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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Archief van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen: charters

ARCHIEF VAN DE SINT-ADRIAANSABDIJ TE GERAARDSBERGEN: 
CHARTERS

1 Geraard II, bisschop van Kamerijk, geeft, op verzoek van Robert, 
graaf van Vlaanderen en Stefanus van Boelare, het altaar van 
Hunnegem met zijn afhankelijkheden, Geraardsbergen en Boelare, 
aan de abdij van Dikkelvenne, die hij naar Geraardsbergen had 
overgebracht. 1081.

1 charter

2 Manasses, bisschop van Kamerijk, bekrachtigt de akte van Geraard
II, hogergenoemd. Tevens bevestigt hij de schenking van het altaar 
van Houtem, met de afhankelijkheden Heldergem en Iddergem, het
altaar van Okegem en het altaar van Thoricourt. 1096.

1 charter
Niet raadpleegbaar

3 Odo, bisschop van Kamerijk, bevestigt de schenkingen door zijn 
voorgangers gedaan. Op verzoek van de abt Snelardus schenkt hij 
het altaar van Erondegem, met de afhankelijkheden Impe en 
Octringem; op dezelfde wijze schonk hij ook het altaar van Lierde 
en Hemelveerdegem met hun afhankelijkheden. 1108.

1 charter

4 Burchardus, bisschop van Kamerijk, bevestigt dat, gelet op de 
aanspraak van Alwinus, abt van Anchin, en gelet op de schenking 
door Gerard II van het altaar van Dikkelvenne aan Snelardus, abt 
van Geraardsbergen, dat de genoemde abdijen met hun 
afhankelijkheden geen verplichting hebben tegenover elkaar. 
Werinboldus, kanselier, geeft deze akte in naam van Burchardus. 
1117.

1 charter

5 Burchardus, Bisschop van Kamerijk, schenkt het altaar van 
Aspelare, met afhankelijkheden, aan Gillardus, abt van de Sint-
Adriaansabdij. 1118.

1 charter
Niet raadpleegbaar

6 Oduinus, abt van Sint-Gillenus oorkondt dat, volgens de 
vergadering van het kapittel, en met de goedkeuring van 
Buchardus, bisschop van Kamerijk, de Sint-Adriaansabdij een 
jaarlijkse cijns van 6 den. verschuldigd is aan de kerk van Sint-
Gillenus. 1126.

1 charter
Niet raadpleegbaar
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7 /A Nicholaus, bisschop van Kamerijk, schenkt het altaar van Berg aan 
Gerbodo, abt van de Sint-Adriaansabdij. 1142.

1 charter

7 /B Kopie van de akte van Nicholaus, bisschop van Kamerijk, waarvan 
regest onder A. Victor, abt van de Sint-Adriaansabdij, bevestigt de 
authenticiteit van deze kopie. 1142.

1 charter

7 /C Kopie van de akte van Nicholaus, waarvan regest onder A, 
vermeerderd met de bevestiging van de schenking van het altaar 
van Houtem, met afhankelijkheden, het altaar van Okegem, 
Aspelare, Hunnegem, en de schenking van goederen door Robrecht
van Vlaanderen en Stephanus van Boelare. 1142.

1 charter

8 Nicholaus, bisschop van Kamerijk, schenkt het altaar van Lille aan 
Gerbodo, abt van de Sint-Adriaansabdij. [1142].

1 charter
Niet raadpleegbaar

9 Nicholaus, bisschop van Kamerijk, schenkt het altaar van Onkerzele
aan abt Fulpoldus Sancti Petri van Geraardsbergen. Origineel op 
perkament, zegel verloren, dubbele lederen staart. 1149.

1 charter

10 Gerardus van Grembergen schenkt, met instemming van zijn vrouw
en kinderen, het deel van zijn allodium dat Nicolaus van Boelare 
van hem in leen houdt, aan de Sint-Adriaansabdij. 1174.

1 charter
Niet raadpleegbaar

11 Alardus, verkozen bisschop van Kamerijk, bevestigt de schenking 
van gronden en bossen door (Nicholaus) van Boelare aan de Sint-
Adriaansabdij. 1175.

1 charter
Niet raadpleegbaar

12 Rogerus bisschop van Kamerijk, bevestigt de schenking door 
Egidius de Trazegnies en zijn zoon Osto van het goed "de witte 
beuk" te Silly aan de Sint-Adriaansabdij. 1180.

1 charter
Niet raadpleegbaar

12 /BIS Scheidsrechterlijke uitspraak door Rogerus, bisschop van Kamerijk, 
en Simon, abt van Auchin, op verzoek van de paus, tussen de 
monniken van de Sint-Adriaansabdij en de leprozerie van Berg 
(infirmos de montibus) over het bezit van een goed "ad brunfau". 
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1178-1191.
1 charter

13 Paus Lucius III bevestigt de Sint-Adriaansabdij in het bezit van alle 
goederen geschonken door Odo, Buchardus en Nicholaus, 
bisschoppen van Kamerijk, en door Nicholaus van Boelare. 1181.

1 charter

14 Uitspraak van magister Sygerus van Atrecht, officiaal van Kamerijk 
in een geschil betreffende een landgoed van de abdij van Ninove, 
"Scora" geheten en liggende in Okegem, waar de Sint-
Adriaansabdij parochiale rechten bezat. De abdij van Ninove zal 
jaarlijks op Kerstdag, 4 sch. betalen aan de Sint-Adriaansabdij. 
1194.

1 charter
Niet raadpleegbaar

15 Voor de schepenen van Geraardsbergen heeft de Saint-
Adriaansabdij 12 bunder land verworven, gelegen te Moerbeke, van
Petrus Reimicort en zijn erfgenamen, met de instemming van 
Sigerus van Moerbeke, heer van het genoemde land. 1195.

1 charter

16 R., abt van de Sint-Adriaansabdij, oorkondt dat inzake het geschil 
tussen de abdij en de pastoor van Lierde, de tienden als volgt 
verdeeld zullen worden: 1/3 voor de pastoor en 2/3 voor de abdij. 
Betreffende schenkingen en offeranden: de 2 eerste gaan naar de 
pastoor, zijn er 3 dan zal de abdij er 1 van genieten. 1196.

1 charter
Niet raadpleegbaar

17 Akkoord tussen de Sint-Adriaansabdij en de leprozerie van Berg 
betreffende een hofstede van "Autbrunsal", die in ruil voor 100 sch.
Wit toegewezen wordt aan de abdij. Spreken recht: J., bisschop, H., 
abt van Sint- Aubert te Kamerijk, en H., decanus van Sint-
Gaugericus te Kamerijk. 1196.

1 charter
Niet raadpleegbaar

18 Egidius, heer van Silly, zoon van Osto van Trazegnies, oorkondt dat 
zijn grootvader Egidius en deel van zijn allodium met de hofstede 
van "Autbrunsal" in aalmoes gegeven heeft. Later heeft zijn vader 
dit goed samen met 3 bunder bij Carmoit aan de abdij geschonken 
op last van jaargetijden. Egidius, heer van Silly, bekrachtigt de 
schenking van zijn vader. 1197.

1 charter
Niet raadpleegbaar

19 Egidius, heer van Silly, zoon van Osto, bevestigt de schenking van 
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cijns, pacht en het eigendomsrecht van 5 bunder weide en land, 
gelegen te Silly, aan de Sint-Adriaansabdij. 1200.

1 charter
Niet raadpleegbaar

20 Balduinus, graaf van Vlaanderen en Henegouwen, schenkt aan 
Walcherus, abt van de Sint-Adriaansabdij, 6 bunder van het 
Raspaillebos, gelegen bij de abdij, op last van jaargetijden voor het 
zielenheil van hemzelf, zijn vrouw Maria en van zijn voorouders. 
1201.

1 charter

21 H., proost van Sint-Adriaansabdij te Lamspring en het genoemde 
convent te Geraardsbergen, verklaart aan zijn medebroeders, met 
een dienst in de kerk belast, dat er een gemeenschap bestaat 
tussen hen betreffende het celebreren van 300 missen per jaar 
voor de overledenen en het genot van de gehele prebende met dit 
doel gesticht. 1207.

1 charter

22 Ingelbertus, heer van Edingen (Enghien), schenkt zijn tiende (2 
schoven ) te Geraardsbergen aan de Sint-Adriaansabdij, voor zijn 
zielenheil en dat van zijn voorouders. 1208.

1 charter

23 Ingelbertus, heer van Enghien, verklaart dat Stephanus van 
Vollezele, ridder, ongeveer 3 dagwand land te Vollezele gelegen, 
aan de Sint-Adriaansabdij heeft geschonken voor zijn zielenheil. 
1210.

1 charter.

24 Theodericus, heer van Ressegem, oorkondt dat Boidinus van Welle 
2 tiendeschoven in Houtem, die hij van hem in leen hield, aan hem 
heeft overgedragen om ze aan de Sint-Adriaansabdij te geven voor 
zijn zielenheil. September 1210.

1 charter
Niet raadpleegbaar

25 Met instemming van zijn broer Walterus Hoydel, schenkt magister 
Gozwinus van Schendelbeke ca. 5 bunder allodium aan de Sint- 
Adriaansabdij voor zijn zielenheil en dat van zijn voorouders. Na 
zijn dood zullen zijn broer Walterus. Hoydel en 2 zonen, Oliverus en
Arnulphus deze schenking vernieuwen. Mei 1211.

1 charter

26 Alisia, dame van Boelare, schenkt voor haar zielenheil en dat van 
haar voorouders, met instemming van haar zonen, 5 bunder weide 
in Onkerzele en 2 bunder landbouwgrond te Schendelbeke, op last 
van 2 jaargetijden voor haar overleden echtgenoten, Philippe, 
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konstabel van Vlaanderen, en Egidius, heer van Silly, en een 
dagelijkse mis voor de overleden erfgenamen van Boelare. 1211.

1 charter
Niet raadpleegbaar

27 Raso van Gavere en zijn echtgenote Clarissa, krijgen van de Sint-
Adriaansabdij 1 dagwand bos te Liedekerke, op last van 10 sch. 
Vlaams per jaar, van hun cijns te Liedekerke. 1212.

1 charter
Niet raadpleegbaar

28 Raso, heer van Boelare, en zijn vrouw Alicia schenken voor hun 
zielenheil, dat van hun voorouders en vooral voor hun overleden 
zoon, Arnulphus, begraven in de kerk van Sint- Adriaansabdij, 1 
bunder weide te Onkerzele aan de abdij. 1213.

1 charter

29 Alicia, dame van Boelare, bevestigt de schenking van 2 
tiendeschoven te Overboelare (Hunnebeke) door Gervasius, ridder 
uit Overboelare, aan de Sint-Adriaansabdij. Deze schenking is 
gebeurd met instemming van zijn broer Willelmus en zijn 
erfgenamen. 1214.

1 charter

30 Alicia, dame van Boelare, bevestigt, met de instemming van haar 
zoon Michael, konstabel van Vlaanderen, de schenking door 
Johannes van Huneghem, ridder, van 2 tiendeschoven van 12 
bunder in Overboelare, die hij van haar in leen had, aan de Sint-
Adriaansabdij, tegen 9 pond vlaams. 1214.

1 charter
Niet raadpleegbaar

31 Alicia, dame van Boelare, bevestigt dat Gerardus, ridder van 
Hunebeke, bijgenaamd Harzele, een deel van de tiende van 
Hunebeke bij Overboelare, aan de Sint-Adriaansabdij heeft gegeven
voor zijn zielenheil. Ook haar zoon Michael geeft zijn goedkeuring 
aan deze schenking. 1214.

1 charter
Niet raadpleegbaar

32 /A Aelidis, dame van Boelare, maakt bekend dat Willelmus, zoon van 
Egidius van Oudenhove,1/4 van de Tiende van Denderhoutem, die 
hij van haar in leen hield, aan de abdij heeft geschonken met 
instemming van Jolendis, zijn erfgename, nicht van Balduinus van 
Denderhoutem, gehuwd met Amekinus uit Aalst. Michael, zoon van 
Aelidis van Boelare, betuigt eveneens zijn instemming. 1218.

1 charter

32 /B Afschrift op papier, geliasseerd aan reg. 45. 1718.
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1 stuk
Niet raadpleegbaar

33 Akte van Gerardus van Zottegem en Andreas, baljuw van 
Vlaanderen en Henegouwen in Gent en Aalst, over het geschil 
tussen Theodricus, abt van de Sint-Adriaansabdij enerzijds en 
Ermogardis, weduwe van Jacobus van Erondegem, ridder, en haar 
kinderen Daniel en Goswinus anderzijds, over hun bezittingen te 
Erondegem (offeranden, tienden, pachten). Februari 1220.

1 charter
Niet raadpleegbaar

34 G., bisschop van Kamerijk, oorkondt dat hij van Gerardus van Hallut
gans de tiende die hij bezat te Sint-Maria-Lierde, heeft gekregen 
om haar aan de Sint-Adriaansabdij te schenken. Getuigen: Robertus
de Valencems, aartsdiaken, Walterus, aartsdiaken van Antwerpen, 
Th. , abt van de Sint-Adriaansabdij en Johannes van Arbere, ridder. 
Maart 1220 of 1221.

1 charter

35 Osto, heer van Trazenies en van Silly bevestigt de schenking van 
het hof van "Autbrunfau" met afhankelijkheden, geleden te Silly, 
door zijn voorgangers aan de Sint- Adriaansabdij. Bovendien 
schenkt hij een allodium in Everbeek, en het land van Arnoldus 
Broisson. 1221.

1 charter
Niet raadpleegbaar

36 Met instemming van haar kinderen, Michael, Philippus, Hosto, 
Egidius, Raso en Ada, en met de goedkeuring van Hosto, heer van 
Trazenies en Silly, schenkt Aelidis, dame van Boelare, 4 schepels 
haver en 16 kapoenen aan de sint- Adriaansabdij, haar door 
dezelfde abdij verschuldigd wegens het gebruik van 4 bunder 
weide te Gavere. April 1222.

1 charter

37 Met instemming van haar oudste zoon Michael, heeft Aelidis, dame 
van Boelare, voor haar zielenheil en dat van haar voorouders, 1 
bunder land te Schendelbeke in zuivere aalmoes de Sint-
Adriaansabdij geschonken. Augustus 1222.

1 charter

38 Michael, konstabel van Vlaanderen, schenkt voor zijn zielenheil en 
dat van zijn overleden vrouw Christine en haar jaargetijde 1 mud 
graan aan de Sint-Adriaansabdij. 1222.

1 charter
Niet raadpleegbaar

39 Akte van Aelidis, dame van Boelare, met de bekrachtiging van 1° 
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de verkoop van 7 bunder weide te Idegem door Egidius de Loche 
aan de Sint-Adriaansabdij, met bemiddeling van Gosuins van 
Schendelbeke, aan wie de abdij 7 den. Per jaar betaalt, en 2° de 
schenking van 2 tiendeschoven op 9 bunder land in Schendelbeke, 
"stridlant" genoemd, door Egidius de Loche aan de abdij. 22 mei 
1224.

1 charter
Niet raadpleegbaar

40 Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen bevestigt de 
schenking van 25 bunder en 70 roeden land, "picleghem" 
genoemd, van haar in leen gehouden, geleden te Deftinge, door 
Aelidis, dame van Boelare, met instemming van haar kinderen 
Michael, Philippus, Osto, Egidius, Raso en Ada, gehuwd met 
Gosuinus van Schendelbeke. 9 oktober 1224.

1 charter
Niet raadpleegbaar

41 Met uitzondering van de rechtspraak heeft Aelidis, dame van 
Boelare, in aanwezigheid van haar kinderen. Michael, Philippus, 
Osto, Egidius, Raso en Ada met haar echtgenoot Gosuinus van 
Schendelbeke, en met instemming van Johanna, gravin van 
Vlaanderen en Henegouwen, het land " picleghem" geheten, in 
Deftinge, aan de Sint-Adriaansabdij gegeven. Oktober 1224.

1 charter
Niet raadpleegbaar

42 Sygerus, abt van Cambron, oorkondt dat zijn klooster aan de Sint-
Adriaansabdij 12 den. Vlaams verschuldigd is per jaar, over 2 delen
tiendeland van Durmont, gelegen te Thoricourt. 1224.

1 charter
Niet raadpleegbaar

43 Aelidis, dame van Boelare, oorkondt dat Amekinus, burger van 
Aalst, en zijn vrouw Yolendis, de tienden van Denderhoutem in 
aalmoes aan de Sint-Adriaansabdij hebben gegeven, met haar 
instemming en de goedkeuring van haar zoon Michael en Philippus.
1224.

1 charter
Niet raadpleegbaar

44 Michael, konstabel van Vlaanderen, bevestig de schenking door 
Amekinus uit Aalst en zijn vrouw Yolendis, van de tiende van 
Denderhoutem aan de Sint-Adriaansabdij, langs de bemiddeling 
van Willelmus van Oudenhove, ridder, ridder, van wie Amekinus 
deze tiende in leen hield, en zijn moeder, Aelidis, dame van 
Boelare. 1224.

1 charter
Niet raadpleegbaar
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45 Aelidis, dame van Boelare, maakt bekend dat Amekinus, burger 
van Aalst, en zijn vrouw Yolendis, de tienden die zij bezitten te 
Denderhoutem aan de sint-Adriaansabdij hebben geschonken. 5 
maart 1225.

1 charter
Niet raadpleegbaar

46 Gosuinus van Schendelbeke oorkondt dat Balduinus de Waseberge 
en zijn vrouw Margareta, met instemming van hun oudste zoon 
Arnoldus, gans de tiende die zij van hem in leen hielden in 
Aspelare, samen met het verblijf en het bijhorend land aan de Sint-
Adriaansabdij hebben gegeven. 24 maart 1226.

1 charter
Niet raadpleegbaar

47 Aelidis, dame van Boelare, oorkondt dat Gosuinus van 
Schendelbeke gans de tiende van Aspelare, die hij van haar in leen 
had, en die Balduinus de Wazebergha en zijn vrouw Margareta 
verkregen hadden van Egidius van Hallut, aan de Sint-
Adriaansabdij heeft gegeven. 24 maart 1226.

1 charter
Niet raadpleegbaar

48 Michael, konstabel van Vlaanderen, bevestigt de verkoping en 
schenking van de tiende van Aspelare door Balduinus van 
Waseberghe en zijn vrouw Margareta aan de Sint-Adriaansabdij. De
schenkers hadden deze tiende in leen van Gosuinus van 
Schendelbeke en Aelidis, dame van Boelare. Maart 1226.

1 charter
Niet raadpleegbaar

49 Michael; konstabel van Vlaanderen, oorkondt dat Oliverus Rusinch, 
leenman van Aelidis, dame van Boelare, 6 bunder land, met zijn 
toestemming aan de Sint-Adriaansabdij heeft gegeven. Juni 1227.

1 charter

50 Aelidis, dame van Boelare, schenkt voor haar zielenheil en dat van 
haar voorouders, een weide en weidegrond, grenzend aan de vijver
van Pyclegem, aan de Sint-Adriaansabdij. Zij behoudt echter haar 
rechten op het water en de vis, en moet het water niet versluizen. 
Getuigen: Gosuinus van Schendelbeke, Willemus del Borech, 
Radulphus van Deftinge en Johannes van Hunnegem, ridders. 1 
augustus 1227.

1 charter

51 De abdis van Denain oorkondt dat te Sint-Adriaansabdij haar 1 
mark of 33 sch. 4 den. Per jaar schuldig is als cijns op goederen te 
Sint-Maria-Lierde, namelijk de 2/3 van de tiende op 33 bunder land.
Augustus 1232.
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1 charter
Niet raadpleegbaar

52 Walterus, heer van Aa, schenkt voor zijn zielenheil zijn laten en 
dienstmeiden te Zandbergen aan de Sint-Adriaansabdij. Hij 
behoudt echter de rechtspraak, het recht van het beste hoofd e.a. 
10 april 1233.

1 charter
Niet raadpleegbaar

53 Met instemming van haar kinderen Philippus, Osto, Egidius, Raso 
en Ada met haar Echtgenoot Gosuinus van Schendelbeke, heeft 
Aelidis, dame van Boelare, 6 bunder land te " Ghiermansdorpe" in 
Deftinge, aan de Sint-Adriaansabdij gegeven tegen een jaarlijkse 
cijns van 11 den. April 1233 of 1234.

1 charter
Niet raadpleegbaar

54 Aelidis, dame van Boelare, en haar zoon Philippus, heer van 
Aspelare, oorkonden dat Philippus aan de Sint-Adriaansabdij 7 mud 
haver en 28 kapoenen van zijn inkomsten te Aspelare heeft 
verkocht. September 1233.

1 charter
Niet raadpleegbaar

55 Sigerus van Hallut en zijn zoon Johannes, clericus, en Daniel, zijn 
broer, pastoor van Steenhuize, geeft zijn tiende te Hallut, namelijk 
2 tiendeschoven op 91 bunder land, aan de Sint-Adriaansabdij. 25 
november 1233.

1 charter
Niet raadpleegbaar

56 W., decaan van Geraardsbergen, oorkondt dat Sygerus van Hallut 
met medeweten van zijn zoon, Johannes, clericus, en zijn broer 
Sigerus, pastoor van Steenhuize, 2 tiendeschoven van Hallut op 91 
bunder land, aan de Sint- Adriaansabdij heeft gegeven. 25 
november 1233.

