 oktober 1355.

1 charter

103 Jan de Vincke verpacht in naam van de abdij van Beaulieu voor een
termijn van 12 jaar, 5 bunder en 1 dagwand land gelegen op de 
"lindecouter" en op de "ghermansdeurpcouter", aan Joes de Busere
voor 57 sch. 6 den. par. per jaar. Getuigen : Raas van Bulleghem en
Godeverd van Laminsvlde, geworenen van Geraardsbergen. 30 
september 1357.

1 charter

104 Frans Plasscaert heeft aan Gillis Maeldereyen een erf in de 
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Dutstraat te Geraardsbergen, in erfelijke rente gegeven voor 45 
sch. 1 den. par. per jaar. Geraard van Schendelbeke heeft hiervan 
20 sch. par. per jaar gekocht van Frans Plasscaert. Gillis 
Maeldereye zal jaarlijks deze 20 sch. par. betalen aan Geraard Van 
Schendelbeke, in mindering van de rente verschuldigd aan Frans 
Plasscaert. Getuigen : Gillis Gaffelkin en Mattheus van den 
Nokerstocke, schepenen van Geraarsdbergen. 19 december 1357.

1 charter

105 Gillis Pierin heeft een erfelijke rente van 50 sch. par. per jaar, 
gekocht van Steven Maeldereye, proester, bezet op landen te 
Melden en te Kwaremont. Steven Maeldereye behoudt zich 
nochtans het recht de rente te bezetten op andere goederen te 
Kwaremont, Berchem, Melden op Zulzeke. Getuigen : Boudin 
Rufelaert, baljuw en maander van de heer van Jumont en Gillis van 
Fayeele, Jakemijn Maelderey, Gillis Scotte, Arent de Clerc en Gillis 
van den Haute, schepenen. 19 januari 1358.

1 charter.

106 Jan de Scuniere en zijn vrouw Elisabeth schenken aan hun dochter 
Kalle, non in Beaulieu, een erfelijke rente van 4 pond par. per jaar, 
en 19 sch. 2 den. par. per jaar aan het klooster, bezet op diverse 
huizen te Geraardsbergen. Na hun dood zal deze rente van 4 pond 
par. ook aan het klooster toekomen. Getuigen : Jan ven der 
Schelden en Raas van Bulleghem, schepenen van Geraarsdbergen. 
27 april 1358.

1 charter

107 Voor Hendrik van den Hove, Gillis Blavoet, Willem de Muts, Pieter 
van den Kulnare en Gregoris Boise, schepenen en coriers van 
Veurne-Ambacht, heeft Giselin de Deckere en zijn vrouw Griele een 
rente van 40 sch. par. per jaar geconstitueerd ten profijte van Johan
Andries, bezet op 3 gemeten land te Houtem. 20 juli 1358.

1 charter

108 Voor Simoen de Pelc en Raas van Bulleghem, schepenen van 
Geraardsbergen is Jan Soeten een erfelijke rente van 26 sch. par. 
per jaar schuldig aan Isaac Nulotten, bezet op zijn huis en erf in de 
Penstraat te Geraardsbergen. 22 oktober 1358.

1 charter

109 Voor Goedeverd van Lammersvelde en Gillis van der Varent, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan de Scuniere die men 
heet de Selversmet, van Gillis de Puttere een erfelijke rente van 16 
sch. par. en een halve kapoen per jaar gekocht, bezet op een huis 
en erf te Waeyenberge. 5 maart 1359.

1 charter

110 Voor Jan Van Hasselt en Louis de Blauwer, schepenen van 
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Geraardsbergen, heeft Jan de Vincke een erfelijke rente van 41 sch.
par. per jaar gekocht van Jan van der Schelden, bezet op een huis 
in de Penstraat te Geraardsbergen. Jan de Vincke had vroeger een 
erfelijke rente van hetzelfde bedrag gekocht van Elisabeth van 
Belle, bezet op hetzelfde huis. 20 mei 1359.

1 charter

111 Voor Gillis van Eestert, Goesin Cabbeliau en Inghel Brunen, 
schepenen in Oudenaarde, heeft broeder Jan de Wale ten behoeve 
van de abdij van Beaulieu, 75 roeden meers te Petegem gekocht 
van Clais Vranken. 10 augustus 1359.

1 charter

112 Voor Simoen Deruwe en Lievin van Ghavere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Uten Rode een erfelijke rente van 24 
sch. par. per jaar gekocht van Michiel Heinmans, bezet op een huis 
en erf gelegen op de "veste buten Vlieghuut" te Geraardsbergen. 4 
januari 1361.

1 charter

113 Voor Jan de Scuniere die men heet Selversmet, en Bartholomeus de
Preyt, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan de Vinke in naam 
van de abdij van Beaulieu, aan Katelijn Scoudekoets een erf 
gegeven in de Gheetstraat te Geraardsbergen, tegen een erfelijke 
rente van 7 sch. par. per jaar. 27 september 1361.

1 charter

114 Voor Jan van Cudelsbrouc en Jan van Gavere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan de Vincke een erfelijke rente van 10 sch.
par. per jaar gekocht van Clemme, weduwe van Jan Sneukers, en 
haar kinderen Jan en Katelijn, bezet op hun huis en erf gelegen 
"buten der Dutspoerten" te Geraardsbergen. 30 november 1361.

1 charter

115 Voor Lievin van Gavere en Louis de Blauwere, laten van de abt van 
de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen, heeft Peter de Blasere 
bekend 18 sch. par. erfelijke rente per jaar schuldig te zijn op zijn 
huis en erf op "tsollevelt", namelijk 9 sch. par. aan Katelijn Matten, 
echtgenote van Willem Louwereins, 4 sch. 6 den. par. aan Lijsbet, 
weduwe van Jan sMuenix, en 4 sch. 6 den. aan Katelijn sMuenix. 7 
augustus 1363.

1 charter

116 Niclais Crullin, pastoor van Handzame, getuigt dat Clais vanden 
Houke met broeder Jan de Wale 2,5 linen land te Handzame geruild
heeft. 16 november 1365.

1 charter

117 Voor Davijt Molemersch en Jan van Cuelsbroec, schepenen van 
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Geraardsbergen, heeft Ammelrijc van den Berghe een huis en erf 
gekocht van Jan van Zottegem, gelegen in de Hunneghemstraat te 
Geraardsbergen. 24 februari 1366.

1 charter

118 Voor Gillis Minne en Raas van Bulleghem, schepenen van 
Nederboelare, heeft Jan de Vinke 3 dagwand en 19 roeden land, 
gelegen op de Huenbekekouter, gekocht van Joes de Beusere. 8 
maart 1366.

1 charter

119 Vrijwillige verkoping door Petrus Bette die men heet van Pullem, 
priester, aan Johannes van Heestert, van diverse erfachtigheden en
inkomsten te Petegem, Kerkhove, Anzegem en Geraardsbergen, in 
de abdijkerk van Beaulieu. Getuigen : Johannes, geestelijke, 
Renaldus gezegd vanden Gavre, priesters, Egidius de Meere, 
Johannes de Duensse en Nicholaus gezegd van Calais. 19 januari 
1368.

1 charter

120 Voor Claus Minne en Godevert van Laminsvelde, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan de Zelversmet die men seit de Scunie 
een erfelijke rente van 4 sch. 6 den. par. per jaar gekocht van 
Willem van den Heydenvelde, gehuwd met de dochter van Jan 
Matten, bezet op een huis en erf te Geraardsbergen. 15 september 
1369.

1 charter

121 Philippus, bisschop van Sabina, kardinaal, protector van de 
minderbroeders en zusters van de orde van de Heilige Clara, 
verleent aan deze orden de toelating om het feest van Onze Lieve 
Vrouw en van de martelaressen Katerina en Maria Magdalena te 
vieren. 12 maart 1371.

1 charter

122 Bulle van paus Gregorius XI waarin hij alle privilegies en 
voorrechten door zijn voorgangers aan de abdij van Beaulieu 
verleend, bevestigt en bekrachtigt. 22 oktober 1371.

1 charter

123 Bulle van paus Gregorius XI waarin hij de abt van de Sint-
Ardiaansabdij te Geraardsbergen beveelt ervoor te zorgen dat de 
abdij van Beaulieu terug in het bezit kan komen van onrechtmatig 
ontvreemde goederen. 20 okober 1371.

1 charter

124 Voor Geraard van Schendelbeke die men seit Tonus, en Simoen de 
Ruwe, schepenen van Geraardsbergen, heeft dezelfde Geraard van 
Schendelbeke aan broeder Simoen Rabotte, in naam van de abdij 
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van Beaulieu, 5 erfelijke renten geschonken, bezet op goederen te 
Schendelbeke, Moerbeke en Geraardsbergen. 20 juli 1373.

1 charter

125 Jan Guddinc heeft van Jan den Doerpe, zoon van Arent, en zijn 
echtgenote Beele Ghuelaert, dochter van Lauwin, een erfelijke 
rente gekocht van 3 pond 12 sch. par. per jaar, bezet op diverse 
goederen te Wortegem, afhangend van de heerlijkheid van Walem. 
Getuigen : Bernard Naghel, baljuw en wettelijk maander van de abt
van Sint-Pietersabdij te Gent, in zijn heerlijkheid van Walem, en 
Bernard Bette, Jan van Baes, Andries Maes en Goessin van 
Bovenstraten, schepenen. 15 juni 1377.

