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TEN CEL ETDB

Na bijna tien jaar onderbreking wordt meir dit deel de reeks reges-
ten op de jaarregislers van de schepenen van cle keure verdergezet,
In de loop van 1981 zullen zeven delen verschijnenr râmolijk de

schepenjaren 1360-1361, 14O1-14O2, 1402-1403, 1403-1404, 14O4-14O5,
1405-1406 en 1406-14O7, Ze konden a1le 6ereali.seerd worden dankzij
de hulp van een aanlal pas afgestudeerde universitairen die wij,
in hel stelsel van de stages en van de tewerkstelling van werklozen,
een fijdlang Lot onze medewerkers hebben mogen rekenen. BIk deel
verschiJnt onder de naam van de auLeur.

Voor de gevolgde werkwijze blijft, de uiteenzetting geldig van
J. Boon ir¡ deel I van deze reeks, verschenen in 1968. In een frten

geleidetf van éér, der volgende delen hopen ürij een eerste evaluatie
te geven van de betekenis van de micldeleeuv¡se schepenboeken.

Vermelden v¡ij nog dat voor heb ogenblik in het Seminarie van middel-
eeuÌÀtse paleografie en dÍplomatiek van de Rijksuniversiteif Gent
onder Ieiding van Prof . trl. Preven j.er een BTK-pro j ecb loopt, dat
o,m. tot doel heef I de Ge:'¡tse jaarregisters van de keure r schepen-
jaren 1483 tot 1503, te ontleden mel hel oog op automatische ver-
werkÍng.

Februari 1 9B 1

Dr. J. Decavele
Stadsarchivaris.
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REGESTEN

1360 - t36t

æs¡åå?Jß.
1348, juni t2

t, Lie'¡in Bcenen en Jan Lieven beloven op boete van 50 lb.paro de ult-
spraa!< van de schepenen te volgen in verband met de 2OO schilden van
,J"'.r'ì van Bottele en Haechte, zijn vroubr. De schepenen Jan den Pape,
Licvin van Loe en Gill1s Zax besllssen samen met Ghelnoet de Pape,
l¡Iillem BeLten van de Houtbriel, Matheus van Ghendbrucghei en Jan den
hJilden dat Llevin t/4 van de 2OO schilden zal- krljgen bfj de eerste
vereffening en dat Jan t/3 zal krljgen bij de tweede"
F' 2!v" /4.

.1 
369.,,. -a.r-ro.ll,!59I 1å

2o Äri:lhef : schepenboek in het schependom van Gherolf Bets, Glllis van
f-;atl:em en cs o

Fo i:o /7"

,.#$pr-...qqgqsårts_12

3" Lic)'n'r'l't van Huusse verliJdt voor de schepenen Jan uten Dale, Lievln
Pi.tl'.il'r en A.r:noud van Leuseghem zLjn huis en erf in de VoLderssLraat
verlccch'1, te hebben voor 32 lb"gro"torno âãn rÍdder Gherard, heer van
Ste'¡îhuizo. Borg¡ .Tan van Varnewljc en Jurdaen ser Zanderso
Fo Lr" /2"

A3*Ç9-,'"-"î'"u-ílSi:L tus ?-t

;io l'icutr.:r vair ì:lnderhoute en Aechte, zljn vroubr, zíjn tussen de 39 en 49
Í3".:j.'c" schurl.<lig aan Pieter vanden Damme van verf; de vrouw van Pfeter,
,¡rrr'ìor.!d, zi3n zoon en zíjn knapen getuigen het.

VJo'-lte.r is 31b"3s.6d"gro" schuldlg aan Mergrlet, de vrouh/ van Jacop
verì Lot'cndeghein van wol; Líevín van Omelroden en zí jn zoon Lievin ge-
tulgcn het" 

i

Wouter is L9 gulden en 1 gro" schuldig aan Kateline svos van ziJde;
Licvin, haar zoon, getulgt het"

!ícuter is 43 s.gro" schuldig aan Jan de Blaeuwere van blauwverven;
zíjn knaap getulgt heL.

b/ot¡ter is 23 gulden schuldig aan de moeder van Gillis Mond van wol .

Aechte is 4L s.2d.gro" schuldlg aan Jan de Beisere van boter; Everdeye
Ftobbe en Dierin vander Beke getuigen het,

vloutcr en zLin vrouhf zijn L schild schuldig aan Jan Dotter van een
LenÍng "
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Wouter e¡r zi)n vroub, hebben een schuld
Dierin vander Eeke getuigt het"

aan Kateline Bori.uuts;

Aechte is 5k gulden
Damme getuigt het"

schuldig aan Lodewik vander Eeke; Pieter vanden

Aechte heeft nog een schuld, waarvan al
Kateline Borlur:ts van 4 'fwaerpLenrt ( 1) ;
het "

4 schilden
Boudin van

betaald werden aan
Vlnderhoute getuigt

ommezijde: opsomming van het bezit van Vrlouter van Vinderhoute.
F' 7v" /B "

stus 253

5 Jan Kala',vard, Jan Hugard,
verbinden zlch op ban van
Fo !v" /!"

belden ult ZeLzate en J.n Soncke
geen vuur meer op hun land te maken"

f s oJan,
L0 jaar

1,3€9L.39-q r:stus 26

6o Jan vên I'Ja.men geeft. aan ridder Jan van Hoesbein en zljn vroui^r Ide, die
vroeger gehuwd was met ridder Wouter van Berghem, het huls rfKaelmondrl
in de Hoogpoort geLegen en achteraan uitkomend in de Nuwelsteeg" Jan
en f.de verl(open het met de landciJns van 26 lb. par" aan Jan vander
l{ei:.re, die gehulvd is met de dochter van Symon Ghommaers" Opgemaakt
t'co:l de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lat,hem en Jan ser Pieters
en v'oo.r: Ghlselbrecht den Grutere, f s.Ghlselbrecht, t^rillem den Pape en
Philips den Pape als landheren.
Fo 3r" /L"