1 charter
Niet raadpleegbaar

57 Egidius, heer van Hallut, oorkondt dat Arnulphus, oudste zoon van 
Balduinus van Bullegem, zijn leenman, 12 bunder land te Bullegem,
met een molen, aan hem heeft overgedragen ten behoeve van de 
Sint-Adriaansabdij. Januari 1234.

1 charter
Niet raadpleegbaar

58 Walterus, ridder, heer van Aa, schenkt voor zijn zielenheil en dat 
van zijn voorouders, al zijn laten en dienstmeiden te Pollare aan de 
Sint-Adriaansabdij, onder voorbehoud van zekere rechten, zoals het
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beste hoofd. 30 april 1234.
1 charter

Niet raadpleegbaar

59 Philippus, ridder van Boelare, heer van Aspelare, heeft van zijn 
inkomsten te Aspelare 5 meuken en 1 raster haver Geraardsbergse
maat verkocht, samen met 42 kapoenen. 1234.

1 charter
Niet raadpleegbaar

60 Gosuinus, heer van Schendelbeke, en zijn vrouw Ada, schenken aan
de Sint-Adriaansabdij al hun rechten op de cijns van 
Geraardsbergen, verworven ten gevolge van hun huwelijk, en die 
zij in leen houden van Aelidis, dame van Boelare. April 1235.

1 charter

61 Aelidis, dame van Boelare, en haar zoon Johannes, heer van 
Aspelare, schenken 5, 5 bunder landbouwgrond in Outer, die 
Hendricus del Roie in erfelijke rente had, aan de Sint-Adriaansabdij 
tegen 2 den. Par. Per jaar en per bunder. April 1236.

1 charter
Niet raadpleegbaar

62 Willelmus, abt van de Sint-Adriaansabdij , stelt zich borg voor de 
aankoop door de Sint-Baafsabdij van Gent van de tiende van 
Heldergem van Walterus van Lathem, ridder, en zijn vrouw Heyle, 
en zijn broer Gerard. Michael van Landegem, ridder, van wie de 
tiende in leen werd gehouden, betuigt eveneens zijn instemming. 
November 1236.

1 charter

63 W., abt van de Sint-Adriaansabdij, maakt bekend dat hij met 
instemming van het klooster, voor het celebreren van jaargetijden 
voor hemzelf aan de abdij geeft wat hij bezit in Everbeek, zowel 
landen, tienden als andere inkomsten. 1236.

1 charter
Niet raadpleegbaar

64 Gerardus, abt van de Sint-Adriaansabdij oorkondt dat heer 
Gosuinus van Denderhoutem, ridder, leenman van de abdij, voor 
het leenhof van de abdij 4,5 bunder land te Denderhoutem, 
"Reingers zalchoutre" genoemd, overgedragen heeft aan Willem de
Speculo uit Aalst. 21 december 1237.

1 charter

65 Gosuinus, ridder, heer van Schendelbeke, oorkondt dat Gerardus 
van Mulhem, zijn leenman, 4 bunder landbouwgrond in Outer, 
samen met de 5e schoof van 6 bunder land, eveneens in Outer 
gelegen, en 1/2 bunder weide te Voorde aan de Sint-Adriaansabdij 
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heeft gegeven tegen een jaarlijkse cijns van 6 den. April 1238 of 
1239.

1 charter
Niet raadpleegbaar

66 Aelidis, dame van Boelare, schenkt met instemming van haar 
zoons, Philippus, Osto de Trazenies, Egidius Brune en Raso, en van 
haar dochter Ada, echtgenote van Gosuinus van Schendelbeke, een
rente van 8 pond vlaams per jaar, aan de Sint-Adriaansabdij voor 
het zielenheil van Antonius de Brania. Deze rente wordt geheven 
op de cijns van Nederboelare. Oktober 1238.

1 charter

67 Aelidis, dame van Boelare, en haar zoon Philippus, heer van 
Aspelare, oorkonden dat hij Philippus, met instemming van zijn 
moeder en zijn broers en zuster, al zijn inkomsten te Aspelare, die 
hij van zijn moeder in leen houdt, aan de Sint-Adriaansabdij heeft 
verkocht. 21 maart 1239.

1 charter
Niet raadpleegbaar

68 Aelidis, dame van Boelare, stelt met de instemming van haar 
kinderen , de laten van Boelare en Nederboelare vrij van elk 
hoofdgeld en vorderingen. Zijn behoudt zich nochtans het recht 
van het beste hoofd, e.a.; de laten zullen aan de Sint-Adriaansabdij 
een jaarlijkse cijns van 2 den. Betalen, 6 den. Bij hun huwelijk en 
12 den. Bij een overlijden. 24 maart 1239.

1 charter

69 Aelidis, dame van Boelare, schenkt met de instemming van haar 
kinderen, 20 pond aan de Sint-Adriaansabdij, voor haar jaargetijde, 
ter vergeving van haar zonden en die van haar voorouders. Deze 
som zal geheven worden op 1 bunder land, in "Ghiermansdorpe". 
Maart 1239 of 1240.

1 charter
Niet raadpleegbaar

70 R. abt van de abdij te Ninove, maakt bekend dat deze abdij met de 
Sint-Adriaansabdij 4 bunder land ruilt, geleden te Iddergem, tegen 
3,5 bunder te Okegem en 0,5 bunder te Houtem. 25 maart 1242.

1 charter
Niet raadpleegbaar

71 Gerardus van Lierde, ridder, verklaart de scheidsrechterlijke 
uitspraak van Philippus, heer van Boelare, en Sigerus, heer van 
Zottegem, ten gunste van de Sint-Adriaansabdij, in zijn geschil 
betreffende de rechten op het allodium van de abdij in Sint-Maria-
Lierde, te aanvaarden. 31 december 1243.

1 charter
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72 Paus Innocentius IV verleent aan de Sint-Adriaansabdij het 
privilegie vrij te zijn van het interdict en de excommunicatie. 25 
april 1247.

1 charter
Niet raadpleegbaar

73 Arnoldus van Idevoorde, ridder, houdt met goedvinden van zijn 
vrouw Gertrudis, gans de tiende van Okegem in leen van de Sint-
Adriaansabdij, tegen 110 pond vlaams. 21 juli 1248.

1 charter
Niet raadpleegbaar

74 Philippus, heer van Boelare, verleent aan de Sint-Adriaansabdij de 
toelating een windmolen te bouwen op zijn grondgebied, tussen 
Geraardsbergen en Onkerzele. 1248.

1 charter
Niet raadpleegbaar

75 Egidius Li Bruns, ridder, heeft voor zijn zielenheil aan de Sint-
Adriaansabdij 2 mud haver Geraardsbergen maat en 4 kapoenen 
per jaar geschonken, van zijn inkomsten te Grimminge. Deze 
inkomsten houdt hij in leen van zijn broer Raso van Gavere, die 
deze schenking bevestigt. 1248.

1 charter
Niet raadpleegbaar

76 Paus Innocentius IV verleent aan de Sint-Adriaansabdij het 
privilegie de door religieuzen bij hun intrede geschonken goederen 
te mogen behouden. 4 september 1249.

1 charter
Niet raadpleegbaar

77 Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, schenkt aan al 
haar lijfeigenen, verblijvend op haar grondgebied van Vlaanderen 
en afhankelijkheden, de vrijheid. April 1252.

1 charter
Niet raadpleegbaar

78 Hendrick, hertog van Lotharingen en Brabant, restitueert aan de 
Sint-Adriaansabdij, voor zijn zielenheil, de tienden en novaliën, met
het patronaatsrecht te Berg, en overal in het hertogdom. 26 
februari 1261.

1 charter
Niet raadpleegbaar

79 Paus Clemens IV bevestigt aan de Sint-Adriaansabdij de 
bestendigheid van de stichting en de stichtingsplaats, de goederen
en de inkomsten en hij bekrachtigt andere privilegies, zoals de 
vrijheid van interdict, door zijn voorgangers aan de abdij verleend. 
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15 juli 1267.
1 charter

Niet raadpleegbaar

80 Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, benoemt 
Wautier Rainfin (Ramfin), baljuw van Geraardsbergen, om in haar 
naam de overdracht van de tiende van Hemelveerdegem te 
ontvangen, die Gerard van Viane verkocht had aan de Sint-
Adriaansabdij. 21 september 1268.

1 charter

81 Gerardus, heer van Viane, ridder, en zijn vrouw Maria, verkopen, 
met instemming van Philippus de Fonte, curator, hun tienden te 
Hemelveerdegem voor 260 pond Vlaams. Zij erkennen hiervoor 
betaald te zijn. 28 september 1268.

1 charter

82 De officiaal van Kamerijk verklaart dat Maria, echtgenote van 
Gerardus, heer van Viane, haar instemming heeft vernieuwd met 
de verkoop van de tiende van Hemelveerdegem aan de Sint-
Adriaansabdij. 16 oktober 1268.

1 charter

83 Bulle van paus Clemens IV waarbij de Sint-Adriaansabdij door de 
apostolische gezant vrijgesteld zal worden van de subsidie 
verschuldigd aan het koninkrijk Sicilië, gevorderd als tiende van de 
kloosters van de bisdommen Kamerijk en Doornik, gelegen op de 
bezittingen van de koning van Frankrijk en de gravin van 
Vlaanderen. 13 november 1268.

1 charter

84 S. plebaan en J., kapelaan te Geraardsbergen getuigen dat Egidius 
Corpout aan de Sint-Adriaansabdij een rente van 12 den. Vlaams 
en 1 kapoen per jaar verkocht heeft, bezet op een hofstede 
gelegen in de Putsemain. Januari 1269.

1 charter

85 Jan gezegd heer van Oudenaarde en zijn vrouw Mathildis, verklaren
dat wijlen Colart van Waterloes 2 bunder land te Ooike aan de Sint-
Adriaansabdij heeft gegeven op last van een eeuwigdurend 
jaargetijde. April 1271 of 1272.

1 charter

86 Bulle van paus Gregorius X waarbij hij alle privilegies door zijn 
voorgangers aan de Sint-Adriaansabdij verleend, bekrachtigt. 30 
november 1271.

1 charter

87 Raso, heer van Boelare, zoon van Raso, heer van Liedekerke, 
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bevestigt dat Henricus Bernetot de tienden van Sint-Maria-Lierde, 
die hij in leen hield van het huis van Boelare, aan de Sint-
Adriaansabdij heeft afgestaan, met de instemming van Alicia, 
echtgenote van Raso, heer van Boelare. 21 april 1272.

1 charter

88 S. , abt van de Sint-Adriaansabdij, bericht aan Margareta, gravin 
van Vlaanderen en Henegouwen dat Henricus Bernetot al de 
tienden te Sint-Maria-Lierde, die hij in leen hield van het huis van 
Boelare, ter waarde van 6 pond vlaams per jaar, in aalmoes aan de
abdij heeft gegeven. 23 juni 1272.

1 charter
Niet raadpleegbaar

89 Johannes, ridder, heer van Schendelbeke, heeft met de instemming
van zijn vrouw Godeldis, 7 bunder weide te Idegem, die hij in leen 
houdt van de heer van Boelare, en die de Sint-Adriaansabdij bezit 
voor 7 den. Cijns per jaar, vrijgemaakt, met voorbehoud nochtans 
van zekere rechten. 2 januari 1273.

1 charter

90 Johannes, ridder, heer van Schendelbeke, bevestigt de schenking 
van 9 bunder land te Schendelbeke door Egidius Larg aan de Sint-
Adriaansabdij. 2 januari 1273.

1 charter

91 Overeenkomst tussen Sigerus, abt, en de Sint-Adriaansabdij waarbij
de abt jaarlijks 7 pond par. Zal betalen aan de abdij boven de 
tiende van Erondegem, tot verbetering van deze tiende en het 
altaar van Erondegem. Terugkoop is mogelijk tegen 70 pond. 15 
oktober 1273.

1 charter
Niet raadpleegbaar

92 Johannes van Schendelbeke, ridder, oorkondt dat Henricus Coghe 3
bunder landbouwgrond heeft gekocht van Walterus van Lathem, 
die deze grond van hem in leen hield. December 1273.

1 charter

93 Gwijde, graaf van Vlaanderen, markies van Namen, bekrachtigt de 
verkoop door Jakemins li Onvervarde uit Gent van een leen, de 
tiende van Impe, in leen gehouden van Gosuin de Erpe, aan de 
Sint-Adriaansabdij. Deze tiende brengt 16 pond per jaar op. 22 mei 
1281.

1 charter

94 Gossuinus, ridder, heer van Erpe, beërft de Sint-Adriaansabdij met 
de tiende van Impe, zij kocht van Jacobus dictus Onverderd, die 
deze tiende van hem in leen hield. Mei 1282.
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1 charter

95 Bulle van paus Martinus IV waarbij hij Simon, aartsdiaken, Reynerus
de Passiato en Jacobus de Bolonia, kanunniken van Reims, aanstelt 
om te oordelen in het geschil tussen de bisschop van Kamerijk en 
de Sint-Adriaansabdij, betreffende het innen van de tienden van 
Denderleeuw, Pollare en andere kerken. 23 oktober 1284.

1 charter

96 Gherart vanden Mersghe heeft voor de schepenen van 
Geraardsbergen, (Wonitine) vander Straten, Jan Gaffelkine, Boidin 
van Eversbeke en (Guise) Sculinc, een rente van 4 sch. per jaar 
geconstitueerd ten voordele van Jan vanden Planken. Na 4 juni 
1284.

1 charter

97 Gwijde, graaf van Vlaanderen, markies van Namen, stelt Jehan le 
Haghemutre, onderbaljuw van Aalst, aan tot zijn plaatsvervanger 
om de werp te ontvangen van de heer van Viane van 18 bunder en 
15 roeden bos, gelegen in het "Raspaillebos", die hij aan de Sint-
Adriaansabdij verkocht had. 5 maart 1293.

1 charter
Niet raadpleegbaar

98 Claus Gaylinc, Boidin van Eversbeke, Jan Gaffelkin, Symoen de 
Meier, Jan Corpout, Segher Scouthete en Jan Lonis, schepenen van 
Geraardsbergen, bekrachtig de verkoop van een huis met 
afhankelijkheden door Jan van Vlorseberghe en zijn vrouw, de 
dochter van Gillots Paynscheneren, aan Margriet, weduwe ser Jan 
vanden Plancken. Zij bekrachtigen tevens de jaarlijkse pacht 
toegekend aan Jan van Vlorseberghe op 15 sch., te betalen door 
genoemde Margriet. Verder heeft Cornelis die men heet Cornut aan
de meergenoemde Margriet een huis met erf verkocht, dat zij hem 
in pacht heeft gegeven voor 10 sch. 1 den. per jaar. Mei 1294.

1 charter

99 Gerard, ridder, heer van Viane en Hallut, heeft aan de Sint-
Adriaansabdij 18 bunder en 50 roeden bos, gelegen in het 
"Raspaillebos" te Onkerzele, verkocht, dat hij "vrij goed" verklaart. 
Augustus 1294.

1 charter

100 Voor de leenmannen van de graaf van Vlaanderen, Wouter van 
Pollare, ridder, Gerart van Hasselt, Daniel van Cortric, 
Ghisselbrecht van Leuwerghem, Arnout van (Zierenbeke), Gillis de 
Meier van Langhebroec, Heinric vanden Brule en Ghiselin vanden 
Bossche, heeft Gerart van Viane, ridder, en zijn brouw Maroie aan 
de Sint-Adriaansabdij 18 bunder en 15 roeden bos verkocht, 
gelegen te Onkerzele in het "Raspaillebos". Augustus 1294.
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1 charter
Niet raadpleegbaar

101 Guis, graaf van Vlaanderen, markies van Namen, oorkondt dat de 
heer van Ruttelers geen rechten heeft in Denderhoutem. Akte ten 
voordele van de Saint-Adriaansabdij. 1 juli 1296.

1 charter

102 Guis, graaf van Vlaanderen en markies van Namen doet uitspraak 
ten gunste van de Saint-Adriaansabdij in haar geschil met de heer 
van Boelare, betreffende rechten op het goed "le bruec". 1 juli 
1296.

1 charter

103 Voor Claus Gaylinc, Boidin van Eversbeke, Jan Gaffelkin, Symoen de
Meier, Segher Scouthete en Jan Lonis, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Corpout een huis en erf gekocht van 
Boidin den Brits, geleden in de "Hunighemstrate". Jan Corpout 
geeft dit goed in pacht aan Boidin den Brits tegen 5 sch. Per jaar. 
Februari 1297.

1 charter

104 Voor Boidin van Eversbeke, Jan Corpout, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan vander Molen een huis en erf gekocht 
van Jan Neten, en het hem teruggegeven tegen een jaarlijkse pacht
van 4 sch. par. 29 april 1297.

1 charter

105 Rasses van Liedekerke, heer van Boelare, bevestigt de schenking 
van 2 bunder land te Vollezele in de heerlijkheid van Boelare, op de
"Lodderdrieschs" door Wautiers de Reinsberghe aan de Saint-
Adriaansabdij. 15 april 1299.

1 charter

106 Ingelbertus, heer van Edingen oorkondt dat de Sint-Adriaansabdij 3
bunder land te Vollezele bij Lisebroke geruild heeft met Walterus 
van Lisebroke, met instemming van dezes vrouw (Ma)cheldis. 
[1231-1237].

1 charter

106 /BIS Nicholaus, bisschop van Kamerijk, schenkt aan Gerobodo, abt van 
de kerk van Geraardsbergen, de kerk van Melle, om er de 
goddelijke diensten te celebreren en een eeuwigdurend jaargetijde 
voorzijn zielenrust. [13e eeuw].

1 charter

107 Voor Segher Cols en Jan Gaffelkin, schepenen van Geraardsbergen, 
neemt Claus van Wetteren van Vermerinne van den Cruceweghe, 
een huis en erf, gelegen in de Dutschestrate, in pacht voor 15 sch. 
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par. Jaar. 13 maart 1301.
1 charter

108 Gerardus, heer van Rotselaar, vaandrig van Brabant, oorkondt dat 
de Sint-Adriaansabdij goederen gelegen te Denderhoutem op " ten 
Vorde" gekocht heeft van Willelmus de Liebrugghe, ridder, en zijn 
vrouw Yolandis, voor de schepenen van Denderhoutem. 18 
december 1301.

1 charter

109 Gerard, ridder, heer van Viane en Hallut, en zijn vrouw Ysabiaus de 
Charboigne, dame van Viane, oorkonden dat al de gronden die de 
Sint-Adriaansabdij bezit te "Coppenhole" in Tollebeek en Moerbeke, 
haar eigen goed en vrij bezit worden. Voor de schepen van 
Moerbeke bevestigen zij ook de schenking van een weg, in de 
plaats van een opgeheven weg" te Coppenhole", samen met al hun
rechten op die plaats. Mei 1302.

1 charter

110 Thomas, plebaan van Geraardsbergen, Jacobus, pastoor van Viane 
en Adrianus Pieke, kapelaan in Geraardsbergen, maken bekend dat 
Elisabeth Belcan, weduwe van Gerardus Moriel van Viane, nu 
echtgenote van Walterus Crauwel, aan de Sint-Adriaansabdij 4 sch. 
vl. per jaar heeft geschonken voor haar jaargetijde en dat van 
Gerardus, bezet op 1 dagwand weide te Viane. 10 augustus 1302.

1 charter

111 Voor Gherart Gaffelkin, Jan Lonis, Jan Vleisch, Peter de Kint, Wouter 
van Bullighem, Simoen Coels meiers zone, en Gerard van Bonte, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Lijsbeth dochter van Coel 
Potteghieters een huis en erf in de Cloesterstraat gegeven aan Coel
vander Oudelinghen tegen 3 pond vlaams per jaar. 18 oktober 
1305.

1 charter

111 /BIS 1306, zie Inv. K132 nr. Nr 72bis.

112 Akte van Robbrecht, graaf van Vlaanderen, waarbij oorkondt dat de
renten welke Jehan du Gardin en zijn echtgenote Mahaut 
geschonken hadden aan de kapelanie van Sint-Katelijne te 
Geraardsbergen, gehandhaafd blijven. Hij geeft opdracht aan de 
baljuw van Geraardsbergen dat deze renten aan de kapelaan 
moeten betaald worden. 21 februari 1307.

1 charter

113 Voor Jan van Vilbeke, Gerard Gayling, Gerard Gaffelkin, Jan Lonis, 
Jan Crul, Gerard van Bonte, Jan van Bracle, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Willem van Liebrugghe, ridder, aan Gerard 
de Mahuden een huis en erf in de Cloesterstraat, gegeven tegen 
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een onlosbare rente van 50 sch. vlaams per jaar. 29 mei 1307.
1 charter

114 Voor Jan van Vilebeke, Gerard Gaylinc, Jan Lonis, Jan Vlieghe, 
Gerard vander Wisenbeken, Simoen Coels en Gerard van Bonte, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Zeger de Meier van 
Geraardsbergen van Gillekin van Waienberghe een huis en erf in de
Nuwestraat gekocht, en het hem teruggegeven tegen een erfelijke 
rente van 5 sch. per jaar. 8 april 1309.