1 charter

126 Bij testamentaire beschikking schenkt Geraard van der Wale die 
men heet Avekin zijn goederen gelegen te Sint-Maria-Latem en te 
Hermelgen aan de abdij van Beaulieu, op, last van jaargetijden 
voor hem en zijn moeder. Getuigen : Jacobus de Cupere, Johannes 
Muelenland, priesters, Johannes Guddin, geestelijke, Henricus de 
Reno, Johannes Recken, leken. 28 juni 1382.

1 charter

127 Voor Jan van der Meere, François van der Craien en Geraard van 
den Boemghaerde, schepenen in Oudenaarde, en Pieter vander 
Linden, Hendrik de Voogleere, Lanceloet van Maerke en Jacop 
Boedins, gezworenen in Pamele, heeft Jan Scaepcoeman die men 
seit van den Dale, van de gezworenen als voogden van Gillekin van
Deunze, zoon van Jan, een erf in de Beerechstraat te Pamele in 
pacht genomen voor 6 pond 17 sch. 6 den. par.; hij zal ook de 
renten waarmede het erf belast is, betalen. 29 juli 1387.

1 charter

128 Voor Simoen de Ruwe en Jan van den Planken, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Mertin van Twembeke van Katelijn 
Paricmans, weduwe van Louis Baddins, en van Mase de Vlueghel 
als voogd van Zeger, Bette en Bate Baddins, een erf gekocht in de 
Dutstraat, belast met 15 sch. par. erfelijke rente per jaar en 3 den. 
cijns. 28 augustus 1387.

1 charter

129 Voor Jan Roelins, baljuw en wettelijk maander in Aspere en Zingem,
Jan de Deken, Hendrik de Wagheneere, Wouter Oyse en Jan 
Andries, schepenen, hebben Jan Moenins, Arent vander Weeden 
bekend schuldig te zijn als voogden over Beele van Helleeuwe, aan
de abdij van Beaulieu een erfelijke rente van 20 sch. par. per jaar, 
bezet op een halve bunder land te Zingem. 4 juni 1390.

1 charter

130 Voor Pieter van Schoersse, baljuw en wettelijke maander, Mattise 
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van den Denne, Gillis Tuc, Willem vanden Berghe en Jan Libben als 
schepenen en wethouders van de heer van Leval in Zijn 
heerlijkheid te Gavere, heeft Geraard Neghenmanne, procureur van
de abdij van Beaulieu, voor een termijn van zes en een half jaar, 
het goed van "Alreheleghen-zwalme", groot 20 bunder, verpacht 
aan Jan Heinnericx en vrouw Margriet. 10 januari 1391.

1 charter

131 Voor Gillis Dop en Jan Bave, schepenen in Brugge, hebben Jan van 
Claroud en echtgenote Marie Coudekuekens, dochters van David, 
aan Joris de Langhe, ten behoeve van Marie en Katelijn Visch, 
dochters van Jacop, nonnen te Beaulieu, een jaarlijkse rente 
gegeven van 50 sch. gr. torn., bezet op twee huizen te Brugge. Na 
hun dood zal deze rente terug naar de schenkers of hun 
erfgenamen gaan. 21 oktober 1391.

1 charter

132 In naam van Isabella vander Woesten, abdis van de abdij van 
Beaulieu, heeft Mertin van Twembeke van de schepenen van Sint-
Martens-Lierde een wettelijke vaststelling verkregen van zekere 
rechten op een dreef gelegen te "Ghuade". 31 mei 1398.

1 charter

133 Voor Jan de Haghemutere en meester Gillis de Pelic, schepenen van
Geraardsbergen, heeft Jan de Laeyere een erf in de Nuwestraat in 
erfpacht genomen van Martin van Twembeke, ontvanger van de 
abdij van Beaulieu, voor 48 sch. par. per jaar. 2 maart 1399.

1 charter

134 Voor François van der Crayen en Jan van der Heyden, zoon van Jan,
schepenen in Oudenaarde, heeft Jan van den Berghe in naam van 
de abdij van Beaulieu, 36 roeden land te Oudenaarde in erfelijke 
pacht gegeven aan Hendrik de Water, tegen 38 sch. par. per jaar. 
14 maart 1402.

1 charter

135 Voor Jan de Haghemutere, Jan Soetin en Geraard Vranxs, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan Kerchof een erf in de 
"Vlieghuutstraat" in erfelijke rente genomen tegen: 17 sch. par. per
jaar aan de abdij van Beaulieu, 24 sch. par. per jaar aan het 
Kartuizersklooster te Sint-Martens-Lierde, 3 sch. par. per jaar aan 
de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen, 13 sch. par. per jaar aan 
de Heilige Geesttafel te Geraardsbergen, 2 sch. par. per jaar aan de
deken van de Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen en 4 sch. par. per 
jaar aan Louwerein van Berchem, kapelaan van Sint-Katelijne. 24 
mei 1402.

1 charter

136 Voor Jan van der Craeyen, Jan van den Bossche, zoon van Gillis, 
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Joes Tsammelin, schepenen van Oudenaarde, heeft Gillis vanden 
Opstalle ten behove van Katelijn van Roesselare, non in Beaulieu, 
een erfelijke rente van 12 sch. par. per jaar gekocht van Gillis 
Zwaeckaerde en vrouw Katelijn, bezet op zijn huis en erf in de 
Cattestraat te Oudenaarde. 1 juni 1403.

1 charter

137 Voor Jan de Haghemutere, Hendrik Bossaert, Adriaan de Lompere 
en Jan de Stekere, schepenen van Geraardsbergen, heeft Meltior 
van der Gracht een juis en erf in de Ham te Geraardsbergen, in 
erfelijke rente fenomen van Lieven Vranxs en Raas de 
Haghemutere, als proviseurs van de Heilige Geest van 
Geraardsbergen, en van Mertin van Twembeke in naam van de 
abdij van Beaulieu, tegen 3 pond par. per jaar, te weten 44 sch. par
aan de Heilige Geest en 14 sch. par. aan Beaulieu. 22 mei 1407.

1 charter

138 Voor Jan de Haghemutere, Hendrik Bossaert, Claus de Crane en 
Adriaan de Lompere, schepenen van Geraardsbergen, heeft Mertin 
van Twembeke, in naam van de abdij van Beaulieu, bij wettelijke 
klacht de betaling geêist van een erfelijke rente bezet op het huis 
van Jan van der Erpen, gelegen in de Wingaartstraat. 25 mei 1407.

1 charter

139 Voor Claus Neeten, Jan de Vaec, Cornelis vander Scueren en Jan 
van Opphem, schepenen van Geraardsbergen, heeft Martin van 
Twembeke als ontvanger van de abdij van Beaulieu, een huis en erf
gelegen "buten der overpoerten" te Geraardsbergen aan Mahieu de
Wenne in erfelijke rente gegeven tegen 12 sch. par. per jaar, 
jaarlijks aan de abdij te betalen op Kerstdag. 16 oktober 1407.

1 charter

140 Voor Jan van der Stichghele, baljuw en wettelijk maander van de 
leenmannen van de hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen, 
van zijn hof "voor de steeninnen man" te Oudenaarde, en Willem 
Cabellau, Jacob Hoen, zoon van Dierlais, en Jan vander Craye, 
leenmannen, heeft Geraard van Wiligheem, priester, aan 
Lauwerens van Wiligheem 5 vierendelen land te Moen verkocht. 3 
december 1407.

1 charter

141 Magdalena van Zedelghem, abdis van Beaulieu, geeft aan Willem 
de Cuenic een hofstede te Ooike in erfelijke pacht tegen 3 pond 12 
sch. par. per jaar, op voorwaarde dat hij er een woonhuis op bouwt.
5 december 1409.

1 charter

142 Voor Claus Neeten en Jan de Vaech, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Pieter vanden Planken een erf in de 
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Vingartstraat te Geraardsbergen, in erfelijke rente genomen van 
Marten van Twembeke als ontvanger van de abdij van Beaulieu 
tegen 35 sch. par. per jaar. 14 december 1409.

1 charter

143 Voor Jan van der Crayen en Jan Maelderen, schepenen in 
Oudenaarde, heeft Jan van den Berghe in naam van de abdij van 
Beaulieu aan Gillis van den Ommeslaghe een stuk land te Tiegem 
in erfelijke rente gegeven van 32 sch. par. per jaar. 14 februari 
1410.

1 charter

144 Voor Willem Cabelliau, Inghel van den Bossche en Jan Doernaert, 
schepenen in Oudenaarde, heeft François van den Bile en 
echtgenote Elisabeth een erf gelegen "Buten der Beverpoerten up 
den umekeer" verkocht aan Jacop van den Viver en echtgenote 
Bate, tegen 20 sch. par. per jaar. 20 februari 1410.