L360, auqlrstus '¿-7

'/" i;ci'g::iet vander Crusen stelt Jan Botters aan" Katellne ls de zuster
v¡i"ì l.iergriet (2) 

"Fo 1.ro /3 "

B. (?) stelt Jacop dcn V'linkel-eere schadeLoos van 3 lb. groo torno
Borg: Philips Massche (3)"
Fo 7v" /3 "

9" Verkatellne Naes,
penen Jan Dotter
ven Ja.cop (4).
Fo 2v" /2"

( 1) een vreef sel
had "

de vrouw van Justaes
erì Jan van Meeren een

doet voor de sche-
Marie, de weduwe

uten Ramen
legaat aan

dat een ketting van kamwol en een lnslag van gekaarde wol

(2)
(3)
(4)

moellljk
moeilijk
rnoeilijk

leesbare
leesbare
leesbar:e

tekst; in de rand:solutum
tekst
tekst
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10.

L360, augustus 28

AnnekÍne vanden V'Jale, f s"Jan, geef t de
in het Vleeshuis aan de Braambrug, die
genoemd, naliet ( t) "Fo 1u" /6.

helft van de halve stalling
Pieter vanden t{ale, Aghelsteen

L1"" onleesbare tekst"
Fo 2v" /t"

L36_0, augustus 3C

!2" Lievin vanden HoIe verleent bij het huwelijk van zi-jn docht,er Kateline
met Jan Dierlaije een schoofrecht in Denderhoutem, dat hij vroeger van
Robbrecht van Houthem gekocht had en Va X. land en meers, dte hij van
Robbrechts zuster gekocht had, met een lijfrente erop van 2 Lbo groo
die Helnric Koghe aan Jan Houri, priest,er, verschuldigd ts. Franchols
vanden HoIe, fs" Lievin, stemt als oudste erfgenaanì hiermee ln op boe-
te van 2OO lb. gro. torn" opgemaakt voor de schepenen Gheerolf Betten,
Gillis van Lathem en cs"
Fo 2r" /3"

1-36O. september t

13" Op nieuwjaarsavond L359 erkencien !r/i1Iem de Vlascopere, Segher Goele
en Vrlillem Andries voor de erfachtige lieden Godevercl en Jacop van
Machline, dat ze in naam van cle erfgenamen van lnlillekaije, 9lb" 9 so
6 d" gro" torn" schuldig waren aan Mattheus cien hlale" Mattheus erkent
nu betaald te zijn (2) 

"Fo Iv" /7 "

L4" Maes Stuperaerd krijgt alle goederen van Verkateline van Mercrucen en
hij belooft haar levenslang te onderhoudeno De dochter van Verkateline
stemt ermee in, mits ze bij de dood van haar moeder I }b" gro" torn"
betaald wordt door Maes; gedaan voor de schepenen Gheerolf Betten en
Lievin Ri. jmvische ( 3) "Fo 2r" /2"

L360 se tember 5

L5. VrJlllem van Buten, amman en de schepenen Lievin Rijnvische, Jan van
Meeren en Arnoud van Leuseghem geven het huis bi j de .,.Houcbrug.l, dat
verpand \^ras htegens een schuld van L0 lb" gro" Lorno vêl't Lievin van
Vinderhoute aan Willem vanden Vivere, in volle eigendom aan laatstge-
noemde.
Fo 2vo /3 "

(L)
(2)
(3)

l-n
Ln
Ln

de rand:
de rand:
de rand:

solutum
solutum
4 gro"



1360. seÞtember 9

1'6" Augustijn van Singhem en vrrillem vanden pitte rapporteren aIstige lieclen voor de schepenen Lievin PitkÍne en Robbrecht vandat Lauwereins Heinricsoens, f s"Jan erkend heef t 72 r_b" Lg s"torn" schuldlg te zijn aan Jan uter Galeiden; hlj verzekerdezijn hui.s buiten de Grauwpoort" opgemaakt op 27 januari L360F' 3r" /2"

4

erfach-
Eeke
9ro "

cleze op
(n.s") 

"

1'7" Meester l/úi11em de costere van sint-Kateline-ter-Hoijen legeert voorde schepenen 'Lieviri Pitkin, Robbrecht van Eke en Jan van Meryen, 6lb" gro" torn. aan Merren, fa.Kateline Truden, zijn stlefdochter" Hijverzekort cieze op zijn woonhuis, waar Jan Rivissche, priester, land-heer van is.
Fo 3r" /3 "

13 99., -s.e.J¿!9nþ,.qf-. -1 -1-

18. Jan Bernage
DuIhuuse, 4
Riede ( 1) "Fo 3v"/'"

erkent voor de schepenen Girris van Lathem en pieter
Ib" 5 s" gro" torn" schurdig te zrjn aan staes vanden

!9" In L355 ín het schependom van Jacop l¡Iitlebaerde en Jacop van Brotsen-de, hebben Heinric vanden Moure, Joes Triest, Jan Triest, Arnoud Or:nic, fs"hlouter, Jan Neckers, fs"Heinric, Heínrick hfielande en pleter
de Smet, fs.Jan smeets de 4 b" en L00 r" moer van wl1fen "."-w.""e1Ínvanden Pitte te Zelzate gekocht voor 2C,6 lb" 3 so gro" en 16 d" in_gelschenr aan de gevolmaðhtlgden van v,JasseLln, t^rillem en Jacop vandenPitte, de kinderen van Jan vánden Pitte" De sáh"pen.n Jan ser pieters
en Jan uten Dale, beslissen dat nu er nog 1*75 rb" 1,4 so gro" moetenbetaald ¡lorden, de kinderen L3 dagen na het verstrijken ian de beta-llngstertnijn het moer mogen aanslaan (Z) " ;