1 charter

115 Voor Jan van Vilebeke, Gerard Gaylinc, Jan Lonis, Jan Vlieghe, 
Gerard vander Wisembeken, Simon Coels en Gerard van Bonte, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Gillis van Dunze een 
erfelijke rente van 20 sch. per jaar gekocht van Alard Louwers, 
bezet op een huis en erf in de Nuwestraat. 1 oktober 1309.

1 charter

116 Adrianus, kapelaan van de kapelanie op de markt te 
Geraardsbergen, en Robertus, kapelaan van de H. Katelina, 
oorkonden dat Margareta de Reutelen, begijn, een rente van 2 sch. 
zwarte par. Per jaar, bezet op anderhalve dagwand land te 
Overboelare, op een plaats " Overdutche" geheten, geschonken 
heeft aan de Sint Adriaansabdij, voor 2 jaargetijden, voor zichzelf 
en voor haar moeder Yda de Reustelen. 3 mei 1310.

1 charter.

117 Voor Jan van Vilebeke en Gerard van Bonte, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan vander Molen een erfelijke rente van 8 
sch. par. Per jaar gekocht van Woutermanne den Molre, bezet op 
zijn huis en erf in de Molenstraat gelegen. 22 maart 1311.

1 charter

118 Voor Gerard Gaylinc, Jan van Vilebeke, Gerard Gaffelkin, Gerard van
Bonte, Jan Vanden Planken en François vanden Plasche, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Jan van Poest een erf gekocht van 
Simoen Scullarde, dat hij voor 10 sch. zwarte par. Erfelijke rente 
per jaar aan Simoen in pacht heeft gegeven. 29 augustus 1311.

1 charter

119 Walterus, abt van de abdij van het H. Graf in het bisdom Kamerijk, 
tot scheidsrechter verkozen, beëindigt het geschil tussen de Sint-
Amandsabdij in Pabula en de Sint-Adriaansabdij, inzake het innen 
van de tienden van Everbeek. 21 januari 1312.

1 charter

120 Voor Jan Gaylinc, Jan Vleysch, Jan Lonis, Jangaffelkin, Adriaan 
Gelwiten, Peter Cornut en Jan van Brakele, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Zeger de Meyer van Gillis van Wayenberghe
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een huis en erf gekocht in de Nieuwstraat, belast met een hallinc 
per jaar ten profijten van de armentafel van Geraardsbergen. Zeger
de Meyer geeft dit huis aan Gillis van Wayenberghe in pacht voor 
11sch. par. per jaar. 2 april 1312.

1 charter

121 Voor Gerard Gaffelkin, Willem van Bracle, Arnout de Heidine, Jacop 
Dapperhals, Jan Boene, Arnout de Scerre en Jan de Vroede zoon 
van Boidin, schepenen van Geraardsbergen, heeft Wouter vanden 
Borne zoon van Adriaan erkend aan Wouter den Haec van den 
Crusweghe een erfelijke rente van 20 sch. zwarte par. per jaar 
schuldig te zijn, bezet op zijn huis in de Steenstraat. 11 april 1314.

1 charter

122 Voor Gerard Gaffelkin, Willem van Bracle, Jan Boene, Arnout de 
Heidine, Jacob Dapperhals, Arnout de Scerre en Jan de Vroede, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Wouter Haec van den 
Cruseweghe van Pieter Hoefde een erfelijke rente van 10 sch. 
zwarte par. per jaar gekocht, bezet op een huis tegenover de 
"puchemaynpoerte" gelegen. Jan Calfel de Vleschouwere heeft dit 
huis van Wouter Hake in erfelijke rente genomen tegen 10 sch. 
zwarte par. per Jaar. 3 oktober 1314.

1 charter

123 Voor Hergotus van Geraardsbergen, plebaan, en Robertus, 
kapelaan van Sint-Katelina, heeft Beatrix van Viane aan de Sint-
Adriaansabdij 2 sch. Engels geld per jaar gegeven voor haar 
jaargetijde. Deze rente is bezet op haar huis in de Steenstraat. 6 
augustus 1315.

1 charter

124 Bulle van paus Johannes XXII, waarin hij al de voorrechten en 
privilegies door zijn voorgangers aan de Sint-Adriaansabdij 
verleend, bekrachtig. 28 november 1316.

1 charter

125 Voor Jan Gaffelkin, Jan Crul, Jan vanden Planken, François vanden 
Plassche, Maes van Bracle, Gerard vanden Crusweghe en Gerard 
Scoutharinc, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan Boudewins 
de Cleensinct van Lijsbette Coppins, weduwe van Arnout, van haar 
zoon Jan en van haar schoonzoon Lauwerains Bernarts een huis en 
erf gekocht, gelegen op "den cruuswech bider nuwerbrugghen" en 
hij heeft dat huis en erf aan de verkopers in pacht teruggegeven 
tegen 20 sch. zwarte par. per jaar. 14 april 1317.

1 charter

126 Voor meester Jan Vleisch, Jan Vlieghe, Jan Nockerstoch, Jan van 
Bracle, Gerard Gaffelkin, Gerard van Bonte en Gillis vanden 
Planken, schepenen van Geraardsbergen, heeft Gillis van Dunse 
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van Jan Nockerstocke een erfelijke rente van 10 sch. zwarte par. 
per jaar gekocht, bezet op een huis en erf in de Molenstraat. 22 juli 
1318.

1 charter

127 Robrecht, graaf van Vlaanderen, bekrachtigt een jaarlijkse rente 
van 4 pond par. te heffen op de renten van de graaf te 
Geraardsbergen, ten voordele van de Sint-Adriaansabdij. 26 maart 
1319.

1 charter

128 Voor meester Jan Vleisch, Jan Vlieghe, Gerard van Bonte, Gillis 
vanden Planken, Thois van Schendelbeke, Jan Minne en Alaems 
Crul, schepenen van Geraardsbergen, verklaart de abt van de Sint-
Adriaansabdij dat Gillis van Ghermansdorpe, prior van de abdij, 
met zijn toestemming, als testamentair uitvoerder van de laatste 
wilsbeschikking van zijn moeder Biatrise, verschillende renten 
geschonken heeft ten voordele van het hospitaal en de sacristie 
van de abdij, en de armentafel van Geraardsbergen. 15 augustus 
1320.

1 charter

129 Voor de schepenen van Denderhoutem heeft de prior van de Sint-
Adriaansabdij van Aecten vanden Brouke, zoon van Tonis, en van 
haar zuster Truiden, 6 dagwand land gekocht, geleden in de "werft 
ant hecken alsoe men ghaet van Houthem ter waerden", en die 
gehouden worden van juffrouw van Koudendale. 10 juli 1322.

1 charter

130 Schenking gepasseerd voor vier personen. 22 oktober 1323.
1 charter

131 Voor Lampe van Vilbeke en Jan van Aspelare, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Kateline, weduwe van Zeger Vliesch, van 
meester Jan Vliesche een erfelijke rente van 20 sch. zwarte par. per
jaar gekocht, bezet op een huis in de Steenstraat. 31 januari 1324.

1 charter

132 Ghiselbertus, abt van de abdij van Ename, besluit met de 
instemming van de bisschop van Johannes Helins, beheerder van 
de abdijgoederen en met de instemming van al de monniken van 
de abdij, tot de verkoop van de tienden van Ghoy en Everbeek aan 
de Sint-Adriaansabdij, tot herstel van zijn abdij die ten gevolge van 
de vele oorlogen van de graaf van Vlaanderen en Henegouwen erg 
verzwakt en vervallen is. 7 september 1325.

1 charter

133 Voor Jan vanden Nieuwendorpe, Jan Gelwiten, Jan sBeerts, Maes 
van Zeghesem, Goessin Garsoen, Gerard van Valensine en Maes 
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vander Scueren, schepenen van Zarlardinge, heeft Peter Narinc 
zich voor 20 sch. par. per jaar onterfd van 1 dagwand land te 
Zarlardinge gelegen, ten voordele van Claus Scaledde als proviseur
van de Sint-Adriaansabdij. 15 juli 1326.

1 charter

134 Guido, bisschop van Kamerijk, verleent de helt van de erfpacht van
een molen te Overboelare, verleend door Egidius van Hasplaer, 
kapelaan, en toebehorend aan de kapelanie van de H. Katelina te 
Geraardsbergen, aan Johannes Auscherre, ten einde deze molen te 
herstellen. Notariële akte van Thomas de Santo Sulpitio. Vidimus 
van Gerardus, abt van se Sint-Adriaansabdij, op perkament, dd. 17 
december 1341, fragment van een zegel in bruine was (Inv. K132 
nr. 402). 22 maart 1327.

1 charter

135 Jehanne de Mueken, dame van Boelare, oorkondt dat de weg te 
Aspelare, lopende over de goederen van de Sint-Adriaansabdij naar
Aalst, op kosten van de abdij werd verlegd. 8 september 1327.

1 charter
Niet raadpleegbaar

136 Bulle van paus Johannes XXII waarbij hij de abt van de Sint-
Adriaansabdij belast met de restitutie van onwettig ontvreemde 
goederen aan de zusters van het hospitaal te Geraardsbergen. 10 
oktober 1329.

1 charter

137 Uittreksel van het privilegie door Lodewijk, graaf van Vlaanderen 
aan de stad Geraardsbergen verleend, over de misdrijven waarover
de graaf zich de rechtspraak voorbehoudt. 25 januari 1331.

1 charter

138 Voor Wouter vander Gracht, Jan Vlieghe, Raas de Haghemutere, Jan
de Witte Gaffelkin, Jan Minne, Jan de Selversmet en Jan vander 
Mersche, schepenen van Geraardsbergen, heeft Alaems Crul van 
Jan Haefscherren een erfelijke rente van 8 sch. zwarte par. per jaar 
gekocht, bezet op zijn huis en erf in de 'Euverste Huneghemstraat',
en van Jan de Grave een erfelijke rente van 6 sch. zwarte par. per 
jaar, bezet op zijn huis en erf bij de "putsemainpoeten" 24 
december 1331.

1 charter

139 Voor Jan Vlieghe en Pieter vanden Brouke, gezworenen en laten van
de abt de Sint-Adriaansabdij, heeft Mergriete, weduwe van Gerard 
de Decker een huis en erf, gelegen in de Nederste 
Huneghemstraat, door haar man aan de abdij in aalmoes 
geschonken, van de abdij gepacht voor 48 oude groten sconinx 
tournois per jaar. 9 februari 1333.
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1 charter

140 De Sint-Adriaansabdij heeft de molen te Bullegem, op het 
grondgebied van Boelare, in erfelijke cijns gegeven aan Henricus 
van Dielbeke, tegen 9 meuken graan en 1 raster haver 
Geraardsbergse maat per jaar. Op verzoek van de abdij betuigt 
Guido, bisschop van Kamerijk hiermede zijn instemming. 12 april 
1333.

1 charter

141 Overeenkomst tussen de Sint-Adriaansabdij en Elizabeth van Borst,
zuster van Hugo van Borst, en haar kinderen Hugo en Bussardus, 
betreffende de collatie van de kapelanie van Onze-Lieve-Vrouw in 
de kerk van Okegem, gesticht en gedoteerd door ridder Hugo van 
Borst. Getuigen: Johannes gezegd de (F)abulo, pastoor van Herzele,
Johannes de Waghemakere, kapelaan, Egidius Boudewijns en 
Johannes Wante. 21 maart 1335.

1 charter

142 Akte van Johannes de Montignies-Saint-Christophe, ridder, heer van
Galmaarden en Outer, Waarbij hij de goederen die Mathias, pastoor
van Galmaarden van hem gekocht heeft, amortiseert, en een 
regeling treft voor de jaargetijden ten laste van de pastoor. De Sint-
Adriaansabdij wordt hierbij aangeduid om een eeuwigdurend 
jaargetijde te doen. 14 april 1336.

1 charter

143 Voor Jan Vlieghe, Allaems Crul, Jan van Kereghem, Gerard van den 
Crusweghe, Jan de Selversmet, Mechiel vander Ennerpoerten en 
Coel van Bulleghem, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan 
Gaffelkin, zoon van ser Jan, amman van Geraardsbergen, aan Jan 
Gaffelkin zoon van Jan, zoon van ser Gerard Gaffelkin, een huis en 
erf in de Denrestaart, gegeven tegen een erfelijke rente van 3 pond
par. per jaar. 6 mei 1337.

1 charter

144 Voor Jan de Zomer, baljuw van de heer van Edingen, Jan de 
Hesselere, Jan Perremans en Willem Soykins, laten van de heer van
Edingen, heeft Jan Beite van Jan Malaerd een erfelijke rente van 6 
sch. par. per jaar gekocht, bezet door Jan Malaerd op zijn huis en 
erf te "Inghelscherbeken" 9 juli 1339.

1 charter

145 Voor Jan Mettergans en Claus van Ogy, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gillis Crapoen van de Sint-Adriaansabdij een
hofstede, gelegen op de "hoeric vander scoelastraten", in erfelijke 
rente genoemden tegen 15 sch. par. per jaar. 29 januari 1340.

1 charter
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146 Akte dd. 22 maart 1327, ontleed onder reg. Nr. 134. Vidimus van 
Gerardus, abt van de Sint- Adriaansabdij, perkament, fragment van
een zegel in bruine was (Inv. K132 nr. 402). 17 december 1341.

1 charter
Niet raadpleegbaar

147 Voor Wouter de Leestmakere, Lieven van Ghavere, Jan Cornuit, Jan 
Vranx, Gillis Wannolf, Ghiselbrecht van Piperzele en Willem van 
Musschenbrouch, schepenen van Geraardsbergen, heeft Vranke 
Tabbart van Wouter den Vos die men heeft vander Stichlen, een 
erfelijke rente van 15 sch. par. per jaar gekocht, door Wouter den 
Vos bezet op zijn huis en erf in de "vlieghuitstrate". 29 juli 1342.

1 charter

148 Voor Gerard van den Riede, Jan de Crane, Jan de Valsche en Gillis 
de Mester, schepenen van Sint-Maria-Lierde van heer Jan van 
(Hugy), en Wouter Leyman, baljuw, heeft Gillis vanden Eechoute, 
monnik van de Sint- Adriaansabdij, van Diederik van Slusbrouc een 
erfelijke rente van 12 sch. par. per jaar gekocht, door Dierderick 
bezet op een huis en erf in de "slusbrouc" gelegen. 22 december 
1344.

1 charter

149 Voor Jan van Akerne en Arnout Coels, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gillis de Bloc van Gillis vanden Borre die 
men heet vanden Prayele een erfelijke rente van 22 sch. 4 den. par.
per jaar gekocht, bezet op 2 huizen en erven in de " euverste 
Huneghemstraat". 31 mei 1345.

1 charter

150 Voor Jan Minne, Jan van Akerne, Mechiel vander Baren, Arnout 
Coels, Ghizelbrecht van Piperzele, Berthelmeus de Preit en Gillis 
vander Leughenen, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan 
Mettergans van Gerard Thomse een erfelijke rente van 30 sch. par. 
per jaar gekocht, door Gerard Thorise bezet op een huis en erf van 
Jan Mettergans in de Steenstraat. Jan Mettergans constitueert deze 
rente ten voordele van Jan Gaffelkin den amman. 14 november 
1345.

1 charter

151 Voor Bertholomeus de Preit en Gillis vander Leughenen, schepenen
van Geraardsbergen, heeft Jan Mettergans aan Jan Gaffelkin den 
amman het genot verzekerd van een erfelijke rente van 30 sch. 
par. per jaar, die hij gekocht had van Gerard Thorise. 18 november 
1345.

1 charter

152 Voor Jan Blondel en Jacop vanden Zwalmen, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan de Crane erkend aan de Sint-
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Adriaansabdij een erfelijke rente van 36 sch. 2,5 den. par. per jaar 
verschuldigd te zijn, bezet op zijn huis en erf in de Cloesterstraat. 
20 juni 1347.

1 charter

153 Voor Jacop van den Zwalmen, schepen, en Gillis Wanholf, 
gezworene van Geraardsbergen, heeft Coel van der Houderinghen 
erkend een erfelijke rente van 49 den. par. per jaar schuldig te zijn 
aan de Sint-Adriaansabdij. Aan deze abdij geeft hij nog 10 sch. par. 
erfelijke rente per jaar in aalmoes, na zijn dood te heffen, op zijn 
poort, huis en erf in de Cloesterstraat. 28 oktober 1347.

1 charter

154 Voor David Molemersch en Claus Minne, schepenen van 
Gerardsbergen, heeft Cateline sMulders, weduwe van Pieter van 
der Berchcouteren, van Bata sNats en haar dochter Cateline een 
erfelijke rente van 4 sch. par. per jaar gekocht, bezet op hun huis 
en erf in de Cloesterstraat. 1 november 1349.

1 charter

155 Jane de Nevele, dame van Boelare en Schendelbeke heeft een 
erfelijke rente van 3 pond par. per jaar aan de Sint-Adriaansabdij 
gegeven, bezet op haar meers "den Enyoul", gelegen te 
Schendelbeke, op last van ten eeuwigen dage een kaars te 
branden voor het hoofdaltaar van de abdijkerk, tijdens de hoogmis 
en de vespers, in een zilveren bekken dat zij met dit doel heeft 
geschonken. 13 augustus 1350.

1 charter

156 Bulle van paus Clemens VI ten gunste van de Cisterciënzerabdijen. 
In geval van betwisting van goederen en rechten mogen zij beroep 
doen op de H. Stoel tegen elke betwisten zowel wereldlijke als 
geestelijke. Vidimus van Guillelmus, abt van de Sint-Adriaansabdij 
te Geraardsbergen en van Guillelmus, abt van de Sint-Michielsabdij
te Antwerpen, dd. 4 juni 1352. 4 februari 1351.

1 charter

157 Voor Joes van Lamminsvelde en Simoen de Pelc, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Claus de Mets aan Gillis den Brunen 3,5 
dagwand land gegeven tegen een erfelijke rente van 4 sch. 6 den. 
groten tourn. per jaar, op last van er binnen de 2 jaar een huis op 
te bouwen. 26 januari 1352.

1 charter

158 Voor Jan van Akerne en David Molemersch, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Marote Mompeliers aan Willem van den 
Heede, zoon van Pieter, een huis en erf in de Huneghemstraat 
gegeven tegen een erfelijke rente van 18 sch. par. per jaar. 22 april
1352.
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1 charter

159 Akte van 4 februari 1351, ontleed onder reg. Nr. 156. Vidimus van 
Guillemus, abt van de Sint-Adriaansabdij en van Guillelmus, abt 
van de Premonstratenzerabdij van Sint-Michiel te Antwerpen. 4 juni
1352.

1 charter
Niet raadpleegbaar

160 Voor Louis van Vilbeke en Jan Akerne, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Martin Godeverds aan Claus Vissenholen 
een hofstede in de Steenstraat gegeven tegen een erfelijke rente 
van 15 sch. par. per jaar. 9 september 1354.

1 charter

161 Overeenkomst tussen Willem van sente Ghueriix, abt van de Sint-
Adriaansabdij, en de schepenen van Geraardsbergen, over de 
parochiekerken en de gemene poort wat betreft de inkomsten, 
offeranden, kaarsen, jaargetijden, e.a. 1355.

1 charter

162 Voor Daneel Scoudeharinc en Maes van Bulleghem, schepenen van
Geraardsbergen, heeft Jan van Oosterzele de Clerc van Jan 
Driewelins een erfelijke rente van 10 sch. par. per jaar gekocht, 
bezet op zijn huis en erf in de Dutsstraat. 15 september 1356.

1 charter

163 Voor Gerard vanden Planken en Jan Ute den Wulghen, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Jan de Witte Gaffelkin aan Lieven den 
Cupere den Backere een hofstede in de Vlieghuutstraat gegeven 
tegen een erfelijke rente van 54 sch. par. per jaar. 24 augustus 
1357.

1 charter

164 Voor Coel van Bulleghem en Joes van Lammersvelde, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Gerard vanden Planken van Jan 
Oebrechts een erfelijke rente van 3 sch. par. per jaar gekocht, 
bezet door Jan Oebrechts op zijn huis en erf aan de 
"Boelaerpoerte". 31 januari 1358.

1 charter

165 Voor Gerard van den Planken en Lievin van Gavere, schepenen van 
Nederboelare, heeft Jan van Oosterzele de Clerc van Jan de Bu een 
erfelijke rente van 20sch. par. per jaar gekocht, die Jan de Bu had 
op een huis en erf in de "Vlieghuut" 19 juli 1358.

1 charter

166 Voor Zeger de Meyere van Geraardsbergen als heer, en Wouter de 
Wef en Vrancke de Saghere als laten, heeft Jan van Oesterzele van 
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Margriet van der Haghen, weduwe van Cornelis sBerx, een erfelijke 
rente van 10 sch. par. per jaar gekocht, die zij bezet heeft op haar 
huis en erf "ten Wayenberge". 25 oktober 1358.

1 charter

167 Voor Lievin de Crane, meier, en Gillis Minne en Lievin van Gavere, 
laten van de abt van de Sint-Adriaansabdij, heeft Jan Croeke van 
Gillis Boengaerde een erfelijke rente van 9 sch. par. per jaar 
gekocht, die deze bezet heeft op zijn huis en erf in de Nederste 
Huneghemstraat te Geraardsbergen. 19 november 1358.