1 charter

145 Voor Jan den Cueninc, baljuw en wettelijk maander van Jan 
Barnaegs in Ooike, en Willem van den Driessche, Arent de 
Leeuwere, Wouter den Cueninc en Gillis den Baers, schepenen, 
heeft Jan van den Berghe een erfelijke rente van 3 pond 12 sch. 
par. per jaar gekocht van Willem Blaeublommen en vrouw Anneese,
bezet op hun huis en erf te Moregem. 2 maart 1410.

1 charter

146 Voor Arent Cabbeliau en Goessin Vlaeminc, schepenen in 
Oudenaarde, heeft Gillis de Cuenic een klein bos te Ooike in 
erfelijke pacht genomen van Dierlays den Cueninc, uit naam van 
de abdij van Beaulieu, op last van er een woonhuis ter waarde van 
12 pond par. op te bouwen. 14 maart 1410.

1 charter

147 Voor Collart vander Muelen en Claus Noeten, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Diederik Gheerts van Martin van Twembeke,
ontvanger van de abdij van Beaulieu, een erf in de Wingartstraat 
gelegen, in erfelijke rente genomen voor 16 sch. 3 den. par. per 
jaar. 27 september 1410.

1 charter

148 Jane Hoens, dochter van Arent, schenkt alle inkomsten en profijten 
van 3,5 vierendeel weide te Petegem aan de abdij van Beaulieu, op
last van een eeuwigdurend jaargetijde. Getuigen : Daniel van den 
Bossche, Bernard van den Bossche, Jan van den Bossche, zoon van 
Gillis, Gheerem Borluut over hemzelf en over zijn vrouw Margriet 
van Varewijc, dochter van Simoen, en Jan van der Moten, zoon van 
Gillis, over hemzelf en zijn vrouw Katelijn van den Bossche. 18 april
1411.
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1 charter

149 Voor Lievin Vranxs en Jan de Bonte, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Uten Hove een huis en erf gelegen in de 
"Zac" in erfelijke rente genomen tegen 48 sch. par. per jaar, te 
weten 15 sch. 6 den. aan Jan van den Bossche, priester en 
kerkmeester van de Sint-Katelinekerk te Geraardsbergen, 19 sch. 6
den. aan Adriaan Paddepoel als Heilige Geestmeester te 
Geraardsbergen, en 13 sch. aan Jan vanden Bouchoute als 
ontvanger van de abdij van Beaulieu. 23 juli 1414.

1 charter

150 Voor Adriaan de Lompere en Jan Schenael, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Gheerts in pacht genomen van Jan 
vanden Boechoute in naam van de abdij van Beaulieu, 4 bunder 
land, meers en broek te Zarlardinge, voor een termijn van 18 jaar. 
20 oktober 1414.

1 charter

151 Voor Pieter Loet, Joes vanden Nokerstocke, Adriaan de Lompere en 
Mattheus van Berchghem, schepenen van Geraardsbergen, heeft 
Jan van Boechoute in naam van de abdij van Beaulieu, uit 
wettelijke klacht een huis en erf te Geraardsbergen in zijn bezit 
gekregen, waarop een rente van 16 sch. par. was bezet ten profijte 
van de abdij. 22 juni 1415.

1 charter

152 Voor Pieter Loet, Joes vanden Nokerstocke, Adriaan de Lompere en 
Mattheus van Berghghem, schepenen van Geraardsbergen, heeft 
Jan van Boechoute, ontvanger van de abdij van Beaulieu, een huis 
en erf in de zac te Geraardsbergen gelegen, en waarvan hij in het 
bezit was gekomen door vorige akte, in erfelijke rente gegeven aan
Salomon de Ruddere, tegen 16 sch. par. per jaar. 22 juni 1415.

1 charter

153 Voor Raas de Haeghemetere, Geert Vrancx, Gillis van Heyne en Jan 
van Hophem, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan van 
Boechoute een erfelijke rente van 48 sch. par. per jaar gekocht van 
Elisabeth Vrancx, weduwe van Jan Schunneghe, en haar kinderen 
bezet op een huis en erf in de Dustraat te Geraardsbergen. 1416.

1 charter

154 Voor Willem Cabelliau, Jan vander Meere en Geraard van der 
Muelne, schepenen te Oudenaarde, heeft Jan Maroien die men seit 
de Cupere, zoon van Jan, een weide gekocht van Roedgen van 
Rugghe, die hij betaald heeft met het geld van Marie Doops, non in 
Beaulieu, ten Behoeve van de abdij. 6 november 1419.

1 charter.
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155 Voor Joes van Schendelbeke en Jan de Steker, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Adriaan de Sceppere ten behoeve van 
Katelijn Aechtensoens die men seit van Antwerpen, een erfelijke 
rente van 24 sch. par. gekocht van Olivier vanden Inde, die deze 
rente bezet op een huis, op de Oude paardenmarkt te 
Geraardsbergen gelegen. Dit huis had Olivier vanden Inde reeds 
vroeger in erfelijke rente van 36 sch. par. per jaar gegeven aan Jan 
de Colsmaker, priester, waarvan 6 sch. par. toekomen aan het Sint-
Elisabethhospitaal; Jan van Bouchoute, ontvanger van de abdij van 
Beaulieu, ontvangt de andere 30 sch. par. voor Katelijn 
Aechtensoens. 28 mei 1423.

1 charter

156 Voor vander Heiden, Pieter vander Meere en Goessin de W, 
schepenen in Oudenaarde, heeft Jan Hoeft, pastoor van Tiegem, 
een erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar gekocht van Willem 
Gherstelinc en vrouw Katelijn, bezet op hun huis en erf in de 
Wijngaartstraat. 1424.

1 charter

157 Jan Hoeft, pastoor van Tiegem, heeft aan Stevenine van 
Hoerenbeke uit Pamele, 6,5 vierendelen land te Moen, verkocht en 
hij erkent hiervoor betaald te zijn. 8 juni 1425.

1 charter

158 Voor Egidius Roelfs, priester en notaris, en Henricus Carpentarii, 
pastoor van Melden en notaris, heeft Jan Hoofd, priester, 5,5 
vierendelen land gelegen te Meon, verkocht aan Stevin van 
Hoorebeke en zijn vrouw Jane van Genets, dochter van Hendrik. 
Deze verkoop werd gedaan met het geld van Olive Metten Eye, non
in Beaulieu, en na haar dood zal dit land aan de abdij toekomen. 
Getuigen : Jacop van Genets, pastoor van Edelare en Jan 
Nokerman, pastoor van Sint-Kornelis-Horebeke. 15 november 1425.

1 charter

159 Voor Victor Leffinghe en Jan Zwijn, schepenen van Brugge, hebben 
Jan Dreelijng, Lodewijk vanden Broucke en echtgenote Elisabeth de
helft van een erfelijke rente van 50 sch. gr. torn. geschonken aan 
Pieter Dop, bezet op twee huizen in de Sint- Jansstraat te Brugge. 
Marie Visch, dochter van de Jacop, behoudt echter als non in de 
abdij van Beaulieu, het levenslang vruchtgebruik. 25 oktober 1426.

1 charter

160 Voor Pieter de Brakeleere, baljuw van jonker Johannes van Viane, 
heer van Esse, in de stede van Gillis van Doyse, en voor de 
schepenen Lieven Cleynsmet, Lieven vander Eeken, Zeger Brecpot,
Jan vanden Berghe en Jan Zwaeef, heeft Jan Baten en echtgenote 
Margriet Neckerbroec 13 dagwand erf te Esse, in erfelijke rente 
genomen van Weyne Coelens, voor 9 scilden per jaar. 3 november 
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1426.
1 charter

161 Johannes V de Thoisi, bisschop van Doornik, benoemt Judocus de 
Grave tot pastoor van Petegem, op voorstel van de abdis van 
Beaulieu. 16 augustus 1427.

1 charter

162 Voor Hendrik van Eeke en Giselbrecht de Mets, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Lauwereins vander Hoeghstraten, zoon van 
Geraard die men seit de placker, een huis en erf in erfelijke rente 
genomen van de Temmerman, Jan den Meyer, priesters, proviseurs 
van O.-L.- Vrouwbroederschap van de parochiekerk " ten cappellen 
up de maerct" te Geraardsbergen, van Jan vanden Bouchoute, 
provisuer van de abdij van Beaulieu, en van Jan de Kimpe, 
proviseur van de H. Geest te Geraardsbergen, tegen 33 sch. par. 
per jaar, waarvan 21 sch. 4 den. toekomen aan de Onze-Lieve-
Vrouwbroederschap, 8 sch. 8 den. aan Beaulieu en 3 sch. aan de H.
Geesttafel. 26 januari 1428.

1 charter

163 Voor de schepenen van Aalst, Jan Meuleman, Pieter de Gay, Gillis 
Alistoc en Jan Tsoncke, heeft Jacob Hoen een rente van 9 pond par. 
per jaar verkocht aan de abdij van Beaulieu, bezet op een hofstede 
te Aalst. 26 november 1428.