Fo 3v" 1'2!t'1., '',

i
136O. sept ember t2

!
20' Heinri'c vanden Moure, Joes Trlest, Jan Triest, Arnoud ornic, fs.l^tou-ter en Jan Neckers, fs"Hej-nric, bepalen voor de schepenen Jan ser pie-

ters;en Jan uLen Dale dat ze ,róor àe koop van het moer tc Zelzate je-gens hlasselinr v'¡illem en Jacop, de klnderen van Jan vanden pitte enhun Eevolmachtigden, !7 jgar iang resp. 2 lb" tg so 2 d. ingerschen,2lb" 4 so 3 d" gro. 14 miten, z'Llo" 4 so 3 d" gro" 14 miteñ, zg so6 d"¡ 9ro. en f- ingelscher êñ 29 so 6 d" grg. en t ingetsche áu1lenbetalen (3) 
"Fo iv" /3 "

I n de rand:
de rand:'de rand:

solutum
solutum
solutum

(2)
(3)

Ln
1n

,.:
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L3 6_0, . qSJr*tSmþçr_L?

2L" Jacop van ZeIe erkent voor cJe
Meeren, 62 moutoen en 22 gro"
brouwer "Borg: Oste vander Straten.
Voldaan op 5 april i.36L (1) 

"Fo 4r" /1"

schepenen Gillis van Deinz-e en Jan van
torn. schuldig te zijn aan Jan van Loe,

borg voor Pieter den Gareelmakere 4 lb"
Kaudenberghe (3) 

"

22" GhizelbrechL de Grutere, fsoser Boudin en Lievin Rijmvisch, rapporte-
ren als erfachtige lleden voor de schepenen Gheerolf BeLten, Gll1is
van Lathem en cso dat Jurdaen ser Zanciers, Pieter ser Simoens en Januten Dale het huis aan de vriJdagmarkt waar de lammervüerkers (2) hun
halle in haddenr aan Pieter den Coninc verkocht hebben; het erf vanhet huis gaven ze hem ook voor een erfrente van t Ib. gro" Lorn"
Fo 4r" /3 "

L360 septemlcer L39

23" Jan vanden Moure belooft als
qro" te betalen aan Jan van
Fo 7t" /2 "

L360. seÞtember 17

24" Bij de dood van Lievin
paald" Ondermeer zijn
Mergriet Haens hem nog
Fo 7v" /7 "

Sanders wordt
tdulfram vanden
schuldiq (4) 

"

de waarde van
Hecke, Lievin

zljn goederen
van Ornelroden

be-
en

1360" september ta
25" De schepenen beslissen dat Jan van Gansbeke en Jacob van Gansbeke,

fs"Jan, de 55 lb. ciie ze moeten geven aan Gillis pandelarde, in oudemallgen van Florence aan 1,3 gro. of in oude Franse schilden aan tB%qro. of in ander qeld claarmee overeenkomend zullen betaten (5)"
Fo 4r" /4"

26" De vrouwe vân Malensteden erkent voor de schepenen Jan ser pieters
en Jan uten DaIe L8 lb" gro,, en t2 gro. schui.dig te zijn aan Jan vanLoe, parochlepriester te Diksmuide" 20 lb. gro. torn. werden op 3april L36L betaalcl" Jan van Lathem, Jan vanden i¡Jincle en hliLlem vandenSpieghele (bijgenoteerde namen) (6) 

"Fo 5ro /3"

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

geschrapte tekst en in cle rand: solutum
bewerkers, van lamvellen
in de rand: solutum
jaartal wordt niet expleciet vermeld
mail9ê = Þz d", maand en jaartal niet expleciet vermeld; ín de rand:
solutum
geschrapte tekst en in de rand: solutum totuum(6)
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1360. seÞtember 19

28"

In het geschil tussen Jan van Brucghe en Jan Amelsone enerzijds enKateline vanden Winckele en CIais Vrancken, haar man, anderzijds om
een % m" rogge verwi- Jzen de schepenen hen naar de stad h,aar de ove-
reenkomst vroeqer werd gesloten"(t) 

"Fo 4r" /5
Agnees, fâ.Franchois Coopmans en haar man, Mathijs van Ludeke en Ka-teline, haar zuster en haar man Jan van Vinct beloven op boete van
50 Ib" gro. torn', dat Danie1 den Brunen bij de dood van zLjn vrouv\,Mergriet, hun zuster, de helft van haar }eengoedrìren zat kríjgen"(2)Fo 4vo /1."

L360 SE tember 22

27"

30"

3L" Gillis van Lathem
van Meeren, 39 r"
de"
Fo 5rc /t"

29" Jan vanden talulghen, fs"Jan belooft op boete van
waring van de Gentse goecleren in Brugge goed te
Borg: Godevercl van Riemeland en Jacop Rogiers"
Fo lvo /8 "

L000 1b. par" de be-
doen "

Robbrecht van Eeke en Jan
het hospitaal van Oudenaar-

3 se tember 23

Jan Braem, f s"ser Lievin Braem en Li jsbette, zijn vrour^r, verliJden
voor de schepenen Jan uten Dale en Gillis van Deynse 1,/6 van 1 rb"gro" torn" erfrent.e op een erf in Aspelare verkocht te hebben aan
Matheeus van Ghendbrucghe. De wecluwe van Lievin Braemr ñu cle vrouwvan Pieter vander sickelen houcit de helft van het r/6 in leen "Fo 4v" /2 "

staat voor
Land af in

de schepenen
Meilegem aan

L360. september 25

32" Pieter Hamelric en Kateline
de de goederen van de ander
Jan uten Dale en Robbrecht
F" 4v" /3 "

sMoenx komen
zal krijgen 

"van Eeke.