1 charter

168 Voor Wouter van der Elst en Louis de Blauwere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Hergoet van Schendelbeke aan Claus den 
Meulre een huis en erf in de Dutstraat gegeven tegen een erfelijke 
rente van 18 sch. par. jaar. 21 januari 1360.

1 charter

169 Voor Wouter vander Elst en Louis de Blauwere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Hergoet van Schendelbeke aan Gillis den 
Hane een huis en erf in de Dutstraat gegeven tegen een erfelijke 
rente van 18 sch. par. per jaar. 21 januari 1360.

1 charter

170 Voor Wouters van der Elst en Louis de Blauwere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Hergoet van Schendelbeke aan Gerard den 
Hane een huis en erf in de Dutstraat gegeven tegen aan erfelijke 
rente van 18 sch. par. par jaar. 21 januari 1360.

1 charter
Niet raadpleegbaar

171 De weduwe van Jan van der Smessen bekent aan Kateline sRex een
erfelijke rente van 60 groten tournois per jaar schuldig te zijn, 
bezet op een huis gekocht van Jan den Karlier. Notariële akte van 
Jan van Oesterzele. 2 september 1360.

1 charter

172 Voor Gillis Minnie en Louis de Blauwere, laten van de Sint-
Adriaansabdij, en Gillis Gaffelkin als meier, heeft Heinric van der 
Hoeyen, monnik van dezelfde abdij, van Peter Rikaerde een 
erfelijke rente van 10 sch. par. per jaar gekocht, bezet op een halve
bunder land op de "ermegaerdecouter". 12 februari 1363.

1 charter

173 Voor Gillis Minne en Louis de Blauwere als laten van de Sint-
Adriaansabdij, en Gillis Gaffelkin als meier, heeft Heinric vander 
Hoyen, monnik van dezelfde abdij, van Pieter Rikaerde een erfelijke
rente van 8 sch. par. per jaar gekocht, bezet op 1 dagwand land op 
den "muelenberch". 7 april 1364 of 1365.
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1 charter

174 Voor Gerard van Lathem, Pieter de Scaufeleere, Jan Leyman en 
Gillis de Smet vander Cammen, schepenen van de abt van de Sint-
Adriaansabdij, en Hendrik de Deckere, baljuw, heeft Maes Minne, 
monnik van dezelfde abdij, van Pieter Wisscaerde en zijn vrouw 
Kateline, een erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar gekocht, bezet
op hun hofstede, 3 dagwand groot, gehouden van de abt van de 
Sint-Adriaansabdij. 24 juni 1364.

1 charter

175 Voor Pieter de Scaufeleere, Jan Leyman, meester Gillis de Smet en 
Boidin Brechts, schepenen van de abt van de Sint-Adriaansabdij, en
Hendrik de Deckere, baljuw, heeft Hendrik van der Oeyen, monnik 
van dezelfde abdij, van Beatrise sBliecs en haar dochter Kateline, 
gehuwd met Jan de Smout, een erfelijke rente van 20 sch. par. per 
jaar gekocht, bezet op haar stede te Sint-Maria-Lierde, een halve 
bunder en een halve dagwand groot. 22 januari 1367.

1 charter

176 Voor Jan van Ghenderdore, meier, en Jan van Appels, Cornelis van 
den Houwe, Pieter de Hertoghe en Jan van Ghenderdore, zoon van 
Jan, mannen van jonkvrouw Clare van Hamme in Oudegem, hebben
Philips van Erpe, ridder, en zijn vrouw Katelijn aan Pieter Betten en 
zijn huisvrouw Lijsbette, de tiende van Iddergem verkocht, die 
Philips van Erpe van Hendrik den Coghe had gekocht. 6 februari 
1367.

1 charter

177 Voor Raas van Bulleghem en Jan van Dielbeke, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Louis van Pede van Kateline van Aspelaer, 
dochter van Pieter, een erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar 
gekocht, die zij bezet heeft op een bogaard gelegen "buten der 
dutspoerten". 18 oktober 1367.

1 charter

178 Voor Willem van Laerbeke, Gillis de Meester, Jan Leyman, Jan 
Heynrics zoene, schepenen van heer Ectorre van Goysacoert "van 
der grafelicheden", en Jan de Noyt, als meier, en voor Gillis de 
Meester, Pieter de Scaufeleere, Willem vander Stichelen en Jan 
Hancke als schepenen van Joes van Litsau, en Jacop de Wolf, 
baljuw, heeft Claus Minne van Olivier Lammijns uit Sint-Maria-
Lierde, en zijn vrouw Heyle, een erfelijke rente van 10 sch. par. per 
jaar gekocht, door Olivier bezet op anderhalve dagwand land 
gelegen op de "Waerde", gehouden van Hektor van Goysacoert, en 
op 6,5 dagwand land gelegen op " diecsken", gehouden van Joes 
van Litsau. 24 juni 1369.

1 charter
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179 Voor Jan de Noyt, baljuw, en voor Pieter de Scaufeleere, Jan 
Leyman, Jan Hanke en Jan de Knijf, schepenen van de abt van de 
Sint-Adriaansabdij te Sint-Maria-Lierde, heeft Gillis de Clerc van 
Hasselt van Jan Josephe een erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar
gekocht, bezet op 3 dagwand land "up neder lant heeltwinningeh" 
en op 60 roeden meers. 30 december 1369.

1 charter

180 Voor Jan van der Planken, Jan Vranxs de oude, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan de Houwere van Claus Louwereins een 
erf, gelegen "ten Oudenberghe" in erfelijke rente genomen van 48 
sch. par. per jaar. 18 juli 1372.

1 charter

181 Akkoord tussen Gillis, abt van de Sint-Adriaansabdij en her Jan 
vander Haghen, kapelaan van Sint-Macharis te Nederboelare, 
betreffende de inkomsten bij een begrafenis van een inwoner van 
Nederboelare in de abdij. 4 maart 1373.

1 charter

182 Jurdaen Sersanders heeft van Pieter Betten en echtgenote 
Lijsbette, 2 delen van de tiende van Iddergem gekocht, gaande tot 
in Denderhoutem en Denderleeuw, belast met 2 pond groot per 
jaar ten voordele van Jan Hoerry, priester, en 1 pond groot per jaar 
aan Frans vanden Hole als lijfrente. Het 3e deel van deze tiende 
behoort aan de Sint-Adriaansabdij. 18 mei 1373.

1 charter

183 Voor Jan van Ghinderdore, meier, en voor Cornelis Machiels van 
den Houwe, Gillis Witroc, Cornelis Adaems en Cornelis vander 
Deuren, mannen van Clare van Hamme in Oudegem, heeft Jurdaen 
Sersanders van Pieter Betten en vrouw Lisebette, de tiende (2 
lenen) van Iddergem gekocht. 19 mei 1373.

1 charter
Niet raadpleegbaar

184 Voor Claus Minne en Gerard Pinte, schepenen van Geraardsbergen,
heeft Jan Cameroen van Jan van Hoechstraeten een huis en erf, 
gelegen "buten der overpoerten", gekocht. Hij zal hem zijn leven 
lang 8 gr. Torn. Betalen, die na zijn dood aan de Sint-Adriaansabdij 
zullen toekomen. 20 november 1375.

1 charter

185 Voor Simoen de Ruwe en Jan Vranxs de Oude, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Borgoenge van Gillis den Vroeden een 
erfelijke rente van 12 sch. par. per jaar gekocht, bezet op zijn huis 
en erf in de Gheetstraat. 27 december 1376.

1 charter
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186 Adrianus, abt van de Sint-Adriaansabdij, bepaalt de rechten en 
voorrechten van de broederschap van de H. Natalie, opgericht in 
de kloosterkerk, betreffende de inkomsten van de kerkelijke 
diensten, schenkingen e.a. 25 april 1378.

1 charter

187 Voor meester Jan (Vanendey), meier te Vollezele, Wouter van 
Gassenberghe, Peter vanden Zuerendriessche, Tonis Steenputte, 
Gerard vander Roest en Gillis Claes vander Haghen, schepenen, 
heeft Jan de Grave en Daem Steenberch van de Sint-Adriaansabdij 
de hofstede " ten berghe", Moeringhen geheten, in pacht genomen 
voor 25 mud koren en 25 mud haver per jaar, en een meers voor 
24 sch. gr. Vlaams per jaar, voor een termijn van 6 jaren. Mei 1383.

1 charter

188 Voor Raas van Bulleghem, Gerard Pinte, Hendrik Bossaert, Jan 
vander Schelden, Goessin Waeytop, Hendrik vanden Bouchoute en 
Cornelis vander Scueren, schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan
van Muulem die mer heet de meyere in naam van de Sint-
Adriaansabdij diverse goederen onteigend. 21 januari 1387.

1 charter

189 Voor Adriaan de Lompere en Jan Zoeten, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gerard Lippins van Gillis Vissenoels een erf, 
gelegen "buten der overpoerten", in erfelijke rente genomen tegen 
26 sch. par. per jaar. 15 maart 1389.

1 charter

190 Voor Raas de Bode en Jan Vranx, als laten van de abt van de Sint-
Adriaansabdij, en Gillis van den Putte, als meier, heeft Gillis Pieters 
van Jan van Bonten een erf van 9 à 10 dagwand te Onkerzele, in 
erfelijke rente genomen tegen 6 sch. gr. Torn. per Jaar. 22 juli 1389.

1 charter

191 Voor Raas van Bulleghem en Gillis de Broedere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gerard de Blide van Kateline vander 
Schelden een erf in de Dutschestraat, in erfelijke rente genomen 
tegen 36 sch. par. per jaar. 30 oktober 1389.

1 charter

192 Voor Raas van Bulleghem en Jan vander Planken, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft de abt van de Sint-Adriaansabdij een erf 
gelegen in de Gheetstraat in erfelijke rente van 20 sch. par. per 
jaar gegeven aan Inglen Imbrecht en zijn vrouw Griele sKriks. Deze 
rente komt gedeeltelijk toe aan de abdij, en gedeeltelijk aan de 
Onze-Lieve-Vrouwbroederschap (7 sch. par.). 17 januari 1390.

1 charter

193 Voor Raas van Bulleghem, Goessin Waeytop en Jan van den 
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Planken, schepenen van Geraardsbergen, heeft Arent de Koc van 
de Sint-Adriaansabdij en van Gillis vanden Borre een erf in de 
Steenstraat in erfelijke rente genomen voor 44 sch. par. per jaar. 6 
februari 1390.

1 charter

194 Voor Claus Minne en Goessen Waeytop, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Heinric Lodenzone die men heet de 
"Lijfcouke backere", een erf in de Peinstraat van de Sint-
Adriaansabdij in erfelijke rente genomen tegen 4 pond 4 sch. par. 
per jaar, waarvan 54 sch. par. toekomen aan de abdij, 20 sch. par. 
aan de kerk "ter Capellen" en 10 sch. par. aan de Armentafel. 1 
maart 1390.

1 charter

195 Voor Raas van Bulleghem, Claus Minne, Jan de Haghemutere, 
Goessen Waeytop, Jan vanden Planken, Gillis de Broedere en 
Lieven Vranxs, Schepenen van Geraardsbergen, heeft Jan van 
Muulem, uit naam van de Sint- Adriaansabdij, klacht gedaan op een
erf, gelegen in de "zac", vroeger gehouden door Jan de 
Vleeschouwere. 15 maart 1390.

1 charter

196 Hendrik vander Haghen, baljuw en wettelijk man van de mannen 
van het land van Boelare, meester Jan vander Haghen, meester Jan
de Ruwe, Matthues vanden Nokerstoke en Symoen Lonis, 
leenmannen van de heer van Boelare, maken bekend dat op klacht 
van Mattheus Coelins, handelend in naam van de heren van 
Boelare en de baljuw, het leengoed toebehorend aan Gerard van 
Schendelbeke, "ter Couderscueren" geheten, en geleden bij 
Waeyenberghe, ontheven wordt van "een ghemeen coutergat" 
waarvan Coelins het behoud eiste, met het recht van doorvaart 
voor hem alleen. 12 april 1390.

1 charter

197 Voor Simoen Lonijs en Colaert van den Elsbrouke, schepenen van 
Schendelbeke, en voor Gillijs Ruffell(em) als meier, heeft Cornelis 
van der Soieren van Marie Paddepoels 3 dagwand land gekocht, 
gelegen beneden "garsberghe", en een halve bunder en 33 roeden 
meers gelegen over de Dender, voor 1 mud koren per jaar en de 
meers voor 8 sch. gr. torn, te betalen zo lang als zij leven zal. 8 
oktober 1390.

1 charter

198 Sententie van Olivier van Halewine, heer van Heermsrode, en 
Mattheus vanden Nokerstocke, Gheerart Pinten, meester Gillis den 
Pelic, Hemdericke vanden Boechoute, Symon den Haec, Jan Zoetiin 
en Jan vander Overdutshen, schepenen van Geraardsbergen, in het
geschil tussen de Sint- Adriaansabdij en Katheline vander Schelden
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en haar zoon Jan, waarbij deze laatsten een erfelijke rente van 9 
pond par. per jaar verschuldigd zijn aan de abdij, en nog een 
erfelijke rente van 16 pond par. per jaar. 10 februari 1391.

1 charter
Niet raadpleegbaar

199 Voor meester Gillis de Pelic en Jan van Muulem, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gerard Naucruuke de Ketelbuutere voor zijn 
zielenheil en dat van zijn vrouw Kateline een erfelijke rente van 4 
sch. par. per jaar in aalmoes aan de Sint-Adriaansabdij gegeven, 
bezet op zijn huis en erf in de Peinstraat. 17 juni 1393.

1 charter

200 Voor Gerard Pinte, en meester Gillis de Peltic, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Bertholomues de Vlieghere van de Sint-
Adriaansabdij en van meester Gillis Inghels en her Pieter Maes, 
dekens van de O.-L. Vrouwbroederschap, een erf in de Scoelstraat 
in erfelijke rente genomen tegen 3 pond par. per jaar, waarvan 15 
sch. voor de abdij, en 41 sch. voor de broederschap en 3 sch. 6 
den. aan Jan Braem en erfgenamen. 12 juli 1393.

1 charter

201 Lodewijc van Reinghervliete, heer van het land van Boelare en 
Schendelbeke bevestigt op verzoek van de Sint-Adriaansabdij een 
vroeger gegeven brief van zijn vrouw Johanne van Nevele, dame 
van het land van Boelare. 16 oktober 1394.

1 charter
Niet raadpleegbaar

202 Voor Simon Lonis en Claus Neeten, schepenen van Nederboelare, 
en Jan de Meyere, als meier, heeft Simoen de Haec van Arent van 
Pede en zijn broer en zusters een erfelijke rente van 3 kapoenen 
per jaar gekocht, die zij hadden op een huis te Onkerzele. 27 
februari 1396.

1 charter

203 Voor Cornelis de Vos, meier, Jan Vranx en Raas de Bode, als laten 
van de abt van de Sint-Adriaansabdij, heeft Jacop de Keersmakere, 
monnik van dezelfde abdij, van Gerard van Waeyenberghe een 
erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar gekocht, die Gerard had op 
het huis van Willem van Houthem, gelegen in de "zac" te 
Geraardsbergen. 7 mei 1396.

1 charter

204 Op verzoek van de abt van de Sint-Adriaansabdij keurt Andreas, 
bisschop van Kamerijk, bepaalde voorrechten van de confrerie van 
de H. Nathalie, in de abdijkerk, goed, en verleent een aflaat van 40 
dagen aan de kapelbezoekers op de kerkelijke feestdagen. 20 juni 
1396.
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1 charter
Niet raadpleegbaar

205 Voor Gillis de Broedere en Adriaan de Lompere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Vranx, van Jan van den Broucke een 
erfelijke rente van een Franse kroon per jaar gekocht, bezet op zijn 
huis, stede en er in de Dutschestraat, dat al belast was met 47 sch.
par. per jaar, namelijk 40 sch. par. ten voordele van de armentafel 
van de Sint-Jansparochie te Gent, 40 den. par. cijns aan de graaf 
van Vlaanderen, 18 den. par. ten voordele van de armentafel van 
Geraardsbergen, 2 sch. par. per jaar van de kapelaan van Sint-
Kateline en de parochie aan de Sint-Adriaansabdij. 24 januari 1397.

1 charter

206 Voor Jan Zoeten en Claus Neeten, schepenen van Geraardsbergen, 
heeft Oliver de Man van juffrouw Katelijn van Lammersvelde, 
weduwe van Adriaan de Langhe, een erf gekocht in de Scoelstraat, 
en hij constitueert ten voordele van haar een erfelijk rente van 24 
sch. par. per jaar. 31 juli.

1 charter

207 Filips de Stoute, hertog van Boergondië, graaf van Vlaanderen, en 
zijn echtgenote Margareta, stellen de burgers van Geraardsbergen 
die er erfachtigheden bezitten, vrij van alle rechten ven de dode 
hand en het beste kanteel, bij een overlijden in deze stad of in het 
land van Aalst. Maart 1399.

1 charter

208 Voor Jan Vranx en Claus Minne, schepenen van Geraardsbergen, 
heeft Gerard Kistebout van de abt van de Sint-Adriaansabdij en van
Jan van der Scueren en Jan den Vaech, als proviseurs van de 
armentafel van Geraardsbergen, een erf, dat van Jan Scruuls was, 
in de Scoelstraat, in erfelijke rente genomen voor 26 sch. par. per 
jaar, waarvan 11 sch. 6 den. voor de abdij en 14 sch. 6 den. voor 
de armentafel. 21 april 1399.

1 charter

209 Voor Hendrik Bosscaen en Jan de Stekere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gheldolf van Brabant van Jacop den Stekere
en jonkvrouw Kerstinen, weduwe van Wouter Gaffelkin een erf 
gelegen 'in den hoec" in erfelijke rente genomen voor 24 sch. par. 
per jaar. 3 juni 1399.

1 charter

210 Meester Collaert vander Muelen, Willem van Steenbeke, Jan vander
Planken, Hendrik Bosschaert, Adriaan de Lompere, Claus Neeten en
Jan de Vaec, schepenen van Geraardsbergen, hebben op verzoek 
van Jan van Muulem, het huis en erf van Gerard Putox, gelegen " 
buten der overpoerten", toegewezen aan de Sint-Adriaansabdij. 2 
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juni 1401.
1 charter

211 Voor Hendrik Bosscaert en Claus Neeten, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gillis Merlaer de backere en Pieter de Vinke 
van de abt van de Sint-Adriaansabdij, O.-L.-Vrouwbroederschap e.a.
een huis en erf in de Bruxstraat, in erfelijke rente genomen voor 7 
pond 3 sch. par. per jaar waarvan de abdij 15 sch. par. ontvangt, de
broederschap van O.-L.-Vrouw 20 sch., de pastoor van 
Geraardsbergen 5 sch., meester Jans dient van Monpelier 20 sch., 
Adriaan vander Doelaghen 15 sch., zijn zoon 22 sch. 6 den., Jan de 
Scuttere 22 sch. 6 den., Mertin de Cupere 20 sch. en de poort van 
Geraardsbergen 3 sch. par. per jaar. 13 juni 1401.

1 charter

212 Voor Jan vanden Planken en Godevert Vlorbalch, laten, en Gillis 
vanden Pinte, meier van de abt van de Sint-Adriaansabdij, heeft Jan
de Laeyere van de abt een erf in de Nederste Huneghemstraat, bij 
de kerk, in erfelijke rente genomen voor 24 sch. par. per jaar. 18 
december 1401.

1 charter

213 Voor Godevert Vlorbach en Cornelis de Pryt als laten, en her Coel 
van Waesberghe als meier van de abt van de Sint-Adriaansabdij, 
heeft Collaert vander Asterbeeken van Raas Fierins een erfelijke 
rente van 8 sch. par. per jaar gekocht, bezet op zijn huis en erf in 
de Scoelstraaat. 20 februari 1402.

1 charter
Niet raadpleegbaar

214 Lodewijk van Renghervliete, ridder, heer van het land van Boelare 
en Schendelbeke, verleent aan de Sint-Adriaansabdij de toelating 
om graafwerken uit te voeren aan de vijver "Moereghem" te 
Waarbeke, en de erlangs staande tronken af te kappen en nieuwe 
bomen te planten. 18 mei 1403.

1 charter

215 Voor meester Gillis de Pelic en Godeverts Vloebalech, laten en her 
Coil van Nieneve als meier van de abt van de Sint-Adriaansabdij, 
heeft Coil de Preyt aan zijn zoon Louwereins en echtgenote Clare 
Scaneberghe 1 bunder land gegeven, gelegen op 
"dermgaerdecouter" in het vonnis van Nederboelare. 7 september 
1403.

1 charter

216 Voor Claus Neeten en Gerard Vranxs, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Joes van Scendelbeke op verzoek van zijn 
moeder Claren, erkend een erfelijke rente van 12 sch. par. per jaar 
verschuldigd te zijn aan de Sint- Adriaansabdij, bezet op zijn huis 
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en erf "ter loets" genoemd, gelegen in de Wijngaertstraat. 24 
september 1403.

1 charter

217 Voor Claus Neeten en Gerard Vranxs, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan de Backere die men heet van Ypere, van
de Sint-Adriaansabdij een erf in "tsollevelt" gelegen, in erfelijke 
rente genomen voor 12 sch. par. per jaar. 25 februari 1404.