1 charter

164 Ten behoeve van Clare sPotters, non in Beaulieu, heeft Wouter de 
Coninc, pastoor van Ooike, een onlosbare rente van 4 pond par. per
jaar gekocht van Lauwereins de Screvele, bezet op zijn stede te 
Kerkhove. Na haar dood zal deze rente aan de abdij toekomen. 
Wouter de Coninc verklaart verder dat zijn vader Dierlay vroeger 
ook een stuk land te Heurne had gekocht met het geld en ten 
behoeve van Clare sPotters. Getuigen: Andries van Houdert, 
pastoor van Rozebeke, en Jacop Snellaert. 9 november 1430.

1 charter

164 /BIS Opsomming van renten en gronden gekocht door Clare sPotters, 
non in Beaulieu, die zij na haar dood aan de abdij zal nalaten. 
1430.

1 charter

165 Roeger Scietkatte heeft met het geld en ten behoeve van Clare 
sPotters, non in Beaulieu, 1 dagwand land te Nederbrakel gekocht 
van Jan de Mersseman. Getuigen : Pieter van Caudeberghe en Jan 
Capeel, geestelijken uit het diocees Kamerijk. 18 juni 1431.

1 charter

166 Voor Pieter de Cleerc, meier en wettelijk maander van de heer van 
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Rokighem in zijn heerlijkheid in Zegelsem, en voor de laten 
Lancelot Joorijs, Gillis Puijte, Gillis de Kubbere en Jan van Ypere, 
heeft Gillis Pieters van Jan de Kubbere 1 dagwand en 26 roeden 
land gekocht. 22 augustus 1431.

1 charter

167 Voor Jan Rogiers, baljuw en wettelijk maander van de "aalmoes" 
van Sint-Pieters te Gent, in de heerlijkheid in Lede, en voor Raas 
Alaerd, Daneel Danins, Jan Alaerd en Raas Royaerd, laten, heeft 
Robbrecht Hoen, priester, 10 vierendelen land te Lede gekocht, 
belast met 5 penningen par. per jaar aan Sint-Pieters te Gent, van 
Goessin vander Meersch die men seit Pampeluer en zijn vrouw 
Elisabeth Raephoests. 9 september 1431.

1 charter

168 Voor Wouter vander Meere, Geraard van der Molene en Arent 
Blanstrem, schepenen in Oudenaarde, heeft Robbrecht Hoen, 
priester, die van Goessin vander Meersch die men set Pampeluer 
en zijn vrouw Elisabeth Raephoests 10 vierendelen land kocht te 
Lede, met het geld van Marie sVischs en Elisabeth van 
Vaernewijcke, nonnen in Beaulieu, ten behoeve van de abdij, zich 
schuldig verklaard over 50 pond torn. tegenover de abdij als 
waarborg, samen met al zijn goederen. Bij een nieuwe betwisting 
zal hij een boete van 100 pond par. betalen. 11 december 1431.

1 charter

169 Voor Simoen Joorijs, meier van jonkheer Arent van Scooresse in 
Nederbrakele, en de schepenen Gillis de Cleerc, Clays vander 
Scueren, Hendrik van Twembeken en Gillis Cousiin, heeft Margriet 
van Oeke een erfelijke rente van 4 pond par. per jaar gekocht van 
Geert Coolbrande en echtgenote Geertrude, op hun stede "ten 
upstalle" te Nederbrakele en op 1 bunder land. 20 februari 1432.

1 charter

170 Uitspraak van de schepenen van de Keure van Gent in het geschil 
tussen de abdij van Beaulieu en de Kerkmeesters van Petegem 
betreffende het bezit van de Sint-Martinustiende van Petegem, 
waarbij deze wordt toegewezen aan de abdij. 26 maart 1433.

1 charter

171 Gillis Pieters, bestuurder van de abdij van Beaulieu, bekent van de 
Jan de Cubbere 1 dagwand en 26 roeden land te hebben gekocht, 
gelegen op "dvanevelt" in de heerlijkheid van de heer van 
Rokighem "ter Hoovorst" met het geld van de diensten van de H. 
Katelina en andere heiligen, staande in de kloosterkerk. Hij geeft 
60 pond par. als waarborg, bezet op dit land, bij betwisting of 
schade, en tevens bezet op al zijn goederen. Getuigen : Jan 
Abboudt en Jan de Vos, priesters uit het bisdom Kamerijk. 16 april 
1433.
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1 charter

172 Gillis Pieters, poorter van Gent, bekent met het geld van Janne 
sVoos, non in Beaulieu voor haar gekocht te hebben van Pierart 
Schepen, een stuk land te Elsegem, 10 hondert groot. Na haar 
dood zal dit land aan de abdij toekomen. Hij bezet op dit land en op
al zijn bezittingen een waarborg van 25 pond gr. torn. en bij een 
nieuwe betwisting zal hij een boete van 60 pond par. betalen. 
Getuigen : Jan de Croec, pastoor van de vierde "porcie" van 
Oudenaarde, Lievin van Pardeke en Gillis Breyen, uit het bisdom 
Doornik. 25 augustus 1433.

1 charter

173 Gillis de Grave uit Petegem heeft met het geld van Magdalena van 
Zedelghem, non in Beaulieu van Pieter Akenijs een stuk meers van 
707 roeden te Kerkhove gekocht. Bij betwisting zal hij 32 pond gr. 
torn. betalen, bezet op zijn goederen, en op deze meers, en boven 
deze waarborg een boete van 60 pond par. Getuigen : Jan Hooft, 
pastoor van Tiegem, Ywein vander Schelden en Oste vanden 
Vivere, geestelijken van het bisdom Doornik. 17 october 1433.

1 charter

174 Voor Pieter de Cleerc, meier van de heer van Rokegem in zijn 
heerlijkheid " t Hoovorst" te Zegelsem, en voor de laten Jan van 
Ypere, Arent Wouters, Gillis Puyte en Willem de Kubbere, heeft 
Rudge Scietkatte van Andries Taelman die men seit Gheens en zijn 
vrouw Griele sTemmermans een erfelijke rente van 4 pond par. per 
jaar gekocht, bezet op een halve bunder weide en een halve 
bunder weide en een halver bunder lande te Zegelsem. 15 april 
1439.

1 charter

175 Filips, abt van de Sint-Pietersabdij te Gent geeft zijn goedkeuring 
aan de verwerving door de abdij van Beaulieu van 10 dagwand 
land te Lede, gekocht van Goesin Panpoluer en echtgenote 
Elisabeth Raepposts, op voorwaarde dat de abdij jaarlijks 10 sch. 5 
den. par. zal blijven betalen aan de aalmoezerie van de Sint-
Pietersabdij te Gent. 20 januari 1447.

1 charter

176 Geraard van Scoerisse, ridder, heer van Mourcourt op de Somme, 
van Berchem, Aishove en van Bevere, en zijn vrouw Margriet van 
Steenhuuse, bekrachtigen de verkoop door hun zoon Geraard van 
een windmolen afhangende van de heerlijkheid van Berchem, 
staande buiten Melden, aan de abdij van Beaulieu. 27 oktober 
1447.

1 charter

177 Voor Oste van Bedsbrugghe, baljuw en wettelijk maander van de 
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heer van Gruuthuse en zijn vrouw Marie van Steenhuse, van hun 
heerlijkheid van Avelgem, en Pieter Aemgoot, Martin Clement, Jan 
van Overbeken, Geraard Vincke, Reinier vander Haghen en Oste 
Coudyzere, schepenen, heeft Wouter van der Moten, zoon van 
Willem, 5 vierendelen meers verkocht aan Hendrik Inghels, 
ontvanger van de abdij van Beaulieu. 1447.

1 charter

178 Voor Hendrik Scouvlieghe, baljuw en wettelijk maander van de heer
van Pollare, en voor de schepenen van Pollare, Cornelis de Mol, Jan 
Coutaert, Cornelis de Wandele en Pieter de Mol, heeft Hendrik van 
Latem aan Pieter Scietkatte, in naam van de abdij van Beaulieu, 
een meers verkocht, gelegen bij de Dender in het "Quaetbroeck", 
20 roeden groot, en 1 dagwand, met 10 sch. 8 den. aan de heer 
van Pollare en 38 sch. par. erfelijke rente aan de abdij van 
Beaulieu. 8 december 1450.

1 charter

179 Bulle van paus Nicolas V waabij hij aan de abdij van Beaulieu 
toelaat alle goederen die hen worden geschonken, te bezitten. 
Vidimus (uittreksel) op perkamentvan notaris Jacobus Te Huusse, 
van 31 maart 1502. Getuigen : Jacobus de Busco en Andreas 
Haelzuut. 17 januari 1451.

1 charter

180 Voor Gillis de Brune, meier van Simoen van Lalaing, en voor de 
schepenen van zijn heerlijkheid van de Nederbrakel, Pieter de 
Rantere, Matthijs de Clerc, Jacop de Clerc, Lievin vander Muelen, 
Jan de Vleeschouwere en Johannes Drivere, heeft Pieter Scietcatte 
een erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar gekocht van Pieter 
Scellinghe, bezet op het huis van Pieter Scelline te Nederbrakel. 10 
juni 1457.