overeen dat de
Opgemaakt voor

langst leven-
de schepenen

60 se ember 26

33. Vrlitlom van auteå, amman
van Dei.nze en Robbrecht
vershuis op het erf van
vanden Damme toebehoort
I-{aqhe, in volle eiqenclom
Fo 5r" /5"

en de schepenen Gillis van Lathem, Gil1is
van Eeke geven het huis, gelec¡en aan het we.-
een lrcapalrtgrr_ ciie.Jan Vours houdt, dat Jan
en dat verpand was op vraaq van Lievin vander
aan d.ie laatstg omwille van schulden"

(1) in(2) in
c-ìe rancl:
de rand:

1;r tum
Iutum

só
9o
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L360 , september 27

Kateline van Erleghem en Jan Ghelgoed, vander Molen genoemd, Mergriet
van Erleghem en haar man Jan de Wulslaghere, fs"Jan en Gillis en Lljs-bette van Erleghem spreken af dat de langst levende van hun ouders,
IttJÍIlem van Erleqhem en Verlíjsbette vander Haghe ¡ zo deze niet her-trouwt, aIIe goederen zal behouden dle ze nu samen bezitten en dat deniet-gehuwde kinderen dan 20 lb" gro" torn" zullen krijgeni bij een
nieuw huwelljk zu1len cle goederen verdeeld worden" Opgemaakt..vóor de
schepenen Jan Dotter, Licvin Rivisch en Giltis van Dclnze"' '1'

Fo 6ro /1"o

L360 e tember 28

34"

35" Verkateline, de weduwe van Cornelis
schepenen Gherolf Betten en Jan van
Bette vanden Berghe, f a"Jhan " (¡1)
t'" 5r" /2 "

vanden Berghe legeert voor de
Merren, 20 Ib" gro" torno ðân

136O" september 29

36" Mergriet Paesschedaechs erkent 3
de vrouw van h/ittem Otters"
Fo 5r" /4 "

lb " 1,1 s o gro . schutdig te zi j n aan

1360 seÞtember 30

37 " Lijsbette, de vrouw van ridder Wouter van
gro" schuldig te zijn aan h/illem Everboud"
Borg: Gillis van lntesterghem" (2.)
Fo 5t" /6.

Craywerve erkent 33 s" 2 d,

38. Zegher de Crudeneere en v,lillem oliviers rapporteren aIs erfachtÍqe.:lieden voor de schepenen Gherolf Betten en cso dat Beele V,lavels, de
vrouw van Jan lir/avels, erkend heeft 28 Ib" gro" torn" schuldig te zÍjnaan Jacop den oesterlijnc, haar broer" Deze schuld verzekerdé ze opde helfL van een huis gelegen tussen dat van Zegher de Crudeneere endat van HeÍnric van overdwater" opgemaakt op 3 januari 1354 (n.s")"
( 3)
Fo 5vo /t"

39" Godeveerd van Machline en Jacop van Machline, broers, rapporterenals erfachtige lleden dat Piet,er vanden Ghuchte en Blide van Graven-
broucke erkend hebben I 1b" gro, torn" schuldig te zijn aan GiIIis
vanden Ghuchter van tdestvelde genoemd, van laken" Opgemaakt op t4
september L360"
Fo 5v" /2 "

frt¡
('z)
(.t3:t

geschrapte
geschrapte
geschrapte

tekst en
tekst en
tekst

in de
in de

rand:
rand:

solutum
solutum
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1360, oktober t
40" Beele Coolmans erkent voor

gro" torn" betaald te zijn
F'o 5v"/3"

schepenen Gheerolf Bet,ten en cso 2 Ib"
Jan van Berghem, kastelein van Petegem"

de
van

1360, oktober 2

41," Lauwereins vanden Brouke en Jan vanden Brouke, fs.Lauwereins, rappor-
teren als erfachtige lieden voor de schepenen Gheerolf Betten en cs.
clat Pieter de Hond, bakker, erkend heeft 3lb. 1"6 so 9 d" eroo torn"
schuldig te zijn aan Jan van Vijnct" Opgemaakt op 30 september L360"
Fo Svo /4 "

1,360 oktober 3

42. Gillis Masch en Godeverd de Roede rapporteren als erfachtige }ieden
voor de schepenen Gheerolf Betten en Lievin Rijmvissche dat Gheertruud
Smaerders erkend heeft B lb" 6 s" gro" torn" schuldig te zíjn aan
Volcwive Parijs van een leninq" Opgemaakt op 27 september 1360"
Fo 5v" /5

43" Pieter Robbe erkent
Lathem 44 gulden en
1e"
Fo 6r" /3 "

schepenen Gheerolf Betten en Giltis van
torn" schuldÍg te zijn aan Jan van Brake-

voor de
10 gro"

1360, okLober 4,

44" Segher vanden Ve1cle, voogd van de kincìeren van Gillis Sammans, erkent
voor de schepenen Gheerolf Betten en cs", I lb" I so gro. torn" ont-
vangen te hebben van Jan den Amman "Fo 18r" /3 "

L360. oktober 5

45" Pieter vander Plancken van Kortrijk, ontvanger van de
frVoorne ten Brielerr, zaL t9 lb" gro" torn. betalen aan
lin voor cle 12 vaten wijn, die Pieter en Karion Behet
een vriend-koopman eertijds samen verloren"
Borg: Jan van Varnewijc, Henric vancier Vliederbeke en
F" !2vo / 1-"

L310. gktobgr 6

vrouhte van
Pieter Hebbe-

van ItBernoef rr 
,

Goesin Coucke"

Braem rapporte-
gro. schuldig

46" Jan van Roden, priester,
Staefmakers erkend heeft
Feinsi.s "Fo 6r" /4"

en Jacob Everboud, rapporteren dat Kateline
28 gouden ci" schuldig te zijn aan Gillis

L360, oktober 7

47" Verkateline, de vrouw van VrJitlem Maerscalxs en
ren dat LÍjsbette Bans erkend heeft 48 gro" en
te zijn aan meester Jan van Eeke van qreinen.
Fo 6r" /5"