1 charter

218 Voor Cornelis vander Scueren, Jan vanden Nieuwendorpe, Gillis de 
Vaec en Gillis Mahaeuden, schepenen van Overboelare, en Jan 
vanden Steene, meier, heeft Gerard vander Severen van Kateline 
Stuckelins, weduwe van Jacop Stuckelins, met instemming van haar
zoon Gerard, een erfelijke rente van 3 kapoenen per jaar gekocht, 
die zij had op een halve bunder land en meers. 4 februari 1406.

1 charter

219 Voor Jan de Haghemutere en Claus de Crane, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Gabereels van Jan vanden Planken een 
erfelijke rente van 30 sch. par. per jaar gekocht, die hij had op het 
huis en erf van Lauwereins van Vijlbeke, gelegen in het 
Inghellantstraatje. Cornelis Knibbe, prior van de Sint-Adriaansabdij, 
kocht deze rente. 1 november 1403.

1 charter

220 Voor Claus Neeten en Gerard van Cuelsbrouch, schepenen van 
Gerardsbergen, heeft Cornelis van Nieneve, monnik van de Sint-
Adriaansabdij, van Pieter Stalpaerde een erfelijke rente van 48 sch.
par. per jaar gekocht, bezet op zijn huis en erf in de Peinstraat. 
Cornelis Knibbe, prior van de abdij, kocht later deze rente. 4 
december 1407.

1 charter

221 De schepenen, gezworenen en de Raad van de poort van 
Geraardsbergen constitueren een rente van 3 pond par. per jaar 
ten laste van de stad, en ten voordele van Pieter Loet, bezet op 
diverse goederen. 13 juni 1409.

1 charter

222 Voor meester Collaert vander Muelen en Claus Neeten, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Jan de Felle van Merten van Twembeke, 
ontvanger van de abdij van Beaulieu te Petegem, een erf in de 
Gheetstraat in erfelijke rente genomen voor 23 sch. par. per jaar, 
waarvan Jan de Felle 12 sch. per jaar zal betalen aan Beaulieu, 6 
sch. aan de Sint-Adriaansabdij en 5 sch. par. per jaar aan de 
priesters van de "vroemessen". 7 maart 1410.

1 charter
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223 Voor Jan de Vaec en Geert Vranx, gezworenen van Geraardsbergen,
hebben Pierart Biertram en Katelijne van Mercbrouc aan Claus de 
Crane 3 vierendelen meers, gelegen in de Scielbekermeers, 
verkocht. 20 oktober 1410.

1 charter

224 Voor Claus Neeten en Gerard Vranx, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan vanden Essche van de Sint-
Adriaansabdij en van her Gillis Pieters en her Jan van Waesberghe, 
als proviseurs van de O.-L.- Vrouwbroederschap, een erf in de 
Dutstraat in erfelijke rente genomen voor 16 sch. par. per jaar. 15 
maart 1411.

1 charter

225 Sententie van de Schepenen van de Keure van Gent ten voordele 
van de Sint-Adriaansabdij in haar geding met Gillis de Pape, Wouter
Pape Jans, Jan de Neve en andere inwoners van Aspelare, over een 
wagen bespannen met 4 paarden en 2 andere wagens die volgens 
de inwoners van Aspelare tijdens de oorlog met Frankrijk door de 
abdij in hun plaats moesten worden geleverd. 13 januari 1412.

1 charter

226 Voor Claus Neeten en Mattheus van Yedeghem, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Pieter Copiin Hanniins de timmerman van 
de Sint-Adriaansabdij een huis en erf gelegen "buten der 
boelaerpoerten" in erfelijke rente genomen voor 48 sch. par. per 
jaar. 6 mei 1413.

1 charter

227 Sententie van de Raad van Vlaanderen waarbij Pieter Boudins, 
baljuw van het land Aalst en de stad Geraardsbergen, veroordeeld 
wordt tot een boete en de onkosten, omdat hij Simon de 
Haghemutere tijdens de Drievuldigheidsfeesten had aangehouden 
te Geraardsbergen, en aldus in overtreding was met een oud 
privilegie door de graven van Vlaanderen verleend aan de stad 
Geraardsbergen en de Sint-Adriaansabdij. 9 januari 1415.

1 charter

228 Voor Jan vander Hoeven, Jan de Vlieghere, Jan Coens en Jan vanden
Borne, mannen van Willem, heer van Rotselaar, hebben Boidin en 
Willem van Scoubrouc aan de Sint-Adriaansabdij 13 dagwand en 38
roeden eigen land te Heldergem verkocht. 1 juli 1415.

1 charter

229 Voor Joes vanden Nokerstocke en Adriaan de Lompere, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Pieter Loet van Robbrecht de Leen een 
erfelijke rente van 54 sch. par. per jaar gekocht, die deze had op 2 
steden en huizen in de Brucstraat en "up den hoeric van der 
nieverstraat". 3 mei 1416.
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1 charter

230 Voor Jan vander Roest en Gillis Muntenberch, schepenen van 
Nederboelare, en Jan de Meyere, als meier, heeft Clemensie, 
weduwe van Jan van Eeke, van Robbrecht den Leen "drie vive ende
twuntich" roeden land gekocht, gelegen op de "muelenberch". 3 
mei 1416.

1 charter

231 Voor Raas de Haghemutere en Gillis van Eyne, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Claus de Crane van her Jan Bosscaerde, 
deken van Geraardsbergen, en van Aertuer Rebben, Ector vanden 
Berghe en Pieter van Yedeghem, testamentaire uitvoerders van 
Pieter Louwereins die men heet van den Oudenberghe, een stede 
en hof gekocht. Met afschrift van een akte van 25 september 1416 
waarin Pieter Louwereins zich onterft van al zijn goederen, voor 
Raas de Haghemutere, Gerard Vranxs, Gerard van Cuelsbrouc, 
Gillis van Eyne en Olivier vanden Ynden, schepenen van 
Geraardsbergen. 30 november 1416.

1 charter

232 Voor Jan vander Overdutsen, Lievin Vranx, Jan de Nayere, Gillis 
Mahaden en Collaert Capproen, schepenen van Overboelare, en Jan
de Smet, als meier, heeft Claus de Crane van de Jan den Cortten 
een huis en erf gekocht, gelegen te "Scielbeke voer de linde". 21 
december 1416.

1 charter

233 Jan zonder Vrees amortiseert diverse renten toebehorend aan de 
Sint-Adriaansabdij, bezet op goederen te Boelare, Geraardsbergen, 
Onkerzele, Sint-Maria-Lierde. Verso : Kwijtschrift aan de abdij 
verleend door Jehan de Velery over 36 schilden van 30 gr. 
amortisatiegeld, dd. 11 mei 1417. 10 mei 1417.

1 charter

234 Voor Lievin Vranx en Joes vanden Nokerstocke, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Pieter Loet van Jakomaerde Annelet een 
erfelijke rente van 32 sch. 4 den. par. per jaar gekocht, bezet op 
huizen en erven in de Putsemain. 26 juni 1417.

1 charter

235 Voor Joes van Scendelbeke en Pieter van Yedeghem, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Jan de Bachkere die men seyt van 
Ypere, van de Sint-Adriaansabdij een huis en erf in de Dutstraat, in 
erfelijke rente genomen voor 36 sch. par. per jaar, waarvan jaarlijks
25 sch. 6 den. par. aan de abdij zal worden betaald en 10 sch. 6 
den. par. aan de O.-L.-Vrouwbroederschap. 17 december 1418.

1 charter
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236 Voor Joes van Scendelbeke en Ghiselbrecht de Mets, schepenen 
van de poort van Geraardsbergen heeft Ector vanden Berghe van 
Jan de Witte een huis en erf in de Gheetstraat gekocht, dat Jan de 
Witte vroeger gekocht had van Adam Hardebollen, op last van 
Agnes van Musschenzele, weduwe van Jan Skeys, er haar 
levenslang te laten in wonen. 14 juli 1420.

1 charter

237 Voor Adriaan Paddepoel en Jan de Nayere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Truden zone die men seit Woytins de 
Vleeschouwere van de Sint-Adriaansabdij een huis en erf in de 
Steenstraat in erfelijke rente genomen voor 34 sch. par. per jaar. 28
mei 1421.

1 charter

238 Voor Raas de Haghemutere en Mathais van Yedeghem, schepenen 
van de poort van Geraardsbergen, heeft Jan de Kimpe, uit naam 
van zijn broer Adriaan, religieus in de Sint-Adriaansabdij, van 
Johanne sRanters, dochter van Hendrik, een erfelijke rente van 7 
sch. gr. tourn. per jaar gekocht. Deze rente had zij vroeger gekocht 
van Pieter den Rantere, en was bezet op een huis en erf in de 
Penstraat, toebehorend aan haar broer Jan den Rantere. 23 
december 1421.

1 charter

239 Voor Lievin Vranx, Artur Rebbe, Gerard van Cuelsbrouc en Simon 
vander Mercatten, schepenen van de poort van Geraardsbergen, 
heeft Simoen Maerbeke en her Claus den Kemel, monnik en 
pitansier van de Sint- Adriaansabdij, een huis en erf, gelegen in 
"cleen putsemain", in erfelijke rente genomen voor 39 sch. par. per 
jaar, waarvan 10 sch. toekomen aan de abdij, 10 sch. aan de Sint-
Jorisgilde, 14 sch. aan Jan van Mulem, 4 sch. aan Jan de Cupere en 
12 den. per jaar aan de parochiekerk. 24 december 1421.

1 charter

240 Pieter van Yedeghem, Adriaan Paddepoel, Jan de Naeyere en 
Ghiselbrecht de Mets, schepenen van de poort van 
Geraardsbergen, hebben op klacht van her Claus den Kemele, 
monnik en procureur van de Sint-Adriaansabdij, wegens een 
achterstallige rente op een huis en erf, toebehorend in zijn leven 
aan Gillis van den Male die men hiet Maelbranke, en na zijn dood 
aan zijn dochter Beatrijs, staande in de Putsemain, Adriaan de 
Colfmakere aangeduid als eigenaar op last van een erfelijke rente 
van 12 sch. per jaar, door Beatrijs verschuldigd, te betalen aan de 
Sint-Adriaansabdij. 11 augustus 1422.

1 charter

241 Voor Gerard van Cuelsbrouc en Joos van Schendelbeke, schepenen 
van Geraardsbergen; heeft Pieter de Buysschere in erfelijke rente 
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genomen van Hector vanden Berghe en Godeverd den Langhe, als 
proviseurs van de armentafel, een huis en erf in de Gheetstraat 
voor 32 sch. par. per jaar, waarvan 11 sch. 6 den. voor de 
armentafel, 10 sch. 6 den. voor de Sint-Jorisgilde, en 10 sch. voor 
het hospitaal van Lessen. 29 juni 1423.

1 charter

242 Voor Jan de Stekere en Matheeus van Yedeghem, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Katheline Scapers, vrouw van Gillis 
Vissenoels, voor het zielenheil van Jan, haar eerste man, een 
erfelijke rente van 26 sch. par. per jaar in aalmoes aan de Sint-
Adriaansabdij gegeven, bezet op een huis en erf gelegen "buten 
overpoorten". 4 november 1423.

1 charter

243 Pieter van Yedeghem, Simoen de Haghemutere, Godevert de 
Langhe en Gillis van Eyne, schepenen van de poort van 
Geraardsbergen, hebben op klacht van Clayes den Kemele, monnik
en procureur van de Sint-Adriaansabdij, wegens een achterstallige 
rente het goed van Dionise Herthose, gelegen in de "ham", 
aangeslagen, en toegewezen aan Martin Diederocs op last van de 
erfelijke rente van 8 sch. par. per jaar te betalen. 10 juli 1424.

1 charter

244 Voor Jan de Kimpe en Ghiselbrecht de Mets, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Joos vander Beken aan de Sint-Adriaansabdij
een erfelijke rente van 48 sch. par. per jaar gegeven, bezet op een 
huis en erf in de Dutstraat, op last van jaargetijden vrouw, Marie 
van Hukem, en voor Jan en Margriet Wambat. 29 juni 1427.

1 charter

245 Voor Jan vanden Berghe, Pieter van Yedeghem die men seit van 
Biest, Jan van Hoelbeke en Jan vanden Oortgate, schepenen en 
voor Pieter Huughe, meier van Schendelbeke, hebben de "goede 
liede ghemeenlike" van Schendelbeke, van Hector Uuten Wilghen 
en jonkvrouw Katelijn sMersemans, zijn vrouw, een weg van 1 
roede breed gekocht, van Gavere, beginnend aan de Gaversteen, 
tot op de "stal an de brugghe" te Schendelbeke. 1 oktober 1427.

1 charter

246 Kopie van een voorgebod betreffende het nemen van hand- of 
trogmeel bij molenaars in de vrijheid van Geraardsbergen. 1430.

1 charter
Niet raadpleegbaar

247 Voor Gillis Joes, baljuw van Andries van Mastayn, in zijn heerlijkheid
van Sint-Maria-Lierde, voor Louis Neverjans, Jan vanden Weeden, 
Pieter vander Cammere en Jan de Scaufeleer, schepenen, heeft 
Wouter van Waesberghe, als voogd over de kinderen van Rogier 
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vanden Brouke, namelijk Veerekine en Beertelkine, een rente van 4
sch. gr. per jaar bezet op 7 dagwand land op de "herdecouter", ten 
voordele van de kinderen van Godevert Camproen en zijn vrouw 
Ide vanden Broucke, zuster van Rogier. 24 maart 1431.

1 charter

248 Voor Raas de Stekere en Gillis Truuwaert, schepenen van 
Nederboelare, heeft Lijsbet van Hoven van Gillis van Eyne 3 
dagwand land te Onkerzele, in het vonnis van Nederboelare, 
gekocht. 15 april 1431.

1 charter

248 /BIS Zie inventarisnummer 896/bis, 1432.

249 Voor Gillis Joes, stedehouder en baljuw van jonkheer Andries van 
Mastein in zijn heerlijkheid van Sint-Maria-lierde, en voor Olivier 
Brechts, Loeuis Neverjans, Jan de Scamfellare, Jan Joes en Jan 
vander Weden, schepenen, heeft Steven vanden Eede en zijn 
echtgenote Katelijn Baels van Pieter de Rantere in erfelijke rente 
van 3 schilden vlaams per jaar genomen een halve bunder land 
gelegen op het "hurrevelt" in Sint-Maria-Lierde. 22 mei 1432.

1 charter

250 Voor Willem vanden Steene, en Lauwens de Vos, schepenen van 
Nederboelare, en (-)Boudins, als meier, heeft Godevaerd de 
Costere van Lijsbet van Hoven 3 dagwand land gekocht, gelegen te
Onkerzele in het vonnis van Nederboelare. 19 september 1432.

1 charter

251 Willem van Yedeghem, abt van de Sint-Adriaansabdij, oorkondt dat 
Lijsbet van Hoven zich onterfd heeft van 3 dagwand land te 
Onkerzele, in het vonnis van Nederboelare, ten voordele van 
Godevaerd de Costere, ten behoeve van de abdij, op last van ten 
eeuwigen dage een mis te celebreren elke zaterdag, voor het beeld
van O.-L.- Vrouw. 21 oktober 1432.

1 charter

252 Akte van Philips de Goede aan de baljuw van Geraardsbergen, 
waarbij hij aan de schepenen en de raad van deze stad de toelating
verleent om een zegel te graveren on lood ten einde akten van 
erfelijke renten ten laste van de stad te zegelen, op voorwaarde 
dat het zegel onmiddellijk erna gebroken wordt. 18 maart 1436.

1 charter

253 Voor Lauweren de Vos, Pieter Lievins, Jan de Blende en Matheus 
van Melkenbeke, schepenen van Deftinge, en Jan de Busere die 
men seit vanden Kerchove, als meier, heeft Jan van Ruesscheure 
van Colaerd van Anvain en echtgenote Janen vanden Kerchove, 5 
dagwand land en 5 roeden gekocht, gelegen op de "everinsberch", 
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en op de "groene wech", in het vonnis van Deftinge. 22 oktober 
1436.

1 charter

254 Voor Pieter Lievins, Jan de Blende en Matheus van Melkenbeke, 
schepenen van Deftinge, en Jan de Busere die men seit vanden 
Kerchove, als meier, heeft Adriaan van Zuenen die men seit de 
Drayere, van jonkheer Pieter van Reyghersvliete, heer van het land
van Boelare, 5 dagwand en 5 roeden land gekocht, gelegen op de 
"everinsberch". 30 december 1436.

1 charter

255 Voor Gillis Joes, baljuw, Pieter Brechts, Willem van Waesberghe, 
Gillis van Anveyn en Jan Weyns, schepenen van de heer van 
Mastayn in zijn heerlijkheid van Sint-Maria-Lierde, heeft Pieter de 
Rantere aan Jan van Ruesschuere en echtgenote Johane sRanters, 
een erfelijke rente van 3 schilden per jaar verkocht, bezet op het 
huis en erf van Steven vanden Eede en echtgenote Kateline Baels 
in Sint-Maria-Lierde. 10 juni 1437.

1 charter

256 Voor de schepenen van Denderhoutem heeft Salardiin de Knuts, 
zoon van Willem, van Godefroit de Gognies en echtgenote Ide van 
Montengiis gheseit van Outere,1° een achtste van een erfrente 
gekocht, "Voorhoutrente" geheten, waarvan sprake in akte dd. 2 
februari 1432, en 2° een sorrente van 25 sch. 6 den. par. 1 
augustus 1437.

1 charter

257 Voor Roeland vanden Echoute, Hector vanden Berghe, Hendrik de 
Haec, en Gillis Trauwaerts, schepenen van Nederboelare, en Gillis 
de Martellare, als meier, heeft Godevaerd de Costere gekocht van 
Johannes de Preyt, zoon van Lauwereins, en van Jan van Leys, zoon
van Gheillots, en van Jan van Eyne als voogden over Johannes de 
Preyt, een halve bunder meers gelegen aan de Gavere. 18 
september 1437.

1 charter

258 Voor Hendrik de Haec en Jan van Eyne, schepenen van 
Nederboelare, en Gillis de Mertellare, meier, heeft Hendrik van 
Eeke van Jan der Moeyen en Griele sBliecx, weduwe van Pieter den 
Coul en van Lanen Rondsaerds, een halve dagwand land op den 
"Moelenberch" gelegen in het vonnis van Nederboelare, gekocht. 5 
februari 1438.

1 charter

259 Voor Hector vanden Berghe en Adriaan van Asterbeke, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Pieter Boene van de Sint-Adriaansabdij 
de vijver te Bulleghem in Voorde in pacht genomen tegen 16 sch. 
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gr. per jaar.

260 Willem van Yedeghem, abt van de Sint-Adriaansabdij, geeft aan 
Geert den Muldere de watermolen en de vijver met de dan te 
Bulleghem in Voorde in erfelijke rente tegen 2 pond 16 sch. gr. 
tournois per jaar. Deze molen was reeds belast met een stoop wijn 
per jaar aan de heer van Voorde. 7 september 1438.

1 charter

261 De schepenen en de raad van Geraardsbergen erkennen een 
lijfrente van 18 pond par. eer jaar schuldig te zijn aan Jan van 
Vorspoele, zoon van Rombout, geboortig van Londerzeel. Jan de 
Kimpe, voogd van Jan van Vorspoele had deze rente vroeger 
gekocht met geld voortkomend van goederen te Londerzeel en 
"Heyendonck". 12 mei 1439.

1 charter

262 De schepenen en de raad van Geraardsbergen erkennen aan Jan 
van Vorspoelen, zoon van Rombout, uit Londerzeel, een lijkrente 
van 6 pond par. per jaar schuldig te zijn, die zijn voogd Jan de 
Kimpe gekocht had. 24 december 1439.

1 charter

263 Voor de schepenen van Denderhoutem heeft Pieter de Costere van 
Cornelis Scoenjans en echtgenote Margriet, 1 dagwand land 
gekocht, gehouden van Wouter Bladekens, gelegen op "'t 
Rabensvelt". 12 september 1440.

1 charter

264 De procureurs van de abdij van het H. Graf te Kamerijk, en van de 
Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen, namelijk Johannes Bigart en 
Quitinus Boussoit, sommeren Henricus Beye, kanunnik en pastoor 
van Boelare, te verschijnen of zich te laten vertegenwoordigen bij 
de bepaling van de tienden van Deftinge en Boelare, ingevolge een
onderzoek in der minne naar hun rechten hierop. 22 oktober 1440.

1 charter

265 Voor Jan de Vaec, Gillis vanden Nieuwendorpe, Jan vanden Berghe, 
Raas van Coppenole, S (-) de Smet en Adriaan Neckersbrouc, 
schepenen, en voor Clais van Elsbrouke, meier van Overboelare, 
zijn Jan Chombaere, procureur van de abdij van het H. Graf te 
Kamerijk, en Gueric van Landuut, procureur van de Sint-
Adriaansabdij, na getuigenis van Simon van Overdutse, Wouter de 
(Reuyne), Jan de Ber, Adriaan Andries, Arent Mulaert, Cornelis de 
Hane en Claus Cuerhoge, tot een akkoord gekomen betreffende de 
tienden en de afbakening ervan. 22 november 1440.