1 charter

181 Voor Jan de Clerc, meier van Huise, voor Willem van der Straten, 
Jan Bauters, Jan Sonnevile, Gillis Putman, laten van Jan van 
Liekercke, heeft Jan den Waelle 5 vierendeel land in erflijke rente 
genomen voor 36 groten, van Jan de Clerc en echtgenote Katelijn 
Bauters. Dit land is gelegen te "Boederghem" in Huise. 5 mei 1461.

1 charter

182 Olivier Baert, zoon van Jan, heeft van Coelaerd van Quaremont, 
ontvanger van de abdij van Beaulieu, het goed te Tiegem, 9 bunder
en 1 vierendeel groot, voor een termijn van 9 jaren in pacht 
genomen, voor (18) pond par. per jaar. 22 mei 1461.

1 charter

183 Voor Wouter van der Meere, Joos Crupenninc, Gillis Cabeliau en 
Jacob van Lummene, schepenen in Oudenaarde, heeft Colaert van 
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Quaermont, ontvanger van de abdij van Petegem, van Geraard 
vanden Vivere, zoon van Jan, een onlosbare en erfelijke rente 
gekocht van 40 sch. par. per jaar, bezet op zijn deel van een huis, 
waar hij in woont, gelegen in de Nederstraat in Oudenaarde. 20 
december 1461.

1 charter

184 Voor Joos Crupeninc, Gillis Cabeliau en Jacob van Lummene, 
schepenen in Oudenaarde, heeft Colaert van Quarmont, ontvanger 
van de abdij van Beaulieu een erfelijke rente van 40 sch. gekocht 
van Geraard van den Vivere, zoon van Jan bezet op zijn huis in de 
Nederstraat in Oudenaarde. 1461.

1 charter

185 Voor Willem Craye, stedehouder van Thiery de Lannoy, grootbaljuw
van de bisschop van Doornik, voor Guerart Osthum, Guerart 
Douterie, Pierre le Vint, Jehan Hanet en Collart de Thidenghien, 
schepenen van zijn heerlijkheid van Helchin-Saint- Genois, heeft 
Jehan le Kint enkele stukken weide gelegen in Helchin en 
Hequebeque, verkocht aan Collart de Quaermont, ontvanger van 
de abdij van Beaulieu. 2 mei 1464.

1 charter

186 Colaerd van Quaermont, ontvanger en procureur van de abdij van 
Beaulieu, heeft ten profijte van de abdij, de heft van de rechten op 
het "gheleede" te Pamele gekocht van Cornelis Feinsins, voor 45 
pond groot. De andere heft behoort aan Robbrecht van Rokighem. 
10 november 1464.

1 charter

187 Voor Lodewijk van den Dike, baljuw en wettelijk maander van de 
proost van de Sint-Pietersabdij te Gent, van zijn heerlijkheid van 
Walem, voor Hendrik vander Wostinen, Christoffel vanden Beeke, 
Arent Tscammelen, Raas Huugghen, Jan van de Wielle, Jacop van 
den Borre en Pieter van eraghe, schepenen van dezelfde 
heerlijkheid, heeft Mangaruijt van Steenhuusse verkocht aan 
Colaerd van Quaeremont, procureur van de abdij van Beaulieu, met
instemming van Lodewijk vander Mersch, proost, een bos te 
Wortegem gelegen en "Steenackere" genoemd. 4 maart 1466.

1 charter

188 Voor Lodewijk van den Dike, baljuw en wettelijk maander van de 
heerlijkheid van Walem, voor Hendrik vander Wostinen, Raas 
Huugghe, Pieter van Merraghe, Jacop vanden Borren Arent 
Tscammele, Zeger Rombout en Jan vanden Wielle, schepenen van 
dezelfde heerlijkheid, hebben Gillis vander Elst alias de Bijsscop en 
Jan Bette de Jonge aan Colaerd van Quaremont verkocht ten 
profijte van de abdij van Beaulieu, met instemming van de proost 
van de Sint-Pietersabdij te Gent, een bos te Wortegem, 6 hondert 
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groot. 18 januari 1468.
1 charter

189 Voor Pauwels Hannes gezegd Jans, balijuw en wettelijk maander 
van Jacop van Bevere, heer van Diksmude enz., en voor Adriaan 
Bavels, Willem van Bavendamme, Mathijs Hermans, Pieter Mattaert
senior en François Ryckewaert junior, heeft Colaert van 
Quaremondt, ontvangen van de abdij van Beaulieu, uit hoofde van 
volmacht, aan Jan Winnoc één gemeet land gegeven en een 
erfelijke rente van 40 sch. par. per jaar. Het land is gelegen te 
Kaaskerke. 29 augustus 1469.

1 charter

190 Voor Jan van den Inde, zoon van Matheus, meier, Willem de Crane, 
Jan de Koekere, Willem Meerman en Gillis vanden Wildenroede, 
schepenen van Denderwindeke, heeft Jan vander tSluust, zoon van 
Lieven, een erfelijke rente van 16 sch. gr. torn. per jaar gekocht van
Gillis Vierendeel, zoon van Jan, en zijn echtgenote Lijsbet dBackers,
bezet op diverse goederen te Denderwindeke. 24 augustus 1470.

1 charter

191 Karel de Stoute amortiseert de goederen verworven of te 
verwerven in hetzelfde jaar door de abdij van Beaulieu, tot de som 
van 10 pond gr. erfelijke rente per jaar, met de gelden 
voortkomend van schenkingen en aaloezen. December 1471.

1 charter

192 Voor Lodewijk van den Dike, baljuw van de proost van Sint-
Pietersabdij van Gent, in de heerlijkheid van Walem, voor Hendrik 
vanden Wosstinen, Zeger Rombout, Arent Tscammele, Jan vanden 
Wielle, Pieter van Merraghe en Willem Locket, schepenen van 
dezelfde heerlijkheid, hebben Jan Biellen en zijn vrouw Margriet 
Daelmans met instemming van de proost van Sint-Pieters, een 
erfelijke rente van 4 pond 4 sch. par. per jaar verkocht aan Colard 
van Quaremont, ten behoeve van de abdij van Beaulieu, bezet op 
een huis en erf te Wortegem. 17 october 1472.

1 charter

193 Voor Jehan le Kint, stedehouder van Thiery de Lannoy, hoogbaljuw 
van de bisschop van Doornik, voor Gerard Osquin, Jehan Hanet, 
Jehan Escarpriel, Regnault Parsey en Arnoul de l'Espine, schepenen 
van de heerlijkheid van Helchin-Saint-Génois, hebben Adriaan 
Haquinot, Mathieu Bultiel, Jehan du Carnoit over zijn vrouw Isabel 
Bultielle, en Jacop Pauwels over zijn vrouw Elisabeth Bultielle, 
kinderen van Felix Bultiel en Katarine Bultielle, en Jehan Steyaert 
en Gille Bultiel als voogden en curatoren van Haquinot en Mathieu 
Bultiel, kinderen van Felix Bultiel en Katarine de Thidenghien, 
verkocht aan Collard de Quarmont, ontvanger van de abdij van 
Beaulieu, 5 hondert weide gelegen te Helchin. 1 juni 1473.
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1 charter

194 Akte van Karel, hertog van Boergondië, waarbij hij de inkomsten 
vande abdij van Beaulieu aan renten, landen en erfachtigheden, 
ten bedrage van 415 pond 11 sch. par. per jaar, opnieuw 
amortiseert. Deze goederen werden verworven gedurende de 
laatste 60 jaar. Oktober 1474.

1 charter

195 Akkoord tussen de abdij van Beaulieu en de vertegenwoordigers 
van Willem Rijm, zoon van Lodewijk, in hun geschil betreffende het 
afvoeren en zuiveren van het water van de "Huenbekevijver" te 
Overboelare. 8 oktober 1474.

1 charter

196 Kwijtschrift van Eustacius Smekaert, pastoor van Werken aan 
Willem vanden Walle, ridder, pachter van de tiende van Werken, 
toebehorend aan de abdij van Beaulieu te Petegem, over de som 
van 5 pond par. 12 december 1474.

1 charter

197 Anthoine Spillart, secretaris van de hertog van Boergondië, 
verklaart van de abdij van Beaulieu de som van 600 pond par. 
ontvangen te hebben, als amortisatierechten over hun verworven 
goederen tijdens de laatste 60 jaar. 27 janurai 1475.

1 charter
Niet raadpleegbaar

198 Voor Matthijs Heymare, baljuw en wettelijk maander van 
heerlijkheid en vierschaar van de abdis van Beaulieu, in Eessen bij 
Diksmuide, voor Leysevael Lotin, Lauwereys Eleney, Gillis 
Meingheer, Jan Mondt en Clays Zuerinc als laten, heeft Passchine, 
weduwe van Adriaan sWilden, en Archeles Stevins en Jan Plenier 
als voogden over haar kinderen, 1 gemeet en 90 roeden land 
verkocht aan Joos van Bavendamme. 23 maart 1477.

1 charter

199 Aartshertog Maximiliaan en Maria van Bourgondië amortiseren alle 
goederen die de abdij van Beaulieu zal verwerven in de loop van 
het jaar, tot de som van 10 pond gr. erfelijke rente per jaar. Januari 
1480.