Jacop
5 tb"
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L360 oktober 7

48" Kateline, de vrouw van Lievin Volkers, erkent voor de schepenen
Gheerolf Betten en cs" 1"7 s. gro" Lorno ên 7 s.6 d" gro" torn.
schuldÍg te zijn aan resp. Jan den Backere en Jan Loet,en"
Fo 6v" /7"

49 " Martin de Bliec erkent voor de schepenen Gheerolf Betten en cs " 23
gouden d" en 76 gro" torn" schuldiq te zíjn aan Jan clen Kempe uit cle
Kromme Es; hij zal ze betalen zoals bepaald door de schepenen Jan van
Vaernewijc en cso
Fo 6v" /2 "

50. De schepenen Gherolf Bette, Gi.Llis van Lathem en cso
Odclette Machette, watergraaf ,om het t/4 van de stal
raven aan Liefkin van Damiaet, fs"Lievín, te geven"
Fo 6v" /3 "

erkent voor
schuldig te

stemmen in met
van Gillis Ponte-

de schepenen
zL)n aan Jan van

51" Jan van Machline en Pieter vander Eeke rapporteren als erfachtiqe
liecìen voor de schepenen Vrllllem Boe1en, Lievin Rl jnvische en Rob-
brecht van Eeke dat Kateline vanden Pitte, de weduwe van Symoen van
Vaernewijc de volqende schenkingen gedaan heeft: 2 s" gro" torn" aan
meester Willem vander l¡Jostínen, L lb" gro" torn" 1j. jfrente aan trlillem
van Vaernewijc, haar zoon, bozet op het goed te Zomergem van Jan Bies,
2 lb. gro" torn" aan de Kartuizers te Gent, 1 lb" qro" torn. aan Jan
vanden Pitte, haar broer, 10 s" gro, torn" aan V'JilIem vanden Pitte,
fs"hlillem, haar neef, haar blauwe mantel aan Mergrietkine sVos, die
in het Sint-Janshuis verblijft, 1 Ib" groo torn" aan Beatrice, fa.
Jan van Lovendeqhem, 2 so gro" torn. aan Kateline vanden Driessche
en L0 so gro. torn" aan de kincleren van Pieter vander Eeke" Opgemaakt
op 76 augustrrs L360"
Fo 6v" /4"

1-360, oktober I
52" Kate1ine, de weciuwe van Lj"evin Volkers,

Gheerolf Betten en cso 22 so gro" torn.
Synai van leder"
Fo 6v" /5 "

53" Kateline,
Gheerolf
CIai-s den
Fo 6v" /6"

de weduwe van Lievin Vo1kers,
Betten en cs" t4 s" gro" torn"
Deckere van leder"

erkent voor de schepenen
min L d" schuldig te ziJn aan

54" fn het geschil tussen Heinrick vancJen Hende en Willem den lemmerman
over cle verkoop van een huis, volgen de schepenen het oordeel van Jan
de Pape en Pauwels Durinc, ( 1)
Fo 7ro /1""

( 1) in de rand: solutum



L0
L360" oktober 9

PÍeLer Sleepstaf en Jacop vander Eeke rapporteren aIs erfachtige lie-
den voor de schepenen Gheerolf BeLten en cs" dat Kate1ine, fa" ser
HeÍnric Huenechs, 25 Ib" gro" torn" gelegeerd heeft aan Jan Sleepsta-
v€r fs"Jan en Jan Boien, fsoJano Pieter de Sautsiedere, parochiepries-
ter was erbij aanwezig" Opgemaakt op B oktober 1360"
Fo 7r" /3 "

EE

56" Gillis Ripegher:ste legeert voor de
van Lathem en cso 5 fb" cìro" torn"
bastaardzoon bij Alijsse Meds"
Fo 7v"/3"

schepenen Gheerol.f Betten, GÍÌtis
aan Annekin Ripeghersten, zljn

1"360 oktober L0

5'7" Simoen de Rijke en Clare van Rijsínghem, zijn vrouhr, verlijden voor
de schepenen Jan uten DaLe, Jan den Otter, Robbrecht van Eecke, LlevinRijnvissche, Lievin Pitkine en cso dat ze cle volgende erfrenten ver-
kocht hebben aan Jacop van t¡Vest: L0 s" par" op het erf van Daniel van
Poucke op de hoek van cle Kouterstraat, 25 so par" op het erf ernaast
hlaar Michiel cJe Witte woont, 25 so par" op het erf ernaast van Beele
sKimpen en Jan vanden Hovene, 3 lb" I s" 6 d" par" op de hofsteden in
de Veld- en de Voldersstraat van Michiel CruupÍn, herrler, 5lb. I so6 d. par" op de bakkerij ernaasL en twee hofsteden op de hoek van deVoldersstraat, 28 so par. op het erf ernaast van Jan van Antwerpen,
45 so par. op twee hofst.eden ernaast van V,lillem vander Reke, !7 s" g
do par" en L0 so par" op een hofstecle op <1e hoek van de Nieuwe Kouter-
steeg en op een in díezelfde steeg van Daniel cle Ruddere, 4 so I d.par. en 7 s" par" op een hofsLede en een stove in de Kwaacìham en opde !üijdenaard van Clare en Meere sVerwers, !2 so par. van t¡/illem
A1aerd, 20 s" par" van Jan Blancaercl, L9 s" par" van Heinrlc van Melle,
L3 so 6 d. par" van Goesiin de Molnere, 1"6 so 3 d" pãr" van Lievin de
Gaye, 50 s. par" aan het kerkhof van Sint-Niklaas van Katelj-ne sBrunen"Fo !5r" /L"