1 charter

266 Voor Jan van Yedeghem en Hendrik van Eeke, schepenen van 
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Nederboelare en Cornelis Boudins, meier, heeft Jan de Kimpe als 
voogd over Jan van Vorspoele en Marie van Vorspoele, kinderen 
van Rombout, uit Londerzeel, van Wouter vander Linden, kerkelijke 
voogd van Nathalie Vitshins, zijn vrouw, een halve bunder land 
gekocht, gelegen op "cleen yndebochvelt". 23 april 1442.

1 charter

267 Voor Jan van Ville en Jan van Yedeghem, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Pieter de Gast uit naam en ten voordele van
de priesters en klerken van het Sint-Janshuis in de poort van 
Geraardsbergen, een erfelijke rente van 12 pond par. per jaar 
gekocht van Joes de Ruwe, die deze verschuldigd was aan Zegher 
van Elsbrouke ; 8 pond par. ervan zijn bezet op het huis en erf van 
Arnout van Liedekerke in de Vlieghuutstraat, en 4 pond par. op 6 
vierendelen erfachtigheden, gelegen "ter beken" in het vonnis van 
Deftinge, toebehorend aan Arnout van Liedekerke. 2 september 
1442.

1 charter

268 Voor Claus van Elsbrouke en Hendrik van Eeke, schepenen van 
Nederboelare, en Hughe vander Bremt, meier, heeft Jan de Kimpe 
als voogd van Jan en Marie van Vorspoele, kinderen van Rombout, 
uit Londerzeel, 3 dagwand land gekocht van Griele, weduwe van 
Lievin Vranx, gelegen op het "cleen yndeboschveldekin". 19 
november 1442.

1 charter
Niet raadpleegbaar

269 Voor her Goriic van Landuyt, meier van de Sint-Adriaansabdij, en 
voor de laten Jan van Yedeghem en Jan van Eyne, heeft her Jan de 
Mey, priester, aan Godeverd vander Motten, zijn zwager, 5 
dagwand erf gegeven, die hij verworven had bij de dood van zijn 
vader Adriaan, gehouden van het voorzijde hof ( van de abdij), 
gelegen op de "ermegaertcouter". 20 november 1442.

1 charter

270 Voor Jan vander Quaetpoort en meester Adriaan de Mets, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Pieter de Pelsmakere die 
men seit de Smet van de Sint-Adriaansabdij 1 bunder meers 
gepacht te Voorde, tegen 16 sch. gr tournois per jaar. 14 december
1443.

1 charter

271 Bulle van paus Eugenius IV, gericht aan de aartsdiaken van Luxeuil 
Besonçon, en de deken van Sint-Pieter te Leuze, officiaal van 
Kamerijk, waarin hij hen opdraagt te zorgen voor de regelmatige 
uitbetaling van het pensioen van Willem van Voorde, gewezen abt 
van de Sint-Adriaansabdij. 1 mei 1444.

1 charter
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272 Sententie van Pieter van Scorisse, Claus vanden Walle, Colaert van 
den Fareeste, Jan vander Quaetpoort, schepenen van 
Geraardsbergen, betreffende een weg lopende langsheen de muur 
van het hospitaal, waarbij de eis van Joris vander Gracht, advocaat 
van de zusters van het hospitaal, om het gebruik van deze weg en 
het verwijderen van een paardenstal op hun grond, wordt 
afgewezen. Bertelmeus den Steker, advocaat van Jan Gheylinc, 
blijft enkel gehouden deze muur die zijn eigendom is, te 
onderhouden. 21 januari 1446.

1 charter

273 Voor Jan van Vile en Lievin vanden Quaetpoort, schepenen van de 
poort van Geraardsbergen, heeft her Pieter van Aveyn, pastoor van
Sint-Martens-Lierde, na instemming van de proviseurs van het Sint-
Janshuis te Geraardsbergen, een halve bunder land, gehouden van 
de armentafel van Geraardsbergen, mogen ontlasten van een 
erfelijke rente van 24 sch. par. per jaar. 9 juli 1446.

1 charter

274 Voor Raas de Stekere en Hendrik van Eeke, schepenen, en voor 
Joris vander Gracht, meier van Nederboelare, heeft Jan de Kimpe 
als voogd over Jan en Marie van Vorspoele, kinderen van Romboud,
uit Londerzeel, van Jan Vitse en zijn broer Adriaan een halve 
bunder land gekocht, gelegen op het "yndebosch couterkin". 25 juli
1446.

1 charter
Niet raadpleegbaar

275 Akte gepasseerd voor notaris Oliverus de Hulant uit het bisdom 
Doornik, waarbij heer Anthonius Kieret, schilddrager, heer van 
Pipemont en Rammecourt, en zijn vrouw Johanna Dinchy, een 
akkoord aangaan met Adriaan de Kympe, gewezen abt van de Sint-
Adriaansabdij, betreffende het 5e deel van de nalatenschap van 
Johannes van Liedekerke, bisschop van Kamerijk, namelijk het 5e 
deel van 2 watermolens te Geraardsbergen. 15 augustus 1447.

1 charter

276 Bulle van paus Nicholaus V, waarbij hij aan Nicasius, abt van de 
Sint-Adriaansabdij, de toelating verleent een draagbaar altaar te 
hebben. 4 november 1447.

1 charter

277 Voor Hendrik de Haec en Godevaert Millot, schepenen, en voor Joris
vander Gracht, meier van Nederboelare, heeft Jan Boudins wegens 
zijn aandeel van 2 sch. gr. per jaar in een inbeslaggenomen 
erfelijke rente van 10. Gr. per jaar, door zijn vader Cornelis Boudins 
verschuldigd aan de abdij van Lobus, bezet op het huis van Arnout 
van Liedekerke, een erf en bogaard als waarborg gegeven aan de 
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erfgenamen van Joes den Ruwen. 25 juni 1448.
1 charter

278 Vidimus van Nicasius, abt van de Sint-Adriaansabdij van een akte 
van Filips de Stoute, dd. Maart 1399, ontleed onder reg. Nr. 207. 29
oktober 1448.

1 charter
Niet raadpleegbaar

279 Voor Hendrik de Haec, Jan van Eyne, Adriaan van Asterbeke en Jan 
Musschot, schepenen, en voor Joris vander Gracht, meier van 
Nederboelare, heeft Nicasius, abt van de Sint-Adriaansabdij, van 
Katelijn Boudins en haar zuster Lijsbet, dochters van Cornelis, 3 
bunder land gekocht, gelegen in de vrijheid van Nederboelare, op 
de "nederste mailroit". Met afschrift van de instemming van Pieter 
van Reinghersvliete, heer van het land van Boelare, heer van 
Schendelbeke enz., dd. 8 oktober 1448. 14 november 1448.

1 charter.

280 Voor Hector vanden Berghe, Claus vande Walle, Denis Gilloens en 
Hendrick van Eeke, schepenen van Geraardsbergen, heeft 
Berthelmeus vanden Berghe de vesten van de stad van aan de 
Boelarepoort tot aan de Sint- Adriaansabdij in erfelijke rente van 12
sch. par. per jaar genomen van Godeverde van Galmaerden, als 
ontvanger van de poort van Geraardsbergen. Zijn huis en erf stelt 
hij als tegenpand. 2 januari 1449.

1 charter

281 Voor Denijs Gilloens en Gillis vander Motten, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Scouharinc van Gheldof en erfelijke 
rente van 36 sch. par. per jaar gekocht, bezet op een huis op de 
Markt. Jan scouharinc heeft deze rente gecedeerd aan Pieter van 
Scavenberch, religieus in de Sint-Adriaansabdij. 6 septembre 1449.

1 charter

282 Voor Adriaan vander Schueren, baljuw van het land van Boelare, 
voor Godevert Nulot, Joris vander Gracht, Willem Dupreit alias 
Martins, Jan van Ruesschuere en Jan Rudsemels, leenmannen van 
jonker Pieter van Reinghersvliete, heer van het land van Boelare, 
hebben Willem van Mulem, zoon van Jan, enerzijds, en Florens 
vanden Moere en zijn echtgenote Katelijn van Mulem anderzijds, de
lenen verdeeld van wijlen hun vader Jan van Mulem, vooral een 
leen van 3 dagwand meers gelegen achter het kasteel van 
Schendelbeke in de "goddeye", dat geheel aan genoemde Katelijn 
en haar echtgenoot toekomt. 8 september 1449.

1 charter

283 Voor Adriaan van Asterbeke, Jan de Vaec, Hendrik van Eeke, Jan 
Musschoet en Pieter vander Schueren, schepenen, en voor Joris 
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vander Gracht, meier van Nederboelare, heeft Huughe vander 
Bremt een erfelijke rente van 2 sch. gr. Per jaar ten profijte van Joes
den Ruwen, bezet op het huis van Arnout van Liedekerke, als zijn 
aandeel in de schuld van Cornelis Boudins, namelijk 10 sch. gr. per 
jaar. Deze erfelijke rente van 2 sch. gr. per jaar kwam toe aan 
Beatrijs Stinaels, weduwe van Joes den Ruwen, en Godevert Nulot, 
als voogd over haar kinderen. Huughe vander Bremt onterft zich 
van zijn aandeel van een huis met erf en bogaard gelegen in de 
vrijheid in het vonnis van Nederboelare. 21 april 1450.

1 charter

284 Voor Godeveert van Galmaerden en Luuc Borchman, schepenen 
van Geraardsbergen Beatrijs vander Eeken, dochter van Hendrik en
van Margriet sGrooten, van Jan Scol den Koc een huis en erf 
gekocht, gelegen in de Gheetstraat. Boven de overeengekomen 
prijs zal nog een lijfrente van 6 pond par. per jaar worden betaald 
aan Pieter van Scavenberghe, religieus in de Sint-Adriaansabdij. 2 
oktober 1450.

1 charter

285 Pieter van Reinghersvliete, heer van het land van Boelare, heer van
Schendelbeke en Poele, bericht aan de schepenen en de meier van 
Deftinge dat hij instemt met de schenking van 5 dagwand en 5 
roeden land, gelegen op de "everinsberch" te Deftinge, door 
Adriaan van Zuene, zoon van Adriaan, aan de Sint-Adriaansabdij, 
bij zijn intrede in het klooster. 7 maart 1451.

1 charter

286 Voor Denijs Gillioens en Jan vander Quaetpoert, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Gillis vander Weeden van Beatrijs vander 
Eeken een huis en erf in de Gheetstraat gekocht samen met een 
lijfrente van 6 pond par. per jaar te betalen aan Pieter van 
Scavenberghe, religieus in de Sint-Adriaansabdij. 11 september 
1451.

1 charter

287 De schepenen van Geraardsbergen oorkonden dat Gillis de Drivere 
en Jan van Wytevelde, uit naam van Katelijn en Elisabet Bouwins, 
dochters van Cornelis, aan de Sint-Adriaansabdij een stuk land 
verkocht hebben, gelegen op de "maelrueyt". 2 oktober 1451.

1 charter

288 Voor Pieter Lievins, Pieter de Bisscop, Jan van Loeys en Jan de 
Blende, schepenen, en voor Adriaan vander Schueren, baljuw van 
Boelare, heeft Franchois vanden Cruce de Sint-Adriaansabdij beërfd
met 5 dagwand en 5 roeden land op de "everinsberch" gelegen. 
Met instemming van Pieter van Reinghervliete, heer van het land 
van Boelare, had Adriaan van Zuene, religieus in dezelfde abdij, dit 
land afgestaan. 31 januari 1452.
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1 charter

289 Vidimus van de schepenen van Geraardsbergen van een akte van 7
maart 1451 ontleed onder reg. Nr. 285.
Niet raadpleegbaar

290 Voor de schepenen van Maarke heeft Pieter Jakomaers die men seit
Jacopz een halve bunder land verkocht aan Jan vander Pastueren, 
zoon van Daneel. 28 december 1452.

1 charter

291 Nicasis de Frane, abt van de Sint-Adriaansabdij, enerzijds en Stevin 
van Liekerke, ridder, vruchtgebruiker van de goederen van wijlen 
zijn vrouw Eleene Tscranen, en Raas van Liekerke, zijn zoon, 
anderzijds, ruilen en grond van erve gelegen "int velt ten Abbeele, 
komend aan den heerwech van Gheeroudsberghe te Vyane weert", 
met een dreef (van de abdij) 2 roeden breed en 32,5 roeden lang, 
gaande van aan het erf "ten Abbeele" tot aan de voornoemde weg.
25 mei 1454.

1 charter

292 Toelating van het vicariaat van Kamerijk om de Sint-Adriaansabdij 
te belasten met een rente van pond gr. Vlaams per jaar, ten einde 
diverse gebouwen te kunnen herstellen. 27 februari 1455.

1 charter

293 Voor Jan Gheylinc, Godeveerdt van Galmaerden, Adriaan van 
Asterbeke en Jan vander Quaetpoort, schepenen van de poort van 
Geraardsbergen, heeft Lauwereins vanden Harret een stede en erf 
van Adriaan vander Ghendrien, die handelde uit naam van de Sint-
Adriaansabdij, in erfelijke rente genomen tegen 42 sch. par. per 
jaar. Dit goed is gelegen in de Dutsstraat, en behoorde vroeger aan
Adriaan Bonnaerts. 18 augustus 1455.

1 charter

294 Jan Gheylinc, Godeveert van Galmaerden, Adriaan van Asterbeke, 
Jan vander Quaetpoort en Gillis van Dutsse, schepenen van de 
poort van Geraardsbergen, hebben op klacht van Adriaan vander 
Ghendrien, procureur van de Sint-Adriaansabdij, een huis en erf in 
de "putsemain", toebehorend aan Jan Vido, in beslag genomen 
wegens een achterstallige rente ; dit goed hebben zij toegewezen 
aan de abdij. 11 september 1455.

1 charter

295 Jan Gheylinc, Godeveerdt van Galmaerden, Adriaan van Asterbeke 
en Jan vander Quaetpoort, schepenen van Geraardsbergen, hebben
op klacht van Adriaan vander Ghendrien, procureur van de Sint-
Adriaansabdij, een huis en erf in de Dutsstraat, toebehorend aan 
Jan vander Meeren, wegens een achterstallige rente in beslag 
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genomen en toegewezen aan de abdij. 23 oktober 1455.
1 charter

296 Voor de schepenen van Denderhoutem heeft Zalaerdiin de Knuts 
van Jooze van Masseminne, zoon van Geraard het 8e deel van een 
heerlijke rente gekocht, namelijk 6 pond 12 sch. 5 den. par., 21 
viertelen haver, 92 kapoenen, 14 ganzen en 9 en een derde kippen
per jaar. 5 januari 1456.

1 charter

297 Voor Jan de Vaec, en Joes Reigheer als laten, en voor her Raas 
vander Schueren, meier van de abt van de Sint-Adriaansabdij, 
heeft Gillis van Gremberghe een stede en erf van Christoffels der 
Moeyen, gelegen in de Cloesterstraat, en "den Inghele" genoemd, 
in erfelijke rente genomen voor 4 scilden vlaams per jaar. 7 januari 
1456.

1 charter

298 Voor Lauwereys Andries, meier, en voor Gillis vanden Apouteren, 
Gillis van Reye, Godevert Godeverts, Jan Goesoene en Pieter de 
Smet, schepenen van Aspelare, hebben Mattheus van Huykem en 
zijn echtgenote Beatrijs erkend dat zij 1 dagwand meers, gelegen 
"achter de biest" van de Sint-Adriaansabdij houden tegen 3 pond 
par. erfelijke rente per jaar. 20 januari 1456.

1 charter

299 Voor Jan Gheylinc, Jan Honijns, Godeveerdt van Galmaerden en 
Adriaan van Asterbeke, schepenen van Geraardsbergen, heeft 
Stoffele Lueribout in erfelijke rente genomen van Adriaan vander 
Ghendrien, procureur van de Sint-Adriaansabdij, een stede en erf, 
die vroeger toebehoorde aan Jo vander Beken, gelegen in de 
Dutsstraat, voor 50 sch. par. per jaar. 11 april 1456.

1 charter

300 Akte gepasseerd voor de schepenen van Geraardsbergen, Adriaan 
van Asterbeke, Godevert van Galmaerden e.a., betreffende een 
rente van 24 sch. par. per jaar op een goed in de "nederste 
Huneghemstraat". 9 mei 1456.

1 charter

301 Voor Wouter van den Heetvelde, Adriaan vander Schueren, zoon 
van Symoen, Jan de Clippelle, Thomaes de Preetere, Jan Pamellaert 
en Jan Goessins, zoon van Gillis, schepenen, en voor Jan 
Scouharinc, meier van Overboelare, heeft Rogier de Catere van 
Adriaan vanden Sollevelde alias de Smet en Jan den Greene, een 
meers gekocht, met de oude Dender erbij horend. 11 mei 1456.

1 charter

302 Akte van Pieter van Reinghersvliete, heer van het land van Boelare,
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"beer" van Vlaanderen, heer van Schendelbeke en Poele, waarbij 
hij 6 roeden erf in de Nederste Huneghemstraat te 
Geraardsbergen, die hij gekocht had van Rogier van Melkenbeke, 
en het huis dat er op staat in vruchtgebruik geeft aan Betkin 
Groenincx, haar leven lang, op last van een erfelijke rente van 3 
sch. par. per jaar. Na haar dood zal dit huis en erf aan de Sint-
Adriaansabdij toekomen. 12 mei 1456.

1 charter

303 Pieter van Reinghersvliete, heer van het land van Boelare enz., 
herhaalt en bevestigt de schenking van een huis en erf aan Betkin 
Groenincx, waarvan sprake in reg. nr. 302. 16 mei 1456.

1 charter
Niet raadpleegbaar

304 Voor Willem van Mulem en Jan Boydins alias Stevins, schepenen 
van Nederboelare, en voor Gillis de Drivere, meier, heeft Joris 
vander Gracht van Pieter vander Schueren 60 roeden land gekocht,
gelegen op de "muelenberch". 19 mei 1456.

1 charter

305 Rol van de heerlijke rente van Voorhout, toebehorend aan Saladin 
de Knuts en later toebehorend aan de Sint-Adriaansabdij. 1456.

1 charter

306 Voor Jan vander Quaetpoort en Raas de Meyere, schepenen van 
Geraardsbergen, hebben Jan Huughe en zijn zoon Gillis van de Sint-
Adriaansabdij de molen te Bulleghem in Voorde, samen met de 
vijver in pacht genomen voor een termijn van 6 jaren, tegen 6 pond
10 sch. gr. torn. per jaar, en een rente van 1 stoop wijn per jaar aan
de heer van Voorde, waarmede deze molen belast is. 9 maart 
1457.

1 charter

307 Voor Jan de Poortere, Baljuw en wettelijk maner van de heerlijkheid 
van Hasselt, en voor Jan vander Meeren, Pieter van Brantegeghem,
Christoffels Stijns en Jan vander Zee, schepenen, hebben Jan 
Huughe en zijn zoon Gillis bekend de molen met de vijver te 
Bulleghem in Voorde in pacht te hebben genomen van de Sint-
Adriaansabdij voor een termijn van 6 jaren, tegen 6 pond en 10 
sch. gr. tourn. Per jaar. 18 maart 1457.

1 charter
Niet raadpleegbaar

308 Voor Wouter vanden Heetvelde, Roeland vanden Nieuwendorpe, 
Adriaan van der Schueren, zoon van Symoen, Jan de Roynere, Jan 
de Clippelle, Jan Goessins, zoon van Gillis, en Jan de Scanix, 
schepenen van Overboelare, en voor Jan Scouharinc, meier, heeft 
Jan van Lenthout in naam van de Sint-Adriaansabdij van Rogier de 
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Catere de "heymoliinmeers" gekocht, met de er bijhorende oude 
Dender voor 27 sch. par. per jaar. Jonker Pieter van Reinghersvliete,
heer van Boelare, van wie deze meers gehouden werd, verleent 
hieraan zijn goedkeuring, en zijn familie zal delen in de dagelijkse 
gebeden in het klooster. 12 maart 1458.

1 charter

309 Voor Godeveerdt van Galmaerden en Adriaan van Asterbeke, 
schepenen van Geraardsbergen, heeft Goeriic van Landhuut, prior 
van de Sint-Adriaansabdij, met instemming van Adriaan van 
Ghendrien, zijn sterfelijke laat, aan Anne vander Beken en Anneken
sCosters, dochter van Jan, een stede en huis in de Steenstraat 
gelegen, in vruchtgebruik gegeven voor de rest van hun leven. Na 
hun dood zal deze stede terug aan de abdij toebehoren. 10 juli 
1458.

1charter

310 Lodewijk, dauphin van Frankrijk, benoemt Nicasius de Frasne, abt 
van de Sint-Adriaansabdij, tot lid van zijn raad. 4 december 1458.

1 charter

311 Voor Jan de Vaec en Joos Reygheer, laten, en voor Raas vander 
Schueren, meier van de abt van de Sint-Adriaansabdij, heeft 
Lanchelloet Doeminyet van Pieter vanden Hamme een halve 
bunder en 25 roeden erf gekocht, gehouden van de abdij, gelegen 
naast de "buucmersch", en van meester Vrancke Coelins eveneens 
een halve bunder en 25 roeden erf, gehouden van de abdij. 27 
maart 1459.

1 charter

312 Voor Adriaans van Asterkeke en Raas de Meyere, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan Boydins alias Stevins ten behoeve van 
de Sint-Adriaansabdij een stede en erf in de Gheetstraat gekocht 
van Gheert en Jan de Plackere. Dit goed behoorde vroeger aan 
Claus Roelofs. 10 mei 1459.

