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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal Geraardsbergen. Handvesten

ONZE-LIEVE-VROUWHOSPITAAL GERAARDSBERGEN. HANDVESTEN
1 Schenking van Joanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen 

en Henegouwen, aan het hospitaal van Geraardsbergen, van 2 
bunder bos, genoemd Raspaille en gelegen naast de stad van 
Geraardsbergen, mits een jaarlijkse cijns van 2 Vlaamse denieren. 
10 mei 1243.

1 charter

2 Bevel van Joanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en 
Henegouwen, aan haar baljuw en schepenen van Geraardsbergen, 
om de 2 bunders bos, geschonken aan het hospitaal van 
Geraardsbergen, op te meten. 12 mei 1243.

1 charter

3 Schenking van Filips, ridder, heer van Boelare aan Stephanus van 
Idegem, van 1 dagwand en 10 roeden weide, gelegen in de 
parochie van Idegem, magnum pratum (grote wilde) genaamd, 
mits het jaarlijks leveren van een kapoen aan het huis van Boelare.
Getuigen: de schepenen van Idegem, Arnulphus Calewart, baljuw 
en Willecin gezeid Cottavels, pastoor en presbyter van Idegem. 28 
april 1246.

1 charter

4 Bevestiging van de schenking van gravin Joanna van 2 bunders 
bos, genoemd Raspaille, aan het hospitaal van Geraardsbergen, 
door Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en 
Henegouwen, zuster van Joanna. 6 augustus 1246.

1 charter

5 Bevel van Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen 
en Henegouwen, aan haar forestier van het bos, genaamd 
Raspalge bij Geraardsbergen, om in het geval dat het hospitaal 
meer van 2 bunders van het bos zou innemen, deze terug te 
nemen, zonder het hospitaal hiervoor te bestraffen. Augustus 
1246.

1 charter

6 Schenking van Stephania - met toestemming van Balduinus, 
gezegd ferreus, haar echtgenoot - van de helft van haar erf aan het
begijnhof van Geraardsbergen, op voorwaarde dat wanneer het 
begijnhof verhuist, de schenking ten goede komt aan het hospitaal 
en de leprozerie van Geraardsbergen. Getuigen: Joannes, presbyter
van Deftinge; Joannes, kapelaan van Sint-Catharina; Sigerus, 
kapelaan van Onze-Lieve-Vrouw te Geraardsbergen; Symon en zijn 
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broer Jacobus en de burgers van Geraardsbergen. Oktober 1247.
1 charter

7 Bekendmaking door Walterus van Cambrai, aartsdiaken van 
Brabant, abt van Ninove en Geraardsbergen, Walterus van Pamella,
dekaan en de schepenen van Geraardsbergen, van de schenking 
door Oliverius, heer van Hoidel en Mathilda, zijn echtgenote aan 
het hospitaal van Geraardsbergen, van een huis en 
afhankelijkheden te Geraardsbergen, aan de brug en 10 dagwand 
weide, vlakbij Schendelbeke, op voorwaarde dat wanneer het 
hospitaal de stad verlaat, het huis teruggaat naar haar schenkers. 
28 maart 1255.

1 charter

10 Testament van Sigerus, presbyter van Idegem met giften aan: de 
pastoor, kerk en armen van Idegem ; de pastoor, koster en armen 
van Vloersegem; de kloosters van Ninove, Beauprez, Grimbergen 
en Geraardsbergen; het begijnhof van Geraardsbergen; Sint-
Janshospitaal van Brussel; de hospitalen van Herzele, Aalst en 
Marvis (Doornik); de Zwarte Zusters en de Predikheren van Gent; 
het begijnhof Sint-Elisabeth; de minderbroeders van Oudenaarde, 
Antwerpen en Brussel; Johannes, zoon van zijn oom Godescalc; het 
hospitaal van Geraardsbergen, aangevuld met precieze 
schikkingen nopens zijn begrafenis en begraafplaats (in Beauprez). 
Testamentuitvoerders: de aartsdiaken van Brabant, de prior van de 
Predikheren van Gent en de deken van Geraardsbergen. 1258, 
1264.