L360" oktober 1.2

58" Joes van Leins en de voogden en de toeziener van zijn zuster Gheer-truud: Gherolf Bette, hlillem Everboud en Jan uten DaIe verlijden voorde schepenen Gillis van Lathem, Lievin Rijnvissche en cso het huis opde Zandberq naast het huis de ffRoesenrt met 3Ib" par" jaarrente, clat
Jan van Arlebeke nu houdt en het huis en erf ernaast aan Daniel den
Meyere verkocht te heb]¡en "Fo 7r" /4 "

1360, oktober t4

59" MergrieL,
en cs" 27
aan resp"
werein s,
Fo 7v" /2"

fa.Gillis Eebins, erkent voor de schepenen Gheerolf Bette
s" gro", t4 s" gro" en 3 Ib. gro, torn" schuldig te zijnPieter vander Eeke, voogd van coppins vancler neke, fs"Lau-

aan Jacop den Dobbeleere en aan Justaes vanden Ackere"



1,L
L360 t ber 14

60" De schepenen Gillis van Lathem en cso geven een huis van cie zustersvan het Sint-Janshuis aan de Houtbriel aan Gherolf Bette, dat vroegeraan jonkvrouw vander Zickelen behoorde, cie vrou\^/ van de ontvang.".i"n
Vlaanderen " ( L)
Fo Br" /?-"

L360 oktober L5

61'" Pieter Malenzone en tnlí1lem Dother rapporteren als erf achtige liedenvoor de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cso dat Mer-griet, de wecluwe van ser Lievln van Plasschendale erkend heef{: 1,7 lb"1'7 s" gro" torn" schuldig te zijn aan Volker Crrrdewaghen en Mergriet,zijn vrouh/. Opgemaakt op 15 oktober 1360.
Fo 7v" /4 "

1360" oktober L6

62" Mergriet van
innen "F" 7vo /5"

f,{ettre stert t^/iIlem vanden Ri jne aan om haar schulden te

63" De weduwe van Heinric uter
betalen aan Heinric van<1er
golclen op 11 november. (A)
Fo 7v" /6 "

64"

Volrestraten belooft 3 lb" gro" torn" te
Breenct of aan pieter van Buxsta1le" Ver-

GiIlis van Lathem, Lie-
1-O lb" çlro. torn" aan
van OIseno"

Michiel Minnebaerd legeert voor de schepenen
vin Rijnvissche, Robbrecht van Eecke en cs"CIaerkin, zijn dochter, bi j Kateline sMeyers
Fo 8r" /L"

65" Jan van Aerteverdc, priesterr €h Ghizelbrecht pollein, alslieden en Jacop Vri-end, ars randhee¡:, rapporteren voor deRobbrecht van Eeke, Jan van Meeren en Arnoud van Lueseghemswerts en Everdey uten Hove en Kateline, zi)n zustero ñetrodenrr en het qel:ouwtje ernaast vercreercr hebben" Gherloet
voogd van Poortakker, bracht er een chyrograaf van naar de
Opgemaakt op 20 september L352"
Fo L1"r" /2 "

erfachtige
schepenen
dat Aechte

huis ilOmel-
de Pape,

schepenen "

L360 oktober 1"79

66" Clais de Jaghere of vander Straten
DalerLievin Rijmvissche en Jan vanKalle en pollexine, zijn kinderen
Fo 8r" /3 "

leqeert voor de schepenen Jan
Meeren 1,2 lb" qro" torn. aan

bij Amelberghe van Kets" (3)

uten
GilIis,

(1)
(2)
(3)

in de rand: solutum
geschrapte tekst
in cJe rand: solutum



L360" oktober t7

67, Lievin de Jonchere erkent voor cle schepenen Jan clen Otter
Boelen 23 gulden en L0 <¡ro" schulcìig te zíjn aan Ogier de
en Jan uten Hove"
Fo 8r'" /4"

12

en l¡lilIem
Zadelere

6B

L360 oktober 20

Jacop vancJer Linden erkent betaald te zijn door Liev-tn de Bosschere
en zijn vroul^r, voor de schuld van Jan uLen Hove, weverr @ñ zijn vrouw,
waar Pieter van Andwarpen borg van waso De ene helft betaalde Lievin
in eigen naam en de andere helft in naam van de kincleren van Pieter
waar Ghj.selbrecht de Backere voogcl van is" (1)
Fo 8r" /5 "

69" Boudin vanden Vrlalle en hJillem Betten, fs.ser Simoen, rapporteren a1s
erfachtige lieden voor de schepenen Gheerolf Betten en cs" dat Mer-
grÍet, de vrouw van Heinric Gheleins erkend heeft 5 lb" gro" torn"
schuldig te zijn aan l¡/illem van Eeke" Opgemaakt op 4 januari L353
(n"s") " (2)
Fo Bv" /L"

L360 okLober 27

7A" De
L4
of
FO

schepenen beslissen dat Jan
s"B'd. gro " zal betalen aan
naar ttsammanstr zaL gaan "
8v" /2 "

vanden Hende, poorter te Gent, 9 Ib.
CIais Potshoofde, poorter te Brugge,

L360 oktober 22

71," Lievin Rivisch en Jan Colinsz,one rapporteren als er:f achtige lieden
voor de schepenen Gi11ís van Lathem, Jan uten DaIe en Gillis van Dein-
ze dat Lievin Kalvard, f s"Lievin, erlcend heef L 224 Ib" gro" torn.
schuldiq te zLjn aan Mattheus van GhenclbrucAhe ten voordel.e van Mat-
theusekin van Ghencibrucghe , zLjn neef " Opgemaakt op 20 oktober L360"
(3)
Fo 9r" /3 "

72" zelfcJe tekst als nr. 71," (4)
Fo 9r" /4"

1360, oktober 23

73" In het geschil tussen Pieter Lauward en Heinrick vanden Moure over de
verkoop van een erf, beslissen de schepenen Gherol.f Betten, Gitlis
van Lathem en cs" dat de koop teniet worclt gedaan en ciat Pieter het
geld van de verkoop aan Heinrick moet terugl>etalen" (5)
Fo Bv" /3 "