1 charter

313 Voor Jan de Vaec en Joes Reygheer, laten, en Raas vander 
Schueren, meier van de abt van de Sint-Adriaansabdij, heeft 
Adriaan vander Ghendrien, procureur van dezelfde abdij, van 
Lancelloot Doetmyniet 1 bunder en een halve dagwand land en 
broek gekocht, gelegen naast de "buucmersch" en gehouden van 
het genoemde klooster. 4 juni 1459.

1 charter

314 Voor Estievene le (Faucquier), burgemeester, en Jehan le 
Temerman, Jehan le Vent, Thumas Dierich en Gille Haneman, 
schepenen van de stad en heerlijkheid van Bever, toebehorend aan
de graaf van Dunoix, heer van Havrech, hebben Jehan de 
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Voerspoelle en zijn zuster Marie, gehuwd met L(euren) Vandernoet, 
burgers van Brussel, aan Adrien de Kimpe, abt van de Sint-
Adriaansabdij, vertegenwoordigd door Pierart Rogeau, een erfelijke 
rente van 12 pond torn. per jaar verkocht, bezet op een stuk land 
van 3 bunder, "hollebroucq" genoemd. 16 augustus 1459.

1 charter

315 Voor Adriaan vander Scueren en Adriaan van Asterbeke, schepenen
van Geraardsbergen, heeft Willem de Knibbere in erfelijke rente 
genomen van Pieter den Meyere alias de procureur, een stede met 
erf, vroeger toebehorend aan Jan vanden Broucke, gelegen in de 
Steenstraat, voor 10 sch. par. per jaar. 17 september 1459.

1 charter

316 Akte van Pieter van Reinghersvliete, heer van het land van Boelare,
beer van Vlaanderen, heer van Schendelbeke en van "den Poele", 
waarbij hij oorkondt dat bij de dood van Lisbet van Bouchoute die 
men seit van Wasberghe, een halve bunder weide te Nederboelare 
aan hem is toegekomen, die hij nu verkocht heeft aan Ariane 
vander Muellen. 10 mei 1460.

1 charter

317 Voor Gillis Ysenbaerts, meier en Wettelijk maner in Voorde, voor Jan
Dierix, Pieter Ploniers, Jan Wastels, Jaco Arents, Wouter Mertens, 
Pieter de Smet en Jan Bornage, schepenen van de vierschaar van 
Voorde, heeft Jan de Poortere uit naam van de Sint-Adriaansabdij, 
om een akkoord verzocht betreffende de pegel en waterpas van de
molen te Bulleghem. 7 september 1460.

1 charter

318 Johannes vanden Bouchoute, pastoor van de Sint-
Bartholomeuskerk te Geraardsbergen, en de confraters van de 
broederschap van Onze Lieve Vrouw ter Capellen sluiten een 
akkoord betreffende de goddelijke diensten en de opbrengsten en 
honoraria ervan. 26 november 1460.

1 charter

319 Voor Adriaan van Asterbeke en Jan vander Quaetpoort, schepenen 
van Geraardsbergen, heeft Goeric van Landuut, priester en 
religieus in de Sint-Adriaansabdij, van Gillis vander Motten alias van
Dutse, een erfelijke rente van 16 sch. par. per jaar gekocht, bezet 
op een huis en erf in de Steenstraat, nu toebehorend aan Jan 
Bullins. 16 januari 1461.

1 charter

320 Paus Pius II duidt de abten van de abdijen van Ninove en 
Grimbergen aan om een onderzoek in te stellen naar de 
oorlogsschade in de Sint-Adriaansabdij en deze abdij toe te laten 
goederen te verkopen tot een bedrag van 100 gouden florijnen. 13 
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juni 1461.
1 charter

321 Raas vander Schueren, abt van de Sint-Adriaansabdij, geeft zijn 
goedkeuring aan het levenslang vruchtgebruik aan Bette Groenincx
verleend door Pieter van Reinghersvliete, heer van Boelare en 
Schendelbeke, van 6 roeden erf in de Nederste Huneghemstraat 
(te Geraardsbergen).Na haar dood zal dit goed terug aan de abdij 
toekomen. 24 januari 1463.

1 charter

322 Voor Roeland vanden Nieuwendorpe, Jan de Ruenere, Jan Goessins, 
zoon van Gillis, en Jan de Stamp, schepenen van Overboelare, en 
voor Jan Scouharinc, meier, heeft Jan Noenkins van Lievin vanden 
Nieuwendorpe 1 bunder land gekocht op de "hueneghemcouter" 
gelegen in het vonnis van Overboelare. 18 september 1464.

1 charter

323 Voor Geert van Cuelsbrouc en Geert vanden Walle, schepen van 
Geraardsbergen, heeft Adriaan van Zuene, religieus in de Sint-
Adriaansabdij gekocht van Janne Maillefer alias de Draeyere, vader,
en Pieter van Yedeghem, als voogd van de wezen van Margriet 
vanden Berghe, met instemming van de schepenen van 
Geraardsbergen als oppervoogden, en erfelijke rente van 10 sch. 
par. per jaar, op een huis en erf in de Steenstraat, vroeger 
toebehorend aan Pieter de Meyere alias de procureur. In naam van 
de Sint-Adriaansabdij wordt Adriaan vanden Ghenderien met deze 
rente beërfd. 2 oktober 1465.

1 charter

324 Voor Wouter vanden Heetvelde, Adriaan vander Schueren zoon van
Simon, Roeland vanden Nieuwendorpe, Jan de Ruenere, Jan 
Goessins zoon van Gillis, en Jacop Zoetins alias Beerins, 
schepenen, en voor Lievin vanden Nieuwendorpe, meier van 
Overboelare, heeft Mahieu de Vos gekocht van meester Lievin 
Uutenhove diverse goederen in de "cromphout" te Overboelare 
gelegen. Geraard vanden Elsbroucke alias vanden Walle biedt in 
naam van Raas van Liedekerke, ridder, zijn recht van naasting. 23 
februari 1467.

1 charter

325 Voor Jan vanden Broucke, baljuw en wettelijk maner van de heer 
van Mastaing, heer van Hemelveerdegem, en voor Wouter vanden 
Noortgate, Ympen van Huyghevelde, Adriaan vander Cammen en 
Jan Versaren, schepenen, hebben Jacob de Vlesschouwere en Arent 
vander Vondelen van de Sint-Adriaansabdij de tiende van 
Hemelveerdegem gepacht. 8 september 1467.

1 charter
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326 Jehanne van Scaen, weduwe van Christoffel van Yedeghem, Willem 
van Motteghem over Lijsbet van Yedeghem, zijn vrouw, en Pieter 
van Lierde als voogd over de kinderen van Christoffel van Lierde, 
gehuwd geweest met Katheline van Yedeghem, verdelen de 
goederen ten sterfhuize van Christoffel van Yedeghem, voor de 
schepenen van Zarlardinge, her Jan Uutenhove zoon van Jacob, en 
meester Pieter Goetghebuers. 3 november 1467.

1 charter

327 Voor Jan de Ruyvere, Jan van Griemeghem alias Lievins, Gillis de 
Rubbere en Geert Baddijn, schepenen, en voor Pieter Boudins, 
meier van Zarlardinge, heeft Raas vander Schueren, als abt van de 
Sint-Adriaansabdij gekocht van Willem van Mottinghem, van Jan 
vander Schueren en Pieter van Lierde als voogden over Paesschen 
en Anne van Lierde, dochters van Christoffel en Katheline van 
Yedeghem, met consent van de schepenen van Geraardsbergen als
oppervoogden, de tiende van Zarlardinge. 26 februari 1468.

1 charter

328 Voor Wouter vanden Heetvelde, Adriaan vander Schueren, zoon 
van Simon, Roelant vanden Nieuwendorpe, Jan Goessins zoon van 
Gillis, en Jacop Zoetins alias Beerins, schepenen, en Lievin vanden 
Nieuwendorpe, meier van Overboelare, heeft Jan vanden Berghe 
gekocht van Willem van Mottinghen over zijn vrouw Lijsbet van 
Yedeghem, met instemming van Jan vander Schueren en Pieter van
Lierde alias de Smet als voogden over de kinderen van Christoffel 
van Lierde, de zevende schoof van 21 dagwand land te 
Overboelare. 11 maart 1468.

1 charter

329 Voor Jan vander Schueren en Joos de Neve, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan vanden Berghe de zevende schoof van 
21 dagwand land gelegen te Overboelare, die hij gekocht had dd. 
11 maart 1468 (zie reg. nr. 328) ten voordele van de Sint-
Adriaansabdij, overgedragen aan de abt en de abdij. 28 april 1468.

1 charter
Niet raadpleegbaar

330 Voor Willem de Vos, baljuw, Kerstoffels van Scavenberghe, Hendrik 
Godiins, pieter van Scavenberghe en Gillis vanden Hove, 
schepenen van Hasselt, heeft Jacop de Vleeschouwere in erfelijke 
pacht genomen van de Sint- Adriaansabdij, de tiende van 
Hemelveerdegem. 12 april 1469.

1 charter

331 Gillis Lauwereyns pacht van de Sint-Adriaansabdij de kleine tiende 
van Iddergem met de offeranden en 5 bunder land en 3 en een 
halve kapoen per jaar tegen 3 pond 16 sch. gr. torn. per jaar. 14 
april 1469.



Geraardsbergen. Sint-Adriaansabdij, regesten 57

1 charter

332 Voor schepenen van Denderhoutem heeft Cornelis van Ouweghem 
en zijn echtgenote Matte Tspaens, verkocht aan Daneel vander 
Stoct alias Maes, een halve bunder meers gelegen te 
Denderhoutem in het gehucht "ten eyghene", gehouden van de 
graaf van Vlaanderen voor 2 sch. par. per jaar, ten behoeve van de 
Sint-Adriaansabdij. 10 december 1469.

1 charter

333 Voor Jan vander Schueren, Jacop de Maerscalc alias Noweels en Jan 
de Neve, schepenen van Geraardsbergen, heeft Wouter vanden 
Heetvelde, in naam van de Sint-Adriaansabdij, van Jorijs vander 
Gracht 3 "muelen vaetkene" koren gekocht, en van Hector Uuten 
Wilghen de Jonghe 2 "muelen vaetkene" koren. 7 mei 1470.

1 charter

333 /BIS 1470, zie Inv. K132 nr. Nr. 900bis.

334 Voor Geert van Cuelsbrouc, Ghilain van Vijle, Jan vander 
Quaetpoort, Jan vander Schueren, Jacop de Maerscalc, Jan de Neve 
en Jan van Bonte, schepenen van Geraardsbergen, heeft de abt 
van de Sint-Adriaansabdij van Gillis vander Motten alias van Dutse 
1 bunder en 60 roeden land gekocht, gelegen "buten der 
Dutspoor"", vroeger ont nomen aan de kapelaan van de Sint-
Jorisgilde wegens achterstallige betaling van een erfelijke rente. 12
september 1470.

1 charter

335 Voor de schepenen van Denderhoutem heeft Willem uuter Gracht, 
zoon van Willem, uit Brussel, een vierde van de Voorhoutrente, 
toebehorend aan de Saint-Adriaansabdij, verkocht aan Gillis van 
Oudeghem. 10 maart 1471.

1 charter

336 Raes vander Schueren, abt van de Sint-Adriaansabdij, bericht aan 
alle tolbeambten dat hij Geert Rykaert met een gespan om zout 
heeft gestuurd, en hij verzoekt hen deze tolvrij te laten passeren. 
19 augustus 1471.

1 charter

337 De abt van de Sint-Adriaansabdij oorkondt dat de abdij vrij van 
tolrechten is, verwijzend naar oude voorrechten en 
privilegiebrieven. 29 augustus 1471.

1 charter
Niet raadpleegbaar

338 Voorwaarden van de verkoping tussen de Sint-Adriaansabdij en 
Willem van Wijden, ridder, heer van Sint-Lambrechts-Herk, van een
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meers "den Wilghen" te Nederboelare, 21 dagwand groot, en van 3
bunder land e.a. Getuigen : Adriaan de Zoma, monnik van de Sint-
Adriaansabdij, Adrianus (Menneers)alias Pot, pastoor van 
Weertbeke, Johannes vander Schueren, Johannes van Hove en 
Johannes van Assche. 16 april 1472.

1 charter

339 Verdeling van de inkomsten van de molen te Boelare, namelijk in 
totaal 24 rasieren een viertele koren, tussen de heer van Boelare, 
de prelaat van de Sint-Adriaansabdij, het klooster van Cameroen en
Beaupré, het hospitaal en het begijnhof te Geraardsbergen, de 
armentafel van Geraardsbergen en de erfgenamen van Collaert 
vanden Foreeste en van Raesse de Stekere. 14 december 1472.

1 charter
Niet raadpleegbaar

340 Jan de Brune zoon van Gillis pacht van de Sint-Adriaansabdij de 
tiende van Iddergem, de hoptiende inbegrepen, doch met 
uitzondering van de vleestiende en de offerande, voor een termijn 
van 9 jaren. 1472.

1 charter

341 Voor Geert de Langhe en Jan Peeters, schepenen van 
Nederboelare, en Pieter de Mersman, als meier, heeft Lauwerens 
Cruwaghens van Kateline Rasscaerts, weduwe van Adriaan vander 
Muelen een halve bunder land en meers gekocht, gelegen te 
Nederboelare. 10 november 1473.

1 charter

342 Voor Pieter vanden Hamme en Jan Maillefer, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Pieter Reguwaert en Adriaan vander Motten 
van Adriaan de Preit alias Martins, een schuur met hof gekocht, 
gestaan en gelegen in de Denderstraat. 15 maart 1474.

1 charter

343 Rasso de Horreo, abt, en Simon vander Lanen, prior van de Sint-
Adriaansabdij enerzijds, en Wilhelmus de Brune, priester en tijdelijk
rector van het huis van Sint-Gregorius te Geraardsbergen 
anderzijds, sluiten een overeenkomst betreffende de vermindering 
van de renten op het "gapaertveld", gelegen buiten de poorten van
Nederboelare. Een rente van 24 sch. 10 den. par. wordt namelijk 
met 10 sch. 6 den. verminderd. Getuigen : Gerardus vander Muelen
en Matheus Matten, leken. 17 oktober 1474.

1 charter

344 Akte van Guillaume Hugonet, heer van Saillant en Despoisse, 
burggraaf van de stad en kasselrij van Ieper, ridder, kanselier van 
de hertog van Boergondië, waarbij hij een wekelijkse mis sticht in 
de kerk van de Sint- Adriaansabdij en een erfelijke rente van 16 
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pond par. per jaar, en misgewaden. 25 november 1474.
1 charter

345 Amortisatiebrief van Karel de Stoute verleend aan de Sint-
Adriaansabdij over de aanwinsten sedert de laatste 60 jaar, 
vermeld in deze akte, op voorwaarde dat de abdij door bemiddeling
van Antoine Spillart, secretaris van de hertog, 1380 pond par. 
betaalt aan de Rekenkamer te Mechelen. November 1474.

1 charter

346 Kwitantie van Antoine Spillart, secretaris van de hertog van 
Boergondië, over de som van 1380 pond par. door de Sint-
Adriaansabdij betaald als amortisatiekosten. 1 januari 1475.

1 charter
Niet raadpleegbaar

347 Voor Jacop de Smet, baljuw van de heer van Mastein, Claus van 
Waesberghe, Arnout Droesbeke, Joos de Haeyere en Mathijs vanden
Damme, schepenen van de heerlijkheid van Sint-Maria-Lierde, 
heeft Jan van Ruusschuere van Jehanne sRanters, zijn moeder, 
weduwe van Jan Ruusschuere, met Loey van Temseke, voogd, een 
erfelijke rente van 3 schilden per jaar gekocht, bezet op een huis 
en erf op het "hurrevelt". 20 november 1475.

1 charter

348 Rosso, abt van de Sint-Adriaansabdij, magister Johannes vanden 
Boechout rector en pastoor van de Sint-Bartholomeuskerk te 
Geraardsbergen, en Guilhelmus de Brune, priester uit het bisdom 
Doornik en rector van het huis van Sint-Gregorius, sluiten een 
akkoord betreffende de offeranden en de religieuze diensten in de 
kapel van het genoemde huis. Getuigen : Magister Ludovicus den 
Langhe, Gerardus Moetinc en Adrianu de Pascua, priesters, en 
Johannes den Stekere, clericus. 6 juli 1476.

1 charter

349 Overeenkomst tussen Rasso, abt van de Sint-Adriaansabdij, en 
broeder Johannes, prior van het Kartuizersklooster Sint-Martens-Bos
te Sint-Martens-Lierde, betreffende de ruiling van goederen. Sint-
Adriaansabdij ruilt 3 pond par. per jaar op goederen te 
Nederboelare, tegen goederen te Hemelveerdegem, Sint-Martens-
Lierde, Deftinge en Smeerebbe van de Kartuizers. Door de 
bemiddeling van Arnold, prior van de O.-L. Vrouwkapel bij Enghien, 
visitator van de Kartuizersorde, zullen zij geleidelijk in het bezit 
ervan gesteld worden. 25 maart 1477.

1 charter

350 Voor Willem van Mulem en Willem Trouwaert, schepenen van 
Nederboelare, en Lievin vanden Nieuwendorpe, baljuw, in 
afwezigheid van de meier, heeft Adriaan Cruyke van Mahieu de 
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Buys 1/4 bunder land gekocht, gelegen "beneden Waeyenberch". 
19 mei 1477.

1 charter

351 Voor de schepenen van Denderhoutem wordt Daneel vander Stoct 
alias Maes, procureur van de Sint-Adriaansabdij, ten behoeve van 
deze abdij beërfd met de goederen van Anthonis Smeyers, niet 
geprofeste monnik van de abdij. 25 januari 1478.

1 charter

352 Akte van Jacob de Clerc, griffier van Aalst, over de goederen van 
Anthonis Smeyers. Zelfde inhoud van de oorkonde ontleed onder 
reg. nr. 351. 30 januari 1478.

1 charter
Niet raadpleegbaar

353 Voor Robbrecht van Blaesvelt en Jan vander Schueren, schepenen 
van (Hemelveerdegem) verpacht de abt van de Sint-Adriaansabdij 
aan Arnout vander Vondelen de tiende van Hemelveerdegem, met 
4 bunder en 1/2 dagwand land voor en termijn van 12 jaren, voor 
40 mud koren en 21 mud haver en een lam per jaar. 11 mei 1479.

1 charter

354 Uitspraak van Willemme Commere, meier, en Ernoul Deskens, 
Jaspart (sDionruet), Jehan Robin en Colart de Longheval, schepenen
van Ghoy in Henegouwen, ten gunste van de Sint-Adriaansabdij 
betreffende diverse renten. 5 septembre 1479.

1 charter.

355 Kwijtschrift van Jan van Fourmelles, heer van Oostkerke, aan Raas 
van Liekerke, heer van Heestert en Zulte, over de som van 20 pond
par. namelijk zijn aandeel in de koop van Moerbeke. 15 juni (14)80.

1 charter

356 Kwijtschrift van Henricus, bisschop van Kamerijk, aan de Sint-
Adriaansabdij verleend over de som van 100 pond par., 
geschonken voor weldadigheidsdoeleinden. 6 december 1480.

1 charter

357 Deyn de Cuelneere heeft van de Sint-Adriaansabdij de kleine tiende
van Iddergem, met de offeranden en 5 bunder land en 3 en een 
halve kapoen per jaar gepacht voor een termijn van 12 jaren. 12 
april 1481.

1 charter

358 Voor Cornelis de Blende, Lauwereys Droesbeke, Claus Beerts en 
Geert Mueleman, schepenen, en Arent de Biscop, meier van 
Deftinge, heeft Joris Ranckaert van Gillis Herreman 1 dagwand land
gekocht, gelegen op de "mottaelsborre" bij de "Seldersbrouc" in 
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het vonnis van Deftinge, en een halve dagwand land op de 
"gheeneersdorpecouter". 10 juli 1481.

1 charter

359 De Sint-Adriaansabdij verpacht aan Jan de Bruyne zoon van Gillis, 
de tiende te Iddergem voor een termijn van 9 jaren. Getuigen: Jan 
Ruusschuere en Adriaan de Croeck, schepenen van 
Geraardsbergen. 30 oktober 1481.

1 charter

360 Vidimus van de schepenen van Geraardsbergen van 
amortisatieakten verleend door Karel de Stoute, hertog van 
Boergondië, aan de Sint-Adriaansabdij, dd. November 1474 
(ontleed onder reg. nr. 345). 4 november 1482.

1 charter
Niet raadpleegbaar

361 Voor Jacop de Marscalc en Pieter vanden Hamme, schepenen van 
Geraardsbergen, verklaart Adriaan de Poortere zoon van Adriaan, 
gehuwd met de weduwe van Pieter den Clerc die men heet Morael, 
dat dezelfde Pieter in erfelijke cijns had genomen van Jan Stalins, 
een stede, huis en erf in de Kloosterstraat, geheten "de herberghe 
in den hane", tegen 28 schilden lijfrente per jaar, volgens een 
chirograaf van 28 december 1480. Deze herberg was wegens 
achterstallige betalingen toegewezen aan Jan Stalins. 20 januari 
1483.