1 transfix

11 Brief van Benedictus, abt van Cambron aan de gravin van 
Vlaanderen en Henegouwen waarin wordt vermeld dat de vrouwe 
van Lessen aanspraak meent te maken op een weide, geschonken 
door Aleydis, vrouwe van Boelare en haar dochter, mits het betalen
van een jaarlijkse rente aan Oliverius van Skenebeke, die hij op zijn
doodsbed heeft geschonken aan het hospitaal van Geraardsbergen.
27 juni 1260.

1 charter

12 Verklaring van Gobertus, meester van het hospitaal te Lessen en 
zuster Elisabeth, meesteres van het hospitaal te Geraardsbergen, 
dat zij zich zullen neerleggen bij de beslissing van Yvo, kapelaan 
van de heren van Oudenaarde, meester Sygerus, plebaan van 
Geraardsbergen en Hugo, gardiaan van Oudenaarde, betreffende 
een betwisting van de schenking van Oliverius, heer van Hoidel 
van 10 dagwand weide te Schendelbeke. Mei 1261.

1 charter

13 Schenking van Sygerus, presbyter van Idegem aan zijn zuster 
Elisabeth, bij haar intrede in het hospitaal van Geraardsbergen, van
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een jaarlijkse rente van 40 schellingen Vlaams, bezet op een weide
genoemd Biesebeke, gekocht uit haar goederen, die alleen kan 
gebruikt worden door Elisabeth zelf met toestemming van de 
meesteres van het hospitaal. Juni 1262.

1 charter

14 Schenking van Sigerus, presbyter van Idegem, van verschillende 
stukken land te Idegem, Schendelbeke, Smeerebbe, Vloersegem en
Zegelsem, met verschillende clausules ten voordele van zijn 
verwanten en de zieken van het hospitaal van Geraardsbergen, 
gedaan aan het hospitaal Beata Maria te Geraardsbergen. Juni 
1264.

1 charter

14 /BIS Schikkingen van Sigerus, presbyter van Idegem, betreffende zijn 
testament. Juni 1264.

1 charter

15 Vidimus van Jacobus, prior van Sint-Maartensbos, van het 
testament van Sigerus, presbyter van Idegem. 10 mei 1365.

1 charter

16 Bevestiging door Sigerus, presbyter van Idegem, van zijn 
schenking aan het hospitaal van Geraardsbergen, gedaan vóór 
deken, schepenen van Geraardsbergen en de religieuzen van het 
hospitaal. Gezegeld met het zegel van voornoemde deken, 
schepenen en religieuzen. 28 december 1265.

1 charter

17 Vidimus en bevestiging door Nicholaus, bisschop van Kamerijk van 
het testament van Sigerus, presbyter van Idegem. Maart 1266.

1 charter

18 Brief van Margaretha, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, 
waarbij in het hospitaal van Geraardsbergen het aantal wordt 
beperkt tot zes zusters en twee lekenzusters. Baljuw en schepenen 
van Geraardsbergen worden belast met het toezicht op de strikte 
toepassing ervan. April 1266-1267.

1 charter

19 Kwijtschelding door Johannes, ridder heer van Schendelbeke aan 
het hospitaal van Geraardsbergen van een jaarlijkse rente van 7 
1/2 rasieren evene en 5 kapoenen, bezet op weiden genaamd: Le 
Hisselt; de weide van Thomas Marcilius; de weide van Ericus le 
Craas bij Humbeek; Li Gavet. In ruil dient een jaarlijkse rente van 4 
denieren goed geld betaald aan de heer van Schendelbeke en zijn 
opvolgers. Toestemming wordt gegeven door Rasse de Lidekerke, 
heer van Boelare. November 1268.

1 charter
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20 Bevestiging door de schepenbank van Geraardsbergen, in naam 
van Elisabeth, echtgenote van Thomas de Prato, van een schenking
van 7 schoven van 10 dagwand akker, gelegen in de parochie van 
Overboelare, gedaan door genoemde Thomas aan het hospitaal 
van Geraardsbergen. 6 juni 1270.