( r) -in clè-rãña: soluLum
(2) geschrapte tekst en in cle rand; quite ghewijst
( 3) geschrapte Lekst
(4) in de rand: solutum
( 5) in cle rand: solutum



L3
1360" oktober 23

74" In het- geschíI Lussen Pieter den Cupere van Otegem enerzijds en hlou-
ter van Scoubrouc, Jan den Sceppere en Jan uterr Le1ien, de Cleerc qç-
noemd, anderzijds, besl!ssen c1e schepenen Gherolf Betten, Gillis van
Lat,hem en cs" dat l,rJouter, Jan den Sceppere en Jan uter Lelien 5 qro"
torn" per daq zullen betalen aan Pieter gedurencie een jaar en 18 we-
ken "
Fo 8v"/5"

1360, oktober 24

75 " l¡Ji11em Durinc
vissche 5 Ib"
Fo 8v" /4 "

erkent voor de schepenen Gherolf Betten
gro" Lorn" schuldig te ziin aan Heinric

en Lievin Rijn-
Masijszone".

Jan vander Zickelen en Lievin Rijnvisch, voogden van Ruebins den
Valckenere, fs"Robbrecht en Gheerolf Bette, als verwant, hebben de
24 Ib" par" 1i jfrente voor Zoetine sValckeneren, non te rrUrsenb¡:oucrr,
bezet op cle volgende goederenz 1-4 lb. 5 s" 3 d" par" op een perceel
in de Galgenberqstraat, die Simon de Grutere schuldig is, 40 s" par"
op een perceel aan cle Wi jdenaarcl cJie Ivete Steenvoerds schulclig is,
51 s" par" op diverse percelen in Gent, 5 par" en 7 s" par" die Zoe-
tine en Ca1le vancler Leijen schuldig zLjn¡ op het erf en het half
huis t'te Valenchinefr naast het huis tfden Bosschetr, 55 so gro" torn"
op het huis'äan de Koo¡:naard \^raar Robbrecht de Valkenere j.n stierf
en op de goederen van Ruebins" Opgemaakt voor de schepenen Gillls
van Lathem, Jan uten Daler eñ cso
Fo 9v" /L"

L369, oltt_oÞer .?6,

76"

77" Jacop van Meeren erkent voor
Pitkine en Lievin Rijmvische
aan Jacop van Leeuhre"
Fo 9r'/L"

L360" oktober 27

78" Pieter van Doway stelt Diederic
Broucke aan om zijn schulden te
tegenover Joes Michiel.s"
Fo 9r" /2"

de schepenen Jan ser Pieters, Lievin
8 Ib" 8 ci" gro" torn" schulclig te zLjn

den ltlitte, bakkerr êñ Jan vanden
innen en zijn zaken te behartigen

79" In het geschil tussen Pieter van Doway en Joes Michiels waarbij Jan
van Ghend en Jan Sloeve vinderen rúraren, beslissen cje schepenen Ghee-
rolf Bette, Gillis van Lathem en cso dat Joes 1 last tarwe of 9 lb"
zal- betalen aan Pieter, vercìer nog 6 so gro" en 7 kapoenen en de
pacht voor 7 g" grond en nog 3Ib" gro" Lorn" voor de kosten clie
Piete¡: hac) in deze zaak of naar I'Sammansrl zaL gaan "
Borgen waren: Diederic de lditte en Joes Veesaerd"
Fo tLv" /!"



1"4
1-360, oktober 28

80" Jan Scatteman belooft op boete van 1OOO Ib"
pijnder van de Gentse goederen in de waag te
Borg: Gheraerd Scatteman en philips de Smet"
Fo 9r' /5 "

L360 oktober 29

par" zijn dienst als
Brugge goed te doen

8L" Willem van Lede legeert
van Lathem en cs" 4 lb"
monnik te Boudelo"
F" 9vo /2"

82"

83" Jan vancJen Steene erkent
van )einse tþ lb" gro"
de koop van een huis aan
F' 1Ot" /3"

de schepenen Gheerolf Betten,
torn " aan Jan van Leden , zLjn

voor
gro "

Gillis
zoon,

L360 oktober 30

Jan Portier, priester, en ogier Tsuur rapporteren als erfachtlge
lieden voor de schepenen Gheerolf Betten, Gillis van Lathem en csodat Kateline sKempen, de vrouw van phitips Kempen, 34 lb" gro" torn"gelegeerd heeft aan calte Compeers" opgemaakt op j.7 oktober 135g"
F'o 9r" /6"

1360. oktober 31

voor de schepenen Jan
torn" schuldig te ziJn
de Gansdries" (1)

uten Dale en Glllis
aan Jan den Otter van

84" LievÍn van Dronghine
van Meeren en Arnoud
ackere, priester, en
griet Lancacker 5., hun
Fo 24ro /3"

leqeert voor de schepenen Lievin pitkine, Jan
van LuesecJhem al zíjn goederen aan pieter Lanc-
Jacop, zijn broer, bij zijn huwelijk met Mer-

moeder "

85" üan vanclen Hende erkent voor
noud van Lueseghem 6 Ib" gro"
den Drlessche van een lening"
Fo lOro /2"

L360 november L

87"

cle schepenen Gi I 1i s v an
torn " schuldiq te zíjn

Lathem en
aan Clais

Ar-
van-

86" Jan vanden Hende e::kent voor cle schepenen Gi.llis
noud van Lueseghem Z Ib" qro" torn" schuldig te
Hende, zíjn neef, van een lening"
Fo !Or" /4"

van Lathem en Ar-
zijn aan Jan vanden

Juerls de Ridclere en Gheertruud, zíjn vrouh/, geven aan Gherard den
Brunen en Daneel den Riddere !4 lb. gro" torn" om er een rente van
18 1b' par" mee te kopen voor Jaenkin, hun kind" opgemaakt voor de
schepenen Robbrecht van Heecke en Arnoud van Luezeghem"
Fo 13v" /7 "