1 charter

200 Voor Jacop de Bleeckere, baljuw en wettelijk maander van Roland 
van Anveyn, kastelein en hoogbaljuw van de graaf van Vlaanderen 
in zijn kasteel en heerlijkheid van Petegem, voor Jan Devenyn, Jan 
de Smet, Arent de Mests en Wouter Ketelle, schepenen van 
dezelfde heerlijkheid, hebben Jan Bollet en vrouw Margriet aan 
Françoisse van Boerighem, dochteur van Michiel, 6 hondert en 12 
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roeden lan verpacht voor 48 sch. par. per jaar. 1483.
1 charter

201 Jacques van Savoie, graaf van Romont, Saint-Pol, Liney, enz., heer 
van het land van Vaulx, Enghien, enz. verklaart de abdij van 
Beaulieu onder zijn bescherming te nemen. 13 april 1485.

1 charter

202 Voor Cornelis vanden Clicthove en Jan van Gherbeke, schepenen 
van Veurne-Ambacht, eist Jan de Corte als ontvanger van de abdij 
van Beaulieu, de betaling van een achterstallige erfelijke rente op 2
gemeten land te Houtem. 22 september 1485.

1 charter

203 Voor Wouter vander Meere. Bernard van Huerne, Joos Cabeiliau en 
Daniel Illoirs, erfachtige mannen van de Roomse Koning en zijn 
zoon Filips, heeft Robbrecht Hoen, pastoor-deken van Oudenaarde, 
en Lodewijk Winnoc, priester, samen met dekerkmeesters van de 
Sint-Walburgakerk te Oudenaarde, namelijk Jan Letteweerck en Jan 
de Wulf, zoon van Andries, een accoord gesloten met de abdij 
vaGhedan Beaulieu betreffende een goed te Elsegem, waarop een 
rente in hun voordeel is bezet, maar niet betaald en bijgevolg werd
aangeslagen. Ook de abdij van Beaulieu bezat op dit goed een 
rente van 4 pond par. De abdij wordt betaald en men erkent haar 
rechten voor de toekomst. 28 maart 1495.

1 charter

204 Voor Hendrik vander Wostinen, baljuw en wettelijk maander van de
abt van de Sint-Pietersabdij te Gent van zijn heerlijkheid van 
Walem in Wortegem, voor Simoen van der Beken, Jan vander 
Wostinen, zoon van Hendrik, Pieter vanden Doorpe, Jacop de 
Cupere, Roegier vander Helst, Willem Locket en Adriaan de 
Keteleere als shepenen van dezelfde heerlijkheid, heeft Jan 
Quamoere als ontvanger en procureur van de abdij van Beaulieu, 
aan Jan vanden Wiele, zoon van Adriaan, een weide en bos, 
"Hemelrijcke" genoemd, in erfelijke rente gegeven tegen 3 pond 12
sch.par per jaar. 26 februari 1498.

1 charter

205 Voor Willem de Baermakere, meier Mark de Nul, Lukas de Saeyere, 
Arent Mathys, Jan Saegman, Arent de Drivere, Steven Coppins, 
schepenen van Nederbrakel, hebben Jan verheylen zoon alias De 
Raedt en zijn vrouw Margriet Scietcats aan Pieter Scietcatten, als 
ontvanger en procureur van de abdij van Beaulieu, een erfelijke 
rente van 26 sch. par. per jaar verkocht, bezet op goederen te 
Nederbrakel. Zij erkennen hierover betaald te zijn. 4 mei 1503.

1 charter

206 Voor Hendrik vander Woestijne, baljuw en wettelijk maander van 
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Jan vander Gracht, in zijn leen gehouden van de heerlijkheid van 
Petegem, voor Jan Devenin, zoon van Jan, Jan Anrijs, zoon van Joes,
Joes Bauwijns zoon van Louis, Arent vander Muellenbrouc, 
schepenen, hebben Joes Tsampijns en zijn vrouw Margriet 
Gheestelincxs, aan Pieter Bayngnaert zoon van Raas, een erfelijke 
rente van 4 pond par. per jaar verkocht, door Joes Tsampijns en zijn 
vrouw bezet op hun stede "ten berghe" te Petegem, een halve 
bunder groot. 23 mei 1505.

1 charter

206 /BIS Pieter Bayngnaert, zoon van Raas, erkent, als ontvanger van de 
abdij van Beaulieu, gekocht te hebben van Joes Tsampijns en vrouw
Margriet, een erfelijke rente van 4 pond par. per jaar, bezet op hun 
erf "te berghe" te Petegem, een halve bunder groot. 28 januari 
1510.

1 charter

207 Anna van Lykerke, abdis van de abdij van Beaulieu geeft haar 
goedkeuring en instemming aan Kateline Vernoets, dochter van 
Jan, weduwe van Adriaan de Rycke zoon van Gillis, om een erf te 
bezitten en te gebruiken samen met haar erfgenamen gelegen te 
Kerkhove, tegen 1 kapoen per jaar, op voorwaarde dat zij er geen 
herberg zullen houden. 6 september 1512.

1 charter

208 Paus Julius II verleent aan het klooster van de H.Clara te Gent het 
privilegie zelf een biechtvader te mogen kiezen, zonder inspraak 
van hun principaal, en om drie keer in de week vlees te mogen 
eten. Notariële akte (vidimus) van Thomas Rogiers, op perkament, 
van 20 december 1512 (Inv. 18). Getuigen : magister Johannes 
Thienins en Johannes Ysembaert, priesters. 20 augustus 1512.

1 charter

209 Johannes Aury uit Petegem, ontvanger en procureur van de abdij 
van Beaulieu, vermeldt al de aankopen door hem ten profijte van 
de abdij gedaan. Getuigen : Anna van Lykerk, abdis, en andere 
religieuze uit dezelfde abdij, samen met Johannes Bauwins, 
kapelaan, Petrus vander Helst en Antonius Voet, geestelijken. 6 
december 1513.

1 charter

210 Adriaan Vincs, zoon van Valentin, uit Raversijde, transporteert aan 
Boudewijn Marscul uit Brugge, in naam van de abdij van Beaulieu, 
één lijnd land gelegen te Raversijde, en hij erkent hierover betaald 
te zijn. Getuigen : Christoffel de Wijse en Claeis van Wijpen, 
poorters van Brugge. 8 februari 1516.

1 charter

211 Lauwereins vander Meere, priester, amortiseert 6 dagwand bos te 
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Wortegem, gehouden van zijn heerlijkheid van Moerselee en Belle 
van het hof van Werken, gekocht door Jan Aury als ontvanger van 
de abdij van Beaulieu, ten behoeve van de abdij, van Jan 
Uutenhove, zoon van Jan. 20 maart 1516.

1 charter

212 Paus Leo X verleent aan de abdij van Beaulieu het voorrecht om 
drie keer per week vlees te mogen eten en geeft de toelating aan 
de religieuzen om van het eerste slot naar het tweede slot (of 
poort) te gaan als recreatie, plezier of om een andere noodzaak, na
verwijdering echter van geestelijke of wereldlijke personen uit deze
zone. 27 juni 1516.

1 charter

213 Transactie gepasseerd voor de baljuw en de schepenen van 
Petegem, namelijk Arent van Anvaing, baljuw, Jan de Bleeckere, Jan
de Smet zoon van Weyns, Joes Bauwins, Joes (Uut), Pieter de 
Grave, Arent vanden Meulebrouck en Arent Hoen, tussen de abdij 
van Beaulieu en enkele geburen "vander uweede", betreffende een
weg gelegen in de omgeving van de abdij, warbij die "vander 
uweede" geen aanplantingen langs deze weg mogen doen, tenzij 
op een afstand van 3 voeten. 8 juni 1518.

1 charter

214 Petrus Gheerts alias de Rammelare, zoon van Petrus, heeft van 
Laurentius Bodyns 29,5 roeden land gelegen naast de 
Hunnebekevijver, toebehorend aan de abdij van Beaulieu, gekocht, 
die hij met het geld van de abdij en ten behoeve van de abdij heeft
betaald, voor 42 pond par. Getuigen : Johannes Pryeels en Simon 
Nauwenhove, leken van het bisdom Kamerijk. 3 februari 1520.

1 charter

215 Voor Jan de Bleckere, baljuw, Pieter de Grave, Joes Bauwins, Loys 
de Smet, Pieter Muelenare en Jan vanden Broucke, schepenen van 
Petegem, heeft Flueris van Anvaing, hofmeester van de abdij van 
Beaulieu, ten behoeve van de abdij, van Agnes van Heylbrouc, 
weduwe Jan Caes, en van haar zoon Hannekin, hun stede, gelegen 
te Petegem "ter uweede", gekocht voor 66 pond par.; zij behouden 
echter het levenslang vruchtgebruik. 30 maart 1522.

1 charter

216 Dezelfde akte als hierboven. Joos Ardenoys, Jan vanden Broucke, 
Loys de Smet en Pieter de Grave, schepenen en Flueris van 
Anvaing, baljuw van de abdis van Beaulieu. 30 maart 1522.