1 charter

21 Verkoop voor schepenen van Geraardsbergen door Petrus, gezeid 
Butoer van al zijn bezittingen in de Hunegemstraat te 
Geraardsbergen, aan Nycholas Gailinc, schepen van 
Geraardsbergen, mits betaling van een jaarlijkse rente van 20 
schellingen 2 denieren goed geld. 16 januari 1273.

1 charter

22 Brief van de schepenen van Geraardsbergen, waarin Agnes, zuster 
van Sigerus, presbyter van Idegem en haar man Johannes 
Hertoghe, de erfenis van voornoemde Sigerus goedkeuren en 
afstand doen van hun rechten op deze erfenis, mits betaling van 
100 ponden Vlaams door het hospitaal van Geraardsbergen. April 
1274.

1 charter

22 /BIS Kwijtschelding door Johannes, ridder heer van Schendelbeke, met 
goedkeuring van Godeldis zijn vrouw, Rase de Liedekerke ridder 
heer van Boelare en Aleidis, vrouwe van Boelare, aan het hospitaal 
van Geraardsbergen van 3 vierendelen evene en een halve 
kapoen, bezet op een halve dagwand weide, gelegen te 
Overboelare, genoemd Cortelake, in ruil voor een jaarlijkse rente 
van 1 Vlaamse denier. Getuigen: Egidius de Fordes, Nicolas Gailinc,
Egidius Mentin, Johanne gezegd Voskin, Ruekins de Monte, 
Heinemannus de Truebe, Gerardus Kint en Petrus Zas. 8 april 1279.

1 charter

23 Verpachting voor de schepenen van Geraardsbergen door Wouter 
de Mordadeghe en Mychiel van der Vastrishaghen aan het 
hospitaal van Geraardsbergen van een weide in de Beekmanbroch, 
voor een periode van 15 jaar, mits een jaarlijkse rente van 12 
schellingen Vlaams. 16 februari 1294.

1 charter

24 Bevestiging door Jhan, kapelaan van Sint-Pieter in Meerbeek dat de
meesteres en de zusters van het hospitaal van Geraardsbergen in 
het bezit zijn gekomen van twee stukken land, samen 9 dagwand 
groot, eertijds eigendom van Jhan van Mierbeke, zoon van heer 
Ghisel en Elysabet, zijn vrouw, genoemd van Spuleghem. Een 
eerste stuk ligt tussen de kerk van Meerbeek en het hof ten 
Wolfsputte. Het tweede ligt één bunder na de Muenkenvivere te 
Ninove. Getuigen: broeder Gillis, Willem de Vleschouwer, Gherart 
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van den Bosche, Jhan Wutganc, Boidin van Mierbeke en Ywain de 
Deckere. September 1291.

1 charter

24 /BIS Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Lisebeth, dochter 
van Gherart Kint jegens Arnoude de Vleminc van de helft van een 
huis en erf, gelegen in Potchemain, mits een jaarlijkse rente van 5 
schellingen Vlaams. 21 juni 1283.

1 charter

25 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Gillis van 
Keerleghem jegens Jhanne Turrekine van de helft van een huis en 
erf, mits betaling van een jaarlijkse rente van 10 schellingen 3 
denieren Vlaams. 29 juni 1290.

1 charter

26 Verkoop voor schepenen van Geraardsbergen door Jhan van 
Edighem aan Gillis van Reninghem van een huis en erf, gelegen 
tussen het erf van Arnout van Catenbeke en het erf van Steven van
der Beken, mits een jaarlijkse rente van 30 schellingen Vlaams. 17 
februari 1294.

1 charter

27 Koop door Jhan de Nuweler jegens Coppine Veralisensone van een 
huizing en hofstede, die hij bewoonde, op de parochie van 
Erwetegem, mits betaling van een jaarlijkse rente van 10 
schellingen parisis. Maart 1296-1297.

1 charter

28 Bevel van Gwijde, graaf van Vlaanderen, markgraaf van Namen 
aan de baljuw van Geraardsbergen om de betaling en levering van 
aalmoezen en schenkingen aan het hospitaal van Geraardsbergen 
te doen naleven. 1 maart 1286.