1 charter

362 Voor Jacop de Marscalc en Pieter vanden Hamme, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan vander Hulst van Jan Stalins een stede, 
huis en erf gekocht, gelegen in de Cloosterstraat, en "de herberghe
inden hane" genoemd. Jan Wouters heeft wegens zijn vrouw, 
Meeren Stalins, zuster van Jan Stalins, zijn recht van naasting 
geboden en overgegeven aan Cornelis van Borre, zoon van Gillis, 
die nu de Wettelijke eigenaar is. 5 februari 1483.

1 charter

363 Voor de schepenen van Denderhoutem heeft Vrancke vander 
Smessen, zoon van Jan, en zijn vrouw Lijsbet t sHerren, aan Daneel 
vander Stoct alias Maes, 1 bunder land verkocht, gelegen te 
Denderhoutem op "taelvelt". 1 november 1483.

1 charter

364 Rasso, abt van de Sint-Adriaansabdij, wijst uit hoofde van zijn 
patronaatsrecht, de kosterij van Denderhoutem toe aan Walrandus 
de Borre, clericus. 11 november 1483.

1 charter

365 Voor Willem Trouwaert an Adriaan vander Elst, schepenen van 
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Geraardsbergen, heeft Stevin Braecman van Gillis van 
Wyenmersch in naam van zijn vrouw Marie vander Weeden, een 
stede, huis en erf gekocht, gelegen in het "Quaestraetkin". 10 
januari 1484.

1 charter

366 Kwijtschrift van Henricus, bisschop van Kamerijk, aan de Sint-
Adriaansabdij over de som van 12,5 franken aan visitatierechten 
voor 1484. 17 november 1484.

1 charter

367 Voor Joris de Maescalc en Adriaan de (Crooct), schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Hendrik Scullins in erfelijke rente genomen 
van de schepenen van Geraardsbergen, een stede en erf in de 
Steenstraat, voor 28 sch. par. per jaar. Hendrik Scullins doet 
afstand van zijn actie ten voordele van Ghijs van Ouweghem, 
religieus in de Sint-Adriaansabdij, vertegenwoordigd door Jan den 
Rave. 15 november 1487.

1 charter

368 Voor Jan Maelsoens en Arent de Bisscop, schepenen van 
Nederboelare, en Collaert de Mersman, meier, heeft Jan vander 
Muelen van Lauwerens Cruywaghens een halve bunder land 
gekocht, gelegen op de "muelenberch". 20 oktober 1488.

1 charter

369 Maximiliaan van Oostenrijk verleent op verzoek van de religieuzen 
van de Sint-Adriaansabdij, bescherming en vrijgeleide aan abt, de 
religieuzen, het personeel en hun familieleden, en de goederen. 11 
juni 1489.

1 charter

370 Akkoord tussen Ghyselbrecht, abt van de sint-Adriaansabdij, 
enerzijds, en Lievin vanden Rode en Jan van Bracle, kerkmeesters 
van de Sint-Lukaskerk te Geraardsbergen, met het goedvinden van 
de schepenen van Geraardsbergen als opperkerkmeesters, 
anderzijds, waarbij de abt op eigen kosten een "passage" zal 
bouwen langsheen de kerk, ten, einde de Kantstenen van de kerk 
te kunnen herstellen en een verbinding te hebben met de abdij. 3 
maart 1490.

1 charter

371 Voor Collaert de Mersman en Mattheus Trouwaert, schepenen van 
Nederboelare, en voor Pieter van Loo, meier, heeft Jan vander 
Muelen van Nathalie vander Quaetpoort dochter van Lievin, 
Weduwe van Christiaen van Langhemeerssche alias de Rouck, en 
van haar kinderen Jan van Langhemeerssche, Peerkin, Betkin, 
Lynken, 1 dagwand en 16 roeden meers gekocht, gelegen in de 
"Gaverer". 22 maart 1490.



Geraardsbergen. Sint-Adriaansabdij, regesten 63

1 charter

372 Voor Adriaan vander Schueren, Geert de Buzert, Claus (Compain) 
en Pauwels de Runere, schepenen, en voor Jan Malyoens, meier 
van Overboelare, heeft Jan vander Muelen van Lievin Symoens die 
men zeyt de Corte, anderhalve dagwand land gekocht, gelegen op 
de "dutscouter". 22 maart 1490.

1 charter

373 Voor (Jaspe) van Yedeghem, meier, en voor Jan van Melloc zoon van
Jacob, Goesen Wastels, Heynric de Muer en Jan Bouwens, 
schepenen van Voorde, heeft Natalie van Langhemersch, weduwe 
van Kerstiaen van Langhemersch alias de Roec, een meers 
verkocht aan Jan van der Muelen, gelegen in de "Gavere". 25 maart
1490.

1 charter

374 Voor de schepenen van Geraardsbergen heeft Magriet 
Cappellemans, weduwe van Claus Hoots den Jonghen, en Adriaan 
Hoots zoon van Jan als voogd over de minderjarige kinderen, 
erkend aan de Saint-Adriaansabdij een erfelijke rente van 4 pond 
par. per jaar schuldig te zijn, sedert 4 jaren verachterd, bezet op 
hun huis en erf in de Denderstraat ; ter betaling van de 
achterstellen doen zij afstand van een stede en bogaard. 17 april 
1490.

1 charter

375 Voor Pieter Vandermeeren, Pieter vanden Nokere, Geert de 
Bramakere, Joes Herweechs, schepenen, en voor Gillis de Meyere, 
meier van Waarbeke en Nieuwenhove, is Cornelis vander Weeden 
als procureur van de Sint- Adriaansabdij, na klacht, beërfd met 
verschillende goederen van Steven de Ruepere, wegens 
achterstallige betalingen van een rente van 4 sch. gr. per jaar. 16 
september 1491.

1 charter

376 Voor Claus van Lierde, Geert Mueleman, Simoen de Zuttere en 
Laureins Droesbeke, schepenen, en Claus Beerts, meier van 
Deftinge, heeft Jan vander Muelen van Joris Ranckaerts een halve 
bunder land gekocht, in drie stukken gelegen in het vonnis van 
Deftinge. 20 september 1490.

1 charter

377 Voor Pieter van Yedeghem, Jan Maehoens en jan Neerincx, 
schepenen, en Pieter van Loo, meier van Nederboelare, heeft Pieter
van Belle van Gillis den Maertelleere een besloten veldeken 
gekocht, 1 dagwand en 22 roeden groot, "'tcuperkin" genoemd. 27 
september 1490.

1 charter
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378 Voor Hector de Smet, Jan de Gro(n)e, Lievin Leebeke en Jan vanden
Velde, schepenen van Schendelbeke, en voor Hendrik de Backere 
als meier, heeft Pieter van Belle van Pieter de Zuttere en huisvrouw
Lijsbet Mathijs een halve bunder meers gekocht, gelegen te 
Onkerzele bij de Ransbekevijver. 27 februari 1491.

1 charter

379 Voor Willame (Conniere), meier, Jehan le Te(mn)eur dit Bindart, 
Denis Robin, Pierart Marescault, Colart dele Ghenans en Bauduin 
Dubos, schepenen van Ghoy, heeft Adriaan Ghembruecq aan 
Cornelle dele Pasture ten profijte van de abdij van Sint-Adriaan te 
Geraardsbergen, 2 bunder land verkocht. 10 mei 1491.

1 charter

380 Voor Jehan Houredait, meier van Akren, in de jurisdictie van Ronse, 
voor Colart le Thieulier, Bernart le Vassaut, Willamme le Gresne, 
Pierart Duboo de Lessines en Jehan Cousin, schepenen van Akren, 
hebben Jehan de le Croix genoemd le Prince, zijn broer Lueren, zijn 
zuster Christoffe, weduwe van Gille de Coppenolle uit Moerbeke, en
Ysabeau del Croix, Weduwe van Jehan Baillin, 3,5 dagwand weide 
verkocht aan Pieter Bellekin uit Geraardsbergen, gelegen te 
"Wangherose". 1 december 1492.

1 charter

381 Voor Jan de Stekere en Jan Claus, schepenen van Geraardsbergen, 
heeft Arent vander Vondelen van de Sint-Adriaansabdij de tiende 
van Hemelveerdegem in pacht genomen, met 4 bunder en een 
halve dagwand land, gelegen op diverse plaatsen, voor een termijn
van 12 jaren. 22 juli 1493.

1 charter

382 Voor Adriaan Stocman, baljuw en wettelijk maner van de 
leenmannen van Daniel van Bouchout, heer van het land van 
Boelare enz., voor Robberecht van Blaersvelt, Lievin vanden 
Nieuwendorpe, Gillis vanden Houte, Jan van Ruusschuere, Collaert 
de Meersman en Hendrik de Backere, leenmannen, heeft Jan 
Buyens zoon van Jan, als voogd over Adriaan en Joosine Buyens, 
aan Jan vander Muelen een leen verkocht, 1 oude bunder groot, 
gelegen te Onkerzele. De schepenen van Geraardsbergen betuigen
als oppervoogden hun instemming met deze verkoop. 25 mei 1494.

1 charter

383 Overeenkomst tussen Ghysbertus van Ouweghem, abt van de Sint-
Adriaansabdij enerzijds, en Johannes van Tongues, handelaar, en 
Johannes en Alexander (Moussere) anderzijds, betreffende een 
pensioen verschuldigd aan kardinaal Dominicus "tituli sancti 
Clementis", gevolgd door een bemiddelingsakte van Jacobus de 
Doncker, commissaris van de stad Brugge. Deze stad is een rente 
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van 61 pond vl. Schuldig aan abdij. 7 juni 1494.
1 charter

384 Bij sententie van Ghilain van Waestberghe, Hector de Smet, Pieter 
Wevelberch, Jan van Huychem, Lievin Leebeke, Mertin Coutaert, en 
Michiel de Costere, schepenen van Schendelbeke, en Hendrik de 
Backere, meier, worden op klacht van de Rave als procureur van de
Saint-Adriaansabdij, 4 schuldeisers, namelijk Jan Trouwaaert, 
Hector de Backere, Jan de Mol en Pieter van Yedeghem alias van 
Biest, als voogd over Hanneken vander Eecken, beërfd met een 
huis te Onkerzele, op last van aan de abdij een rente van 16 pond 
par? per jaar te betalen, geschonken voor de stichting van een mis 
door Willem Hugonet, ridder, heer van Saillant en van Espoisse, 
burggraaf van Ieper, Kanselier van de hertog van Boergondië. 
Willem Hugonet had deze rente gekocht van Meester Arent van 
Sorbroucq en huisvrouw Marie vanden Catoire. 17 juli 1494.

1 charter

385 Voor de schepenen van Denderhoutem hebben Daneel vander 
Stoct alias Maes en zijn huisvrouw Emme Dries aan Lijsbet van 
Wijtevelde 1 bunder land verkocht, gelegen te Denderhoutem op 
het "taelvelt" 10 maart 1495.

1 charter

386 Geert vanden Dale, ontvanger van de "spijker" in Geraardsbergen, 
verklaart dat de Sint-Adriaansabdij een erfelijke rente van 4 pond 
par. per jaar heeft betaald voor de jaren 1490-1493, verschuldigd 
aan de graaf van Vlaanderen. Hiervoor scheldt hij de abdij voor 
dezelfde jaren 13 en een halve mud haver kwijt, verschuldigd aan 
de spijker. 16 juni 1495.

1 charter

387 Verhef van twee lenen door Adriaan vanden Borre, gehouden van 
jonker Anthoon van Liekerke, gelegen in de heerlijkheid van 
Moerbeke op "taetenbekecouter". 31 augustus 1495.

1 charter

388 Filips de Schone verleent aan Daniel van Bouchout, heer van 
Boelare, de toelating on aan de Sint-Adriaansabdij een watermolen,
staande te Geraardsbergen, te verkopen tegen 31 meukens graan 
Geraardsbergse maat per jaar. 13 oktober 1495.

1 charter

389 Voor Ghilain van Yedeghem, Hector de Smet, Pieter Wevelberchs, 
Pieter vanden Heerwghe, Jan van Huykem, Martin Coutaert en 
Michiel de Costere, schepenen, en voor Hendrik de Backere, meier 
van Schendelbeke, is Nicasis Tsammele verschenen, deurwaarder 
van de kamer van de Raad van Vlaanderen, met een brief van deze
Raad dd. 23 oktober 1495, inhoudende de veroordeling van 
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jonkheer Joos van Halewijn en Ghilain van Ville als curatoren van de
goederen van wijlen Margriet van Halewijn, douairière van het land 
van Boelare, op verzoek van Fremin de Genensy, ten voordele van 
Guy Rosseel over zijn echtgenote Jane Smeets, over de verkoop 
van 15 dagwand meers en land te Schendelbeke, de "Warande" 
genoemd. Deze 15 dagwand bleven aan Fremin de Genensy tegen 
24 pond par. per dagwand. Nicasis Tsammele onterft, als executeur
en verkoper, Joos van Halewijn, en beërft Fremin de Genensy ten 
behoeve van jonkvrouw Beatrice dele Fosse, weduwe van Robert 
de Savenses, bastaard, bij akte van 25 juni 1495. 8 december 
1495.

1 charter

390 Akte van bekrachtiging. Voor Simon de Splitere, baljuw en wettelijk 
man van de leenmannen van de aartshertog van Oostenrijk, van 
het hof "ten Steene" te Aalst, Philips van Erpe, heer van Mere, 
Cornelis van Hoorenbeke, Philips Stommelin, Hendrik van Inxhem 
en Joos Losscaert, Zijn jonker Daneel van Bouchoute, heer van 
Boelare en Schendelbeke, enerzijds, en Ghiselbrecht van 
Ouweghem, abt van de Sint-Adriaansabdij anderzijds, verschenen 
met een brief van Filips de Schone dd. 13 oktober 1495 met de 
toelating een watermolen te Geraardsbergen te verkopen aan de 
abdij. Daneel van Bouchoute heeft deze verkoop gedaan tegen een
erfelijke rente van 31 mud koren per jaar. 28 mei 1496.

1 charter
Niet raadpleegbaar

391 Voor Hector de Smet, Hector de Temmerman, Pieter vanden 
Heerweghe en Jan Huykem, schepenen, en voor Hendrik de 
Backere, meier van Schendelbeke, heeft Lijsbet van Wytevelde 
dochter van Jan, voor haar en haar 2 natuurlijke kinderen, Vincente
en Bartelmeuse van Ouweghem, van Pieter van Belle en huisvrouw 
Beatrijs, een halve bunder meers gekocht, gelegen te Onkerzele bij
de Ransbeke. 14 augustus 1496.

1 charter

392 Akkoord tussen de Sint-Adriaansabdij en de Sint-Cornelis en 
Cyprianusabdij van Ninove, met tussenkomst van Rolandus van 
Wedergrate, inzake het geschil over de tiende van Heldergem. 
Getuigen : Johannes de Coster deken van de christenheid van 
Geraardsbergen, Theodricus Vlas en Cornelius van Opdenbosch, 
priesters uit het bisdom Kamerijk. 18 oktober 1496.

1 charter

393 Voor geert de Buysere, Pauwels de Ruyvere, Jan van Ruusschuere 
en Colaert de Meersman, schepenen van Overboelare, en Lievin 
vanden Nieuwendorpe, meier, heeft jonkheer Anthonis van 
Liekercke gekocht van Geert van Varenberghe 6 dagwand en 26 
roeden land op de "Reepcouter" en 1 bunder land op de 
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"Hueneghemcouter". 5 november 1496.
1 charter

394 Jan de Broedere alias Coppenole, priester, wonende te Moerbeke, 
verheft twee lenen gehouden van jonkheer Anthuenis van Liekerke,
namelijk een leen van 7,5 dagwand groot gelegen op de 
"tatebekecouter", en het andere een halve bunder en een halve 
dagwand groot op dezelfde kouter gelegen. 7 januari 1497.

1 charter

395 Thomas vanden Borre verheft een leen, gehouden van jonkheer 
Anthonis van Liekerke, 5 dagwand groot, gelegen te Moerbeke op 
de "taetebeke". Dit leen had genoemde Thomas van zijn vader 
gekregen bij zijn huwelijk. 10 juli 1497.

1 charter

395 /BIS Constitutiebrief van een rente van 31 mud koren per jaar op de 
watermolens in Geraardsbergen ten profijte van Daniel van 
Bouchout, heer van Boelare, ten laste van de Sint-Adriaansabdij. 16
juli 1497.

1 charter
Niet raadpleegbaar

396 Voor Jan Claus en Joris vanden Cleye, schepenen van 
Geraardsbergen, heeft Jan de Martelare zoon van Gillis toegestemd
in het behoud van een waterafloop tussen zijn huis, verworven van 
Lijsbet Ganshoire, en het huis van Lijsbet van Wijtevelde ernaast 
gelegen, in de Steenstraat. 20 mei 1498.

1 charter

397 Kwijtschrift van Daneel van Bouchout, heer van het land van 
Boelare, aan de prelaat van de Sint-Adriaansabdij over de som van 
9 pond gr., namelijk zijn recht op 15 dagwand erfachtigheden in 
Schendelbeke, de "warande" geheten, bij overeenkomst met 
jonkvrouw Jehanne de Ginechy, weduwe van Gerard du Fay. Deze 9 
pond gr. zal hij terug betalen als de prelaat de warande niet in koop
houdt. 15 juni 1498.

1 charter
Niet raadpleegbaar

398 Voor Anthoine le Fuzelier en Cornille Daussut, schepenen van 
Kamerijk, heeft Jehanne de Ginenchy, weduwe van Gerard Doffay, 
15 dagwand erfachtigheden verkocht aan de abt van de Sint-
Adriaansabdij voor 32 pond gr. 27 juni 1498.

1 charter
Niet raadpleegbaar

399 Kwijtschrift van Jenne de Ginenchy, weduwe van Gerard du Fay, uit 
Kamerijk, over de som van 25 pond gr. in mindering van 32 pond 
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gr. Dit kwijtschrift wordt verleend aan de Sint-Adriaansabdij. 5 juli 
(14)98.

1 charter
Niet raadpleegbaar

400 Voor Ghilain van Yedeghem, Pieter Wedelberch, Jan de Clerc, Jan de
Gro(n)e, Jan vanden Velde, Martin Coutaert en Pieter de Blende, 
schepenen, en Hector de Timmerman, meier van Schendelbeke, 
heeft Ghyselbrecht van Ouweghem, abt van de Sint-Adriaansabdij, 
van Jehanne de Ginenchy, weduwe van Gerard du Fay, 15 dagwand
erfachtigheden gekocht te Schendelbeke, de "warande" geheten. 
Deze goederen verkreeg Beatrice dele Fosse van Fremyn de 
Ginenchy ; zij gaf ze in aalmoes aan Jehanne de Ginenchy. 5 juli 
1498.

1charter
Niet raadpleegbaar

401 Voor Lieven vanden Nieuwendorpe, Jan Seghers, Adriaan vanden 
Houte, schepenen van Geraardsbergen op een stede, huis en erf in 
de Peynstraat, toebehorend aan Robbrecht van Blaersvelt, dit goed
in beslaggenomen wegens niet betaling van een rente. Meester 
Gillis Roelofs is er mee beërfd. 28 april 1499.

1 charter

402 Voor Geert de Buysere, Jan van Ruusschuere, Pauwels de Ruyvere 
en Jan de Pot, schepenen van Overboelare, en voor Collaert de 
Meersman, meier is op klacht van her Andries Quaetwerc, religieus 
en ontvanger van de Sint-Adriaansabdij, wegens achterstallige 
betaling van een erfelijke rente van 5 sch. par. en 5 kapoenen per 
jaar, verachterd sedert 15 jaar en bezet op 1 dagwand meers in de 
"ondersten meersch", toebehorend aan Joos Scullins gheseit 
Pottier, deze meers aangeslagen en toegewezen aan her Wouter 
vanden Nieuwendorpe, priester, voor de som van 32 sch. par. 
erfelijke rente per jaar. 30 juni 1499.

1 charter

403 Voor Joes Nerincx, Matheus Trauwaert, schepenen, en Collaert de 
Mersse man, meier van Nederboelare, heeft her Ghijs van 
Ouweghem, prelaat van de Sint-Adriaansabdij, in erfelijke rente 
gegeven aan Pieter vander Eelren, zoon van Steven, 1 dagwand erf
gelegen bij de kerk van Onkerzele, tegen 20 sch. par. per jaar, voor
een termijn van 99 jaren. 6 december 1499.

1 charter

404 De officiaal van het bisdom Kamerijk met residentie te Brussel, 
oorkondt aan alle priesters, pastoors en notarissen van het bisdom 
dat inzake de twist tussen de Sint-Adriaansabdij en de Kerkfabriek 
van Sint-Maria-Lierde dat het deze kerkfabriek niet toegelaten is 
een kapelanie te stichten zonder toelating van abdij. 27 oktober 
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1500.
1 charter

405 De schepenen van Geraardsbergen oorkonden dat zij een stuk 
grond hebben afgestaan aan de Sint-Adriaansabdij om er een 
oliemolen op te bouwen (een slagmolen), op last van een erfelijke 
rente van 3 pond par. per jaar. Deze grondafstand is gebeurd 
wegens herstellingswerken uitgevoerd aan de bedding van de 
Dender. 16 november 1500.

1 charter
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