1 charter

217 Kwijtschrift van Jaques de Goethem aan de abdij van Beaulieu over 
de som van 150 pond par. als bijdrage in de buitengewone 
kerkelijke subsidie voor de oorlogsonkosten. 2 mei 1523.
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1 charter

218 Dezelfde akte als hierboven. Kwijtschrift van Jaques de Goethem 
aan de abdij van Beaulieu over de som van 150 pond par. als 
bijdrage in de buitengewone kerkelijke subsidie voor de 
oorlogsonkosten. 2 juli 1523.

1 charter

219 Voor Cornelis van Scoonhove, advocaat in de kamer van de Raad 
van Vlaanderen, heeft François van Huddeghem van Pieter vanden 
Smesse 3 delen van 4,5 bunder bos en enkele roeden te Petegem 
gelegen, in de Bouvelobos, gekocht. 18 juni 1524.

1 charter

220 Floris van Anvaing heeft ten behoeve van de abdij van Beaulieu 
een hofstede, gelegen te Petegem op de "uweede", gekocht van de
erfgenamen van Jan (Stelinc), voor de som van 48 pond par. 12 
december 1524.

1 charter

221 Franciscus Lichetus de Brixia, commissaris-generaal van de orde 
van Sint-Franciscus, verleent aan de abdij de toelating, om 3 keer 
in de week vlees te eten, voor-aanstaande mannen of vrouwen in 
het klooster binnen te laten, zelf een biecht-vader te kiezen en een 
spreekkamer in te richten. 4 augustus 1525.

1 charter

222 Proces tussen Jan Arnaudts over Jacop de Hurtere, als ontvanger 
van de abdij van Beaulieu, eiser, en Jan Danckaerts, zoon van 
Antheunis, verweerde, voor de vierschaar van Klemskerke, 
betreffende de betaling van achterstallige pachten. 20 mei 1530.

1 charter

223 Kwijtschrift van Joris de Rouck aan de abdij van Beaulieu over de 
som van 394 pond en 10 sch. als hun belasting voor 
oorlogsuitgaven ( eerste betaling). 7 januari 1534.

1 charter

224 Kwijtschrift van Joris de Rouck aan de abdij van Beaulieu over de 
som van 394 pond en 10 sch. als hun belasting voor 
oorlogsuitgaven (Tweede betaling). 7 april 1534.

1 charter

225 Joos de Huvettere, baljuw en stedehouder van heer Jacop van 
Gavere, gezegd van Schorisse, heer van Bevere en Nokere, van zijn
heerlijkheid te Bevere, bekent het denombrement van een leen, 
groot 2,5 bunder, ontvangen te hebben van Jan Buridan, zoon van 
Philips. 19 maart 1543.

1 charter
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226 Op verzoek van broeder Willem de Vogle, prior van het 
Kartuizersklooster te Sint-Martens-Lierde, hebben Jan vander 
Meere, poorter van Geraardsbergen en broeder Jan vanden Tonct, 
ontvanger van de abdij van Maagdendale, voor de getuigen, 
Lodewijk van Vaernewijc, Steven vanden Ryne, Joes vander Meere, 
(Lowy) van Seclin, Laureins van Anvaing, Jacop van Quickelberghe, 
Steven de Noyelles, priester en ontvanger van de abdij van 
Petegem, verklaard dat zij zich naar de abdij van Beaulieu hebben 
begeven op 11 juni, als scheidsrechters in een geschil tussen deze 
abdij en de prior betreffende een vijver in Deftinge, de 
Humbekevijver genoemd. 23 augustus 1543.

1 charter

227 Voor Hendrik Droesbeke, meier en wettelijk maander, voor Gillis 
Buydens, Jan de Gheetere, Gillis van Lierde en Jacop vander Ween, 
schepenen van de heerlijkheid en vierschaar van Deftinge, heeft 
broeder Niclaus Bruwiers, prior van het Kartuizers- klooster te Sint-
Martens-Lierde, met Peter Pevinage als voogd van hetzelfde 
klooster, de cijns op de Hunebekevijver te Boelare gekocht van 
Franchoise Rosinbos, abdis van de abdij van Beaulieu, voor 8 pond 
par. die zij bezet hebben op 5 bunder land te Deftinge. 28 mei 
1548.

1 charter

228 Voor Adriaan vanden Herweghe, meier, Adriaan vander Elst, 
Adriaan de Neve, Gillis Cossijns en Jan vander Mynsbrugghen, 
schepenen van de heerlijkheid en vierschaar van Overboelare, 
heeft Raas Zoeten als ontvanger van de abdij van Beaulieu, met 
volmacht van Françoise van Rosinbos, abdis, verkocht aan broeder 
Niclaus Bruwiere, prior van het Kartuizersklooster te Sint-Martens-
Lierde, een vijver gelegen te Hunebeke in Overboelare, 3 dagwand 
en 23 roeden groot, voor 8 pond par. per jaar. 28 mei 1548.

1 charter

229 Voor Hendrick Droesbeke, meier, Gillis Buydens, Jan de Gheetere, 
Gillis van Lierde en Jacop vander Weden, schepenen van de 
heerlijkheid en vierschaar van Deftinge, heeft broeder Niclaus 
Bruwiere, prior van de Kartuizersabdij te Sint-Martens- Lierde 
Pevinage, voogd van dezelfde abdij, aan Françoise Rosinbos, abdis 
van de abdij van Beaulieu, 5 bunder land verkocht, gelegen te 
Deftinge, voor 8 pond apr. per jaar. 28 mei 1548.

1 charter

230 Vrijgeleide van keizer Karel V aan de abdij van Beaulieu. 20 maart 
1549.

1 charter

231 Elisabeth (Ghijns), weduwe van Willem va,der Camere, heeft 
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vanAdriaan vanden Buelcke, zoon van François, Pieter de Bie, zoon 
van Pieter en Jan Thienpondt, zoon van Willem, 3 karolus gulden 
erfelijke rente gekocht. Getuigen : Guy van Seclyn, Willem vander 
Seyden en Jacob vander Eycken, schepenen van Oudenaarde. 20 
juni 1555.

1 charter

232 Op verzoek van de abdis van de abdij van Beaulieu heeft de Raad 
van Vlaanderen, betreffende renten van de abdij te Petegem, 
Elsegem, Kerkhove, Kaster, Tiegem, Waarnaarde, Anzegem, 
Wortegem, Ooike, Lede, Deftinge, Zarlardinge, Moregem, Huise, 
Zingem, Heurne, Bevere, Maarke, Berchem, Rooiem, Ronse, Elsene,
Volkegem, Handzame, Eine, Moerbeke-Viane e.a. de toelating 
gegeven, bij publieke bekendmaking, om het renteboek te 
vernieuwen. 9 januari 1559.

1 charter

233 Arent vanden Vivere, zoon van Loys, en zijn vrouw Marie Spigghe, 
dochter van Jacob, hebben een rente van 15 pond par. per jaar ten 
laste van Karel en Laureins van Hollant, getransporteerd aan 
Nicodemus Thiers als voogd over Lipkin, Tannekin en Grietkin 
Robbaudts, kinderen van Jan.Deze akte is gepasseerd voor de 
schepenen van Oudenaarde dd. 15 juli 1556. De schepenen van 
Oudenaarde : Jan den Meeren, Stevin der Weduwe, Laureins de 
Ruddere en Jacques vander Eycken. 13 januari 1560.

1 charter

234 Verpachting van een vijver met het omliggende land en bos, 1 
bunder groot, gelegen te Petegem, voor een termijn van 25 jaar 
tegen 15 pond par. per jaar aan de abdij van Beaulieu, jaarlijks te 
betalen aan de ontvanger van Petegem voor de koning van Spanje.
22 october 1569.

1 charter

235 De schepenen en de raad van Gent, Brugge, Ieper en het Vrije 
verkopen aan Rochus Witte een losrente van 48 pond torn. voor 
576 pond, ten laste van de 4 leden van Vlaanderen in het kwartier 
van Gent. Op rugzijde : Deze rente van 8 pond gr. per jaar wordt 
verminderd tot 6 pond gr. per jaar, dd; 13 februari 1572. 13 
februari 1572.

1 charter

236 Denombrement van een leen gehouden door Willem vanden 
Bossche, zoon van Jacob zoon van Adriaan, van de heerlijkheid en 
het leenhof van Bevere bij Oudenaarde, een halve bunder groot, 
gelegen op de Beverkouter in het gehucht " de Kersmakere". 20 
mei 1572.

1 charter
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237 Katarina van Wettere, abdis van de abdis van Beaulieu, machtigt 
Jan (Veve), ontvanger van de abdij, tot het verkopen van een huis 
en erf 2 lijnen groot, gelegen te Raversijde, aan Ryckart Phierens, 
voor de som van 50 pond groot. 30 oktober 1574.

1 charter

238 De Raad van Vlaanderen oorkondt dat in het proces tussen de 
baljuw en de schepenen van Petegem, met de pastoor en de 
kerkmeesters, eisers, en de abdij van Beaulieu, verweerde, 
betreffende het onderhoud van het hoog koor van de parochiekerk 
van Petegem, met het brood en de wijn, de klacht van de eisers 
ongegrond werd bevonden. 14 januari 1595.