1 charter

29 Schenking voor schepenen van Overboelare door Arnout de 
Oelslaghere aan het hospitaal van Geraardsbergen van een weide, 
gelegen in Overboelare in de Mortsche broech, waarvan het 
voornoemde hospitaal al een deel bezat. Jan Arnut doet bovendien 
afstand van zijn rechten op deze weide. November 1291.

1 charter

30 Bevestiging door Thomas, plebaan van Geraardsbergen, Johannes, 
kapelaan van Sint-Catherina en Egidius, kapelaan van Beata Maria 
te Geraardsbergen (kapel op de markt) van de schenking aan het 
hospitaal van Geraardsbergen door Johannes, gezeid Page, van een
jaarlijkse rente van 4 schellingen Vlaams, bezet op het huis van 
Willehm van Cattenbolle, gelegen naast het erf van Margaretha, 
dochter van Adriaen. 1 april 1293.
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1 charter

30 /BIS Verkoop voor schepenen van Overboelare door de abt en het 
klooster Sint-Adriaan te Geraardsbergen aan de meesteres en de 
zusters van het hospitaal van Geraardsbergen van 10 tot 12 
dagwand weide, gelegen te Overboelare, in de volksmond in 
Dechout genoemd, staande naast het erf van Arnoldus de Plankes, 
mits betaling van 20 ponden parisis. 27 juni 1292.

1 charter

31 Bevestiging door Walterus, presbyter van Steenhuize en provisor 
van het hospitaal van Geraardsbergen, Sigerus, presbyter van 
Smeerebbe, Johannes genoemd Mourman, kapelaan, Balduinus, 
kapelaan van Steenhuize en Egidius, kapelaan van de leprozerie 
van Geraardsbergen van de schenking door Johannes genoemd 
Nebularius, poorter van Geraardsbergen en Margareta, zijn vrouw 
aan het hospitaal van Geraardsbergen van een jaarlijkse rente van 
40 schellingen Vlaams, bezet op 2 bunders land gelegen in de 
parochie van Ophasselt, op voorwaarde dat Clementia, genoemd 
Smans, zuster van het voornoemde hospitaal de rente voor zichzelf
kan gebruiken en er een jaargetijde wordt opgedragen voor het 
zielenheil van Daniël de Grutere en Elisabeth, zijn vrouw. 1292-
1293.

1 charter

32 Bevestiging door Thomas, plebaan van Geraardsbergen en 
Lambertus, kapelaan van Hunnegem, van een schenking door 
Gerardus, genoemd Ruwe en Marsia, zijn vrouw, aan het hospitaal 
van Geraardsbergen van een jaarlijkse rente van 11 schellingen 
parisis, bezet op hun huis in de wijk Hunnegem. 19 januari 1295.

1 charter

33 Verkoop voor schepenen van Geraardsbergen door Woytin van 
Parnieke, schoenmaker aan Jhanne Gaffelkine van een huis en erf, 
gelegen aan de duche porten, mits betaling van een jaarlijkse rente
van 10 schellingen 1 denier goed geld. September 1295.

1 charter

34 Bevestiging door Thomas, abt van Sint-Adriaan te Geraardsbergen 
en Thomas, plebaan van Geraardsbergen van een schenking door 
Johannes gezeid Nuweler en Margareta zijn vrouw aan het hospitaal
van Geraardsbergen en de armendis van dezelfde stad van een 
jaarlijkse rente van 10 schellingen Vlaams, bezet op een huis te 
Erwetegem, op voorwaarde dat de rente kan gebruikt worden door 
zuster Clementia. 2 april 1296.

1 charter

35 Schenking voor schepenen van Geraardsbergen en Thomas, 
presbyter van Geraardsbergen, door Ermengardis gezegd de 
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Kockenberga, weduwe van Adriaen Parmentarius aan het hospitaal 
van Geraardsbergen en de armendis van dezelfde stad, van 10 
dagwand winnend land, gelegen op Sint-Maria-Lierde, verdeeld 
over een stuk van 1 bunder bij de Steenmarkgate op de berg en 
een stuk van 6 dagwand, naast het huis van Henricus genoemd 
Vijtsch en Soykin de Drisco. 20 september 1297.

1 charter

36 Koop voor de schepenen van Geraardsbergen door Jhan de 
Nuwelare jegens Arnoude den Brunnen van een huis en erf, tussen 
de beide Hunneghemstraten, gelegen boven het erf van Arnoud 
Oolslaghers en tussen het erf van Arnoud Roelfs en Lisbette van 
Oudenarde, mits een jaarlijke rente van 10 schellingen goed geld. 
20 januari 1303.

1 charter

37 Vidimus van de schepenen van Geraardsbergen van een schenking
van 10 mei 1304 door Nicolaus genoemd Gailinc inwoner van 
Geraardsbergen aan zuster Sophia, meesteres en de broeders en 
zusters van het hospitaal van Geraardsbergen van een jaarlijkse 
rente van 11 ponden Vlaams, bezet op een huis in de Molendries te
Geraardsbergen, mits het doen opdragen van een dagelijkse mis. 
29 mei 1304.

1 charter

38 Bevestiging door Egidius, plebaan van Geraardsbergen en 
Adrianus, genoemd Picke, kapelaan van de kapel op de markt, van 
de schenking door Johannes, gezeid Nueler, inwoner van 
Geraardsbergen, aan het hospitaal van Geraardsbergen van een 
jaarlijkse rente van 20 schellingen Vlaams, bezet op het huis van 
Jacobus genoemd Veralisen in de parochie van Strijpen, op de 
plaats Lupiputens genoemd en bezet eveneens op het huis van 
Johannes van Malart, gelegen op de wijk Hunnegem, mits het 
voldoen aan verschillende voorwaarden. 10 april 1306.

1 charter

39 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Margriete, vrouw 
van Jhan van der Molen, jegens Margriete Witten van een huis en 
erf in Dolslagherestraat, gelegen tussen het Heylenhuis en het erf 
van de wijngaard, en het huis en erf van Gillis Roelfs, mits een 
jaarlijkse rente van 5 schellingen goed geld. 11 december 1306.

1 charter

40 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Margriete vrouw 
van Jhan van der Molen jegens Marten Deenkins van een huis en 
erf in de Gasthuisstraat, gelegen tussen het huis van Jan Munter en
het erf van Hannekin Ecgherics, mits een jaarlijkse rente van 10 
schellingen goed geld. 6 juli 1306.

1 charter
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41 Pacht voor schepenen van Geraardsbergen gegeven door Jhan van 
der Molen aan Jhanne Hardebollen en hoirs van een erf gelegen in 
Putchemain, tussen het erf van Claus Trioens en de zonen van 
Petrus Hardebols, mits betaling van een jaarlijkse rente van 13 
schellingen goed geld. 3 september 1307.

1 charter

42 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Beatrix, vrouw van 
Jan Gaylinc, jegens Gillis Tayman uit Putchemain, van een rente van
24 schellingen Vlaams, bezet op zijn huis en erf, gelegen tussen de
groete coninc perre te Boengardewaarts en de Verastenbeke. 17 
augustus 1309.

1 charter

42 /BIS Pacht voor schepenen van Geraardsbergen gegeven door Allaems 
van der Molen aan Clause den Plaits en hoirs van de helft van een 
huis en erf, gelegen bij de Dusche Perten, naast het huis van 
Adriaen van Middelhoven, mits betaling van een jaarlijkse rente 
van 16 schellingen goed geld. 27 mei 1309.

1 charter

43 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Kateline Gillis 
dochter van Bernaert jegens Gillise Symeens, uit Aspelare, van een
jaarlijkse rente van 20 schellingen bezet op een huis en erf in de 
Paynstrate. 9 december 1310.

1 charter

44 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Maes Pouwels, 
jegens zijn broer Jhanne Pouwels, van een jaarlijkse rente van 7 
schellingen, 6 denieren zwarte parisis, bezet op een huis en erf in 
de Molenstrate, gelegen tussen het erf van Jhan Brunen en het erf 
van Willem Melre. 14 maart 1313.

1 charter

45 Verkregen bij vonnis, voor de schepenen van Geraardsbergen, door
Jhan Gailinc, een huis en erf in Putsemayn, eertijds toebehorende 
aan Gillis Tayman, bezet met een jaarlijkse rente van 24 
schellingen zwarte parisis, ten laste van Steven van Sotteghem. 3 
oktober 1312.

1 charter

46 Pacht voor schepenen van Geraardsbergen gegeven door Kateline, 
dochter van Segher Waghenmans, van de Steenputte, aan Peter 
zoon van Arredijn van Scielbeke, van een huis en erf gelegen boven
de Steenputte, tussen het erf van Lisane Smes en het erf van Jan 
van Eeversbeke, mits een jaarlijkse rente van 3 pond goede 
munten. 7 augustus 1313.

1 charter
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48 Pacht voor schepenen van Geraardsbergen gegeven door Jhan van 
den Kerchove van Schendelbeke, aan zuster Sophien, meesteres 
van het hospitaal van Geraardsbergen en de Raad van 
Geraardsbergen, van een weide gelegen te Schendelbeke, 
genoemd de Gastmersch, voor een termijn van zeven jaren, mits 
betaling van een jaarlijkse rente van 6 pond zwarten parisis. 20 
november 1314.

1 charter

49 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Jhan van der Molen
jegens Gontiere Stautine, van een jaarlijkse rente van 3 alben, 
bezet op een huis en erf, gelegen tussen het huis van Jhan van den
Berchcautere en Moreel Messemakere. 17 januari 1316.

1 charter

50 Schenking door Gillekin van den Keere uit Lierde aan Arnoude van 
der Haghen van al zijn bezittingen te Waaienberg. Getuigen: Joes 
van Waienberghe, Jhan Clemmien, Claus van Velseke en Pieter 
Seghers. 8 mei 1316.

1 charter

52 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Arnaudus 
Scaudharinc jegens Clementien Scandeleren, van een huis en erf in
de Overste Hunneghemstraat, mits een jaarlijkse rente van 16 
schellingen oud zwarte parisis. 22 maart 1317.

1 charter

53 Schenking door Gherart van Langhersaut en Katerine, zijn vrouw 
aan het hospitaal van Geraardsbergen van een jaarlijkse rente van 
2 schellingen parisis, bezet op een huis, bewoond door de vroegere
eigenaar Jan Spane, buiten de Heuver Poort. Getuigen: de abt en 
de pastoor van Geraardsbergen. April 1316-1317.

1 charter

54 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door jonkvrouw Lisbeth 
Kint, jegens Jhanne Hardebollen uit Puchemain van al zijn 
bezittingen te Puchemain, mits een jaarlijkse rente van 20 
schellingen en 2 denieren oude zwarte parisis. 2 mei 1317.

1 charter

55 Pacht voor schepenen van Geraardsbergen, gegeven door Heniric 
Mercin uit Voorde aan de meesteres en de zusters van het 
hospitaal te Geraardsbergen van 6 dagwand land gelegen in de 
parochies Voorde en Smeerebbe, voor een termijn van zestien 
jaren, mits een jaarlijkse rente van 50 schellingen oude zwarte 
parisis. 2 juni 1317.

1 charter
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56 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Gherart van Bonte 
jegens Coele van der Anderlinghen, van een huis en erf gelegen in 
den Houc, bij Sboekelcien, mits een jaarlijkse rente van 7 
schellingen en 3 denieren parisis. 23 juni 1319.

1 charter

57 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Pieter Cardenael 
jegens Clause Bernarts, van een huis en erf, gelegen te Puchemain,
tussen de huizen van Gillis Tions en Jan van Acht, dat voortaan 
wordt gepacht door Clause Bernarts voor een jaarlijkse rente van 
20 schellingen hoge zwarte parisis. 24 september 1319.

1 charter

58 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door zuster Sophie, 
prieuse van het hospitaal van Geraardsbergen jegens Ghertruuden 
van Briveren, vrouw van Jhan Cosins en haar drie zonen, Jhanne, 
Gillise en Hendrike, van 1 bunder land gelegen in de parochie van 
Everbeek, genoemd het Corpondsveld. 13 maart 1321.

1 charter

59 Bevestiging door Hues de Fagnieulles, heer van Wieze dat mevrouw
Souffie, meesteres van het hospitaal van Geraardsbergen heeft 
verkregen van Jehan Daunoit 2 bunders en 20 roeden bos, mits een
jaarlijkse rente van 6 schellingen alba en 3 kapoenen. 6 november 
1320.

1 charter

59 /BIS Verkoop voor schepenen van Acren door Claus del Aunoit aan 
mevrouw Souffie van het hospitaal van Geraardsbergen van 2 
bunders en 20 roeden bos mits een jaarlijkse rente van 6 
schellingen alba en 3 kapoenen. 3 november 1320.

1 charter

60 Bekendmaking door Gherart van Bost, Gherart van den Berghe, 
Gherart van Reaghe, leenmannen van de heer van Zottegem, dat 
Gillis van Waesberghe heeft gekocht een leen, dat toebehoort aan 
de heer van Zottegem, gelegen in de parochie van Velzeke. 
Getuigen: andere leenmannen, Woutre vanden Berghe, Janne van 
der Hoeven, Janne Roesbeken en Janne dan Groeten. Maart 1320-
1321.

1 charter

61 Bevestiging door Henricus, abt van Sint-Adriaan in Geraardsbergen,
Thomas, deken van Geraardsbergen en Johannes, plebaan van 
Geraardsbergen van de schenking door Matheus, genoemd 
Olslagher aan het hospitaal van Geraardsbergen, van een jaarlijkse
rente van 4 schellingen en 9 denieren oude parisis, deels bezet op 
een huis en erf van Walterus, gezeid Oebinus, gelegen naast de 
weide en het huis van Egidius, gezeid de Berghem, zoon van 
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Cornelius en het huis van Egidius van Oesterzele, deels bezet op 
het huis en erf van Elyzabeth gezeid Schouderings, gelegen te 
Hunnegem, naast het huis van Elysabeth, gezeid Straeten en 
Margareta gezeid Kersemakers. 1 februari 1322.

1 charter

62 /A Bevestiging door Hues de Fagnieulles, heer van Wieze, dat vrouwe 
Souffie, meesteres van het hospitaal van Geraardsbergen heeft 
gekregen van Clause del Aunoit, ten voordele van het hospitaal en 
de armen van Geraardsbergen, 1 bunder bos, gelegen in de 
parochie van Acres, mits een jaarlijkse rente van 10 witte 
schillingen en 2 kapoenen. 6 augustus 1322.

1 charter

62 /B Bevestiging door Hugue de Fagnieulles, heer van Wieze, dat 
vrouwe Soffie, meesteres van het hospitaal van Geraardsbergen, 
heeft verkregen van Clause van der Elsbroecke, ten voordele van 
het hospitaal en de armen van Geraardsbergen, 3 bunder en 20 
roeden bos, gelegen in de parochie van Acres vlakbij de Busemont, 
mits een jaarlijkse rente van 20 witte schellingen en 5 kapoenen. 6 
augustus 1322.

1 charter

62 /TER Verkoop voor schepenen van Acres door Claus der Aunoit aan 
vrouwe Souffie, meesteres van het hospitaal van Geraardsbergen, 
van een stuk bos gelegen vlakbij le Bessemont, mits een jaarlijkse 
rente van 4 witte schellingen en 2 kapoenen. 6 juli 1322.

1 charter

63 Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Woutre van der 
Gracht, jegens Clause van der Meulen, van een jaarlijkse rente van 
20 schellingen zwarte parisis, bezet op een huis en erf, gelegen 
tussen het huis van Jhan van der Meulen en het huis van Diederic 
Causmakers. 12 mei 1322.

1 charter

64 Overeenkomst voor schepenen van Geraardsbergen, tussen Jan 
Collekin en Jan Durots, die het huis van Wouter Shaghers bewoont, 
betreffende een gemeenschappelijke weg. 14 juli 1322.

1 charter

66 /BIS Pacht voor schepenen van Geraardsbergen gegeven aan Gillis de 
Trompen, door de prieuse van het hospitaal van Geraardsbergen, 
van een hofstede en boomgaard gelegen te Waaienberg, mits een 
jaarlijkse rente van 18 schellingen zwarte parisis, voor een periode 
van twintig jaar. 30 januari 1324.

1 charter

67 Schenking voor schepenen van Geraardsbergen, door Claus 
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Gaylinc, poorter van Geraardsbergen, aan het hospitaal van 
Geraardsbergen, van een jaarlijkse rente van 11 ponden (na zijn 
dood), bezet op de rechten, die schenker bezat op de molen van 
Geraardsbergen en andere erfachtigheden gelegen binnen 
Geraardsbergen en binnen het Land van Aalst, mits een aantal 
voorwaarden te vervullen door Gerart Gaylinc en Jhan Gaylinc, 
zoon respectievelijk kleinzoon van de schenker. 13 januari 1324.

1 charter

68 Pacht voor schepenen van Geraardsbergen van Jhan Kerstinen, uit 
Idegem, jegens de prieuse en de zusters van het hospitaal van 
Geraardsbergen van een hof en goed, gelegen te Idegem, voor een
termijn van twaalf jaren, mits een jaarlijkse rente van 40 ponden 
zwarte parisis. 23 mei 1323.

1 charter

69 Schenking voor schepenen van Geraardsbergen, door de prieuse 
en de zusters van het hospitaal van Geraardsbergen, na advies van
de proviseurs, aan Clause van der Eecken, smid te Everbeek, van 
een huis en erf gelegen boven de Steenputte, tussen het huis van 
Lisane Smeeds en het huis van Boidin Rombouts, mits het 
vervullen van een aantal voorwaarden en een jaarlijkse rente van 3
pond parisis. 24 december 1324.

1 charter

70 Vastlegging voor schepenen van Geraardsbergen van de grens 
tussen de straten en de erven van de stad en de erven en de 
gracht van het hospitaal van Geraardsbergen. 24 december 1324.

1 charter

71 Pacht voor schepenen van Deftinge genomen door Piereet Smets, 
zoon van Jakemin, jegens Wouter vanden Vivere, van een hofstede,
mits een jaarlijkse rente van 14 oude groten. 2 juni 1325.

1 charter

72 Afschrift van de bevestiging van 14 augustus 1325 door Henricus, 
abt van Sint-Adriaans te Geraardsbergen van de aanstellingsbrief 
door Margaretha, gezeid Bonois, zuster van het hospitaal van 
Geraardsbergen, van Johannes Binore, gezeid Egidius, kapelaan 
van Aspelare, Cornelius, gezeid Michaël Johannes de Dixmudi, 
Johannes gezeid Gaixman, Johannes gezeid Binet de oude, 
Johannes gezeid Binet de jonge, Johannes de Ponte Episcopi, 
Walterus de Tornaco en Egidius Fermin, als procuratores van het 
hospitaal van Geraardsbergen. 20 augustus 1325.

1 charter

72 /BIS Afschrift van een akte van 25 juli 1325 waarin Egidius Binet, de 
jonge, Michaël de Atrebato, Adam de Ambronayo, Guillaume Binet 
en Johannes de Dixmudi, allen clerici worden aangesteld door 
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meesteres Sophia en de zusters, met toestemming van de vicaris, 
als procuratores van het hospitaal van Geraardsbergen. 21 
augustus 1325.

1 charter

73 /BIS Koop voor schepenen van Geraardsbergen door Kateline, dochter 
van Pieter Cardenaels jegens Jhanne den Bec van een jaarlijkse 
rente van 7 oude grote konings tornoisen, bezet op een huis en erf 
te Puchemain, gelegen tussen het huis van Cornillis Craps en het 
huis van Meegrieten Bech. 8 januari 1329.

1 charter

74 Goedkeuring door Johannes de Florentia, vicaris-generaal van het 
bisdom Kamerijk, van de aflaten, verleend in het hospitaal van 
Geraardsbergen. 9 december 1329.

1 charter
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