(1) qeschrapte tekst en in de rand: quite



BB" Simoen van Roes,slaer beloof t op boete van IOOO lb"
als makelaar van de Gentse goederen in Brugqe goed
Borg: Gillis van Roeselaer en Gi1lis Rijpegherste"
Fo 9r" /7 "

L360 november 3

89" Willem de Pape e¡:kent voor de
jaarlijks 2 lb" gro" schutdig
sVos, zíjn vrouw" (1)
Fo 9v" /3 "

9!"

schepenen Jan uten Dale en Jan Dhotter
te zi.jn aan Jan vander C1usen en Marie

15

par" zijn dienst
te doen "

90" Oqier vandon hJalle en Willem Bette, fs"hlillem Bets ser Asscherl-es
rapporteren als erfachtige lieden voor cJe schepenen Gherolf Betten
en Lievin Pitkine dat Jan vanden Hende erkencl heeft 16 lb" gro.
torn" schuldig te zijn aan Lj.evln den Amman, fs"ser Jan Ammans enMergriet, zijn vrouw, van greinen. Opgemaakt op 4 februarí L360(n"s") 

"Fo 1,Or" /5"

rveLe Rijnvisch, de weduwe van Jan Langhe, fs"Gheeraerd, ars land-
vrouw, Ghiselbrecht de Grut-ere, fs. Boudin en Heinric scolle, aIs
erfachti-qe liecienr Jîapporteren voor cle schepenen Lievin Rijnvlssche
en Jan uten DaIe dat Jan vanclen Hende erkend heeft 6 lb" gio" torn"schuldig te zijn aan h/illem van Riemelancì; hij verzekerde deze
schuld op een huis in cie Huidevettershoek naast het huis,rtèr Kaer-den"r op een erf dat rvete Rijn.visch toebehoort" opgemaakt op 20
oktober 1360"
F'o 1ov" /1"

92" Vranke vander Maelsteghe van HuIst is
aan Jacop vander Oorzelen " (Z)
Fo 1,5v" /5 "

21 quldon en 6 qro" schuldig

1360 ember 5

93" Pieter Boudins en Mergriet, zijn vrouw en Aechte, fa.pieLer Rijm-visch verlijden voor de schepenen Jan ser Pleters en Lievin nijm-vische dat ze ar hun recht op het huis en erf in de ouclburg, oãtvroeger van Pieter Rijmvisch was, tussen dat van ser Lievln vander
Haghe en Arencl Bacheleers gelegen, verkocht hebben aan phílips Mas-
sche behalve de 43 s" 3 cl" par" erfrente die Lijsbette en Kersten,
dochters van Pieter Rijmvisch erop bezaten"
F' 1,Ov" /2"

94" In het geschil tussen Pieter .¡an Deinze en KatelÍne, zijn vrou,,\,enerzijds, en Vrjillem Eckarcle of vancjer Ecke anderzijds óm een erfÍn LotenhuIIe, onder de heerlijkheid van Schuurvelde -zij zeggenhet geërfd te hebben van Gherard Denijs en hun moeder en hij-¡u-
weert het qekocht te hebben van Jan vanden Briele, fs.l^Jil1em- be-slÍssen de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cs" datPieter en Katcline het mogen houden "Fo 7?-v" /2 "

(1)
(2)

ln de rancJ:
het jaartal

solutum
wordt niet. expleciet vermeld



L6

L360, november 6

95" Kateline van Munte stelt llrlillem van Vaernewijc aan om haar schuld
te innen.
Fo 1Ov" /3 "

96" Marie Borluuts belooft voor de schepenen Gheerolf Bette, Jan ser
Pieters en Pieter van Buxstale de jaarrente van 74 s" par" die
haar zuster AIijse aan de Ho Geest van Sint-Jan naliet, te bezetten.
(1)
F" L1r" /t"

L360. november 7

97 " Jan vander
Heinric van
F" 1Ov" /4"

Rietheghe, Kat,eline Nachtegaels, Jurdaen ser Sanders,
Oedonc " ( 2)

L360, november 9

9B Jacop van Ravenscoet en Ghelloet van Leins rapporteren als erfach-
tige lieden voor de schepenen Jan uten Dale, Lievin Pitkine en Ar-
noud van Leuseghem dat Mergriet sPloughers, de vrouw van Heinrlc
van Oedonc erkend heeft 2 zakken wol van Jurdaen ser Sanders ge-
kocht te hebben voor t9 Ib" gro" torno êñ beloofde er laken van Le
maken en hem er dan mee te vergoeden "Fo 1.1r" /3"

99" Jan Dancaerd en Kateline, z.ijn vrouh/, verliJden voor de schepenen
Gherolf Betten en cs" 7 s" 6 d. par. erfrente verkocht te hebben
aan Gillis van Deinze op een erf en een huis in Onderbergênr op de
hoek van de r s Ploegerssteeg en op het erf ernaast meL de helft van
een huis "Fo 3Or" /2"

L360 november 1,1,

1OO" Pieter van Rechove en l¡Jouter van Hijf te,rapporteren aIs erfachtige
lieden voor de schepenen Robbrecht van Eeke en Pleter van BuxstaLe
dat Gillis Loechuut 12 lb. gro" torn" gelegeerd heeft aan Aneese
vanden Eechoute" Opgemaakt op L november L360"
F" 1!v" /2"

1360 november 13

10L" GlllÍs van Lathem legeert voor de schepenen Jan den Otter en Rob-
brecht van Eeke vôôr zijn huwelijk met LiJsbette, de weduwe van Jan
uten Hove uit de Voldersst.raat., 15 Ib" gro" torn" aan