1 charter

239 De schepenen en de raad van Gent, Brugge, Ieper en het Vrije 
verkopen aan Rochus Witte een losrente van 48 pond torn. voor 
576 pond, ten laste van de 4 leden van Vlaanderen in het kwartier 
van Gent. Op rugzijde : Deze rente van 8 pond gr. per jaar wordt 
verminderd tot 6 pond gr. per jaar, dd; 13 februari 1572. Voor 
Antonius van Cappelle, notaris te Zierikzee, hebben Antonis, Jan en
Pieter Witte, zonen van Rochus, gareelmaker, bekend dat Gommer 
Cornelis, die getrouwd was geweest met hun zuster Appollonia, een
rente van 6 pond gr. toekwam uit het sterfhuis van hun vader, en 
zijn schoonvader, ten laste van de 4 leden van Vlaanderen in het 
kwartier van Gent. Getuigen : Adriaan van Cappelle en Pieter 
Jacobs Mogge. 16 november 1613.

1 charter

240 Cornelis Bartels en Cornelis Mogge en Christiaan de Vagere, 
schepenen van Zierikzee, oorkonden dat Gommer Cornelis, die 
vroeger getrouwd was geweest met Appollonia Witte, dochter van 
Rochus, een Rochus, een erfente van 6 pond gr. ten laste van de 
leden van Vlaanderen in het kwartier van Gent, getransporteerd 
heeft aan Adriaan Haetse uit Gent. 18 novembre 1613.

1 charter

241 Op verzoek van Gommer Cornelis, poorter van Zierikzee, 
bevestigen de burgemeester en de schepenen met de raad van 
Zierikzee het bestaan van hogergenoemde akte (reg. 235, 239 en 
240), betreffende een erfrente van 6 pond gr. op naam van Rochus 
Witte, ten laste van de 4 leden van het graafschap Vlaanderen. 5 
december 1613.

1 charter

242 Daar de koop tussen Gommer Cornelis en Adriaan van Haetsen van
een erfrente van 6 pond gr. ten laste van de 4 leden van het 
graafschap Vlaanderen niet is doorgegaan, transpôrteert Gommer 
Cornelis deze rente terug aan Antonis en Jan Witte, zonen van 
Rochus. Getuigen : Cornelis Bartels, Cornelis Mogge en Christiaan 
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de Vager, schepenen van Zierikzee. 1 januari 1614.
1 charter

243 Voor Jan Lenerts, Cornelis Marnus en Adriaan Hoster, schepenen 
van Zierikzee, transporteren Anthonis, zoon van Rochus Witte en 
Janneken, dochter van Cornelis, weduwe van Jan, zoon van Rochus 
Witte, met Cornelis Janssen, haar oudste zoon, aan Pieter Coorne 
een erfelijke rente van 6 pond gr. ten laste van de 4 leden van het 
graafschap Vlaanderen. 30 juni 1618.

1 charter

244 Voor Joris vande Walle, notaris te Brugge, heeft Pieter Coorne, 
secretaris van de Rekenkamer van Zeeland, verblijvende te 
Middelburg, een rente van 6 pond gr. ten laste van de 4 leden van 
het graafschap Vlaanderen in het kwartier van Gent, 
getransporteerd ten profijte van de abdij van Beaulieu. 18 october 
1618.

1 charter

245 Voor de schepenen van Dergneau, in de baronie van Leuze, heeft 
Michielle Clincgnant, weduwe van Jerosme de Gand, 3 linen land en
een erfelijke rente van 11 pond torn. per jaar verkocht aan 
Guillaume d'Anvaing uit Ronse. Getuigen : George de la Chase, 
meier, Hermes du Vivier, Pierre Le (Liep), Jean de le Mee en Jean 
Biesman, schepenen van Dergneau. 1 augustus 1633.

1 charter

246 Voor Pierre Beausire, Pierre de Lievre en Hermes du Vivier, hebben 
Michielle Clingnau, weduwe van Jerosme de Gand, Adriaan de 
Gand, Nicolas Waschoel en Thomas Des Camps, haar zoon en 
schoonzonen, wonende te Dergneau enerzijds en Guillane 
d'Anvaing uit Ronse anderzijds, de verkoop gesloten van 3 lijnen 
land en een erfelijke rente van 11 pond torn. per jaar. 1 augustus 
1633.

1 charter

247 Denombrement van een leen gehouden door François Bossier, zoon
van François, schildknaap, heer van Wortegem, van Marie Picavet, 
abdis van de abdij van Beaulieu, namelijk de heerlijkheid van de 
Sint-Diederik te Wortegem, Ooike en IJselmoregem. 13 december 
1633.

1 charter

248 Bulle van paus Urbanus VIII waarbij hij alle privilegies door zijn 
voorgangers aan de abdij van Beaulieu verleend, bevestigt en 
goedkeurt. 17 october 1640.

1 charter

249 Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de prior en de 
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Kartuizersabdij te Sint-Martens-Lierde, eisers, en de abdij van 
Beaulieu, verweerder, betreffende een stuk lan te Boelare gelegen,
en "den galgenvijver" genoemd, waarbij de Kartuizers dit land 
mogen gebruiken. 12 juli 1641.

1 charter

250 Geraard Hendricx, zoon van Geraard, heeft aan Arent vander Loo 
op 4 mei 1645 een stuk land verkocht gelegen te Vurste, 50 roeden
groot, voor de som van 6 sch. 8 gr. per roede. Dit land had Geraard
Hendricx vroeger gekocht van Pieter van Lanckere, zoon van Pieter.
Getuigen : Claude Baston, hoogbaljuw, Adriaan de Zuttere, Adriaan 
Bouters, Abraham van Beneden, Jacques Gantsijn en Joris de Raet, 
schepenen van het land van Gavere. 10 mei 1645.

1 charter

251 Kardinaal Ginettus geeft aan Philippus Mory de toelating om de 
relieken van de HH. Agabitus, Damianus, Florentius en Fabianus uit 
te stallen en openbaar te vereren. Philippus Mory geeft deze 
toelating door aan de abdij van Beaulieu, in apostille dd. 29 mei 
1654. 5 mei 1651.

1 charter

252 Sententie van Philips, koning van Spanje, in de processen tussen 
de abdij van Beaulieu en Basilius Brias, pandheer van Petegem, 
nopens het uitoefenen van de rechtspraak in de proostdij en de 
schandpaal, ten voordele van de abdij. 17 augustus 1661.

1 charter

253 Uitspraak van de Koninklijke Raad te Doornik op verzoek van de 
abdis van Beaulieu, waarin Guillame Vulcart, baljuw van Petegem, 
veroordeeld wordt tot het teruggeven van een bed dat hij had 
weggenomen bij Catharine d'Hellin, belastingsplichtige van de 
abdij. 22 october 1668.

1 charter

254 Op verzoek van de abdis van Beaulieu sommeert de eerste 
deurwaarder van de Raad van Vlaanderen de weduwe en 
erfgenamen van Petrus van Hollen gezegd Roocatte, tot betaling 
van achterstallige renten over een termijn van 9 jaar, op een rente 
te Ruien. 2 decmeber 1671.

1 charter

255 Uitspraak van de Grote Raad van Mechelen in het proces tussen 
Jenne en Charlotte de Brias, dames van Petegem, verweersters, en 
de abdij van Beaulieu, waarbij zij beslissen eerste een oplossing te 
laten zoeken door de raadsheer Pierre Govaerts. 14 september 
1689.

1 charter
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256 Commissie van debitis verkregen door de abdij van Beaulieu 
vanwege de Raad van Vlaanderen, om achterstallige renten te 
doen betalen, ten profijte van de abdij. Met bericht van 
bekendmaking in de betreffende gemeenten : ELsegem, Huise, 
Moregem, Petegem, Berchem en Kwaremont. 9 april 1691.

1 charter

257 Voor Hendrik vander Wostinen, baljuw van de abt van de Sint-
Pietersabdij te Gent, en voor ... Beken, Willem Locket, Jan vander 
Wostinen, Jacop de Cupere, Adriaan de Keteleere en Roegier vander
Helst, schepenen van zijn heerlijkheid van Walem te Wortegem, is 
na klacht van Pieter de Lathauwere, procureur en ontvanger van de
abdij van Beaulieu, betreffende een erfelijke rente van 4 pond en 4 
sch. par. per jaar, verachterd over zeven jaren, een overeenkomst 
gesloten tussen Pieter vanden Doorpe en de abdij, waarbij Pieter 
vanden Doorpe een erfelijke rente van 40 sch. par. per jaar aan de 
abdij zal betalen. 28 juli 1495.

1 charter

258 Nicolas IV bekrachtigt de stichting en dotatie van een 
clarissenabdij genaamd Beaulieu gelegen in het bisdom Doornik, 
gedaan door gravin Isabella, echtgenote van graaf van Vlaanderen 
Gwijde van Dampierre. 5 augustus 1291.

2 oorkonde


	Beschrijving van het archief:
	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
	Inventaris van het archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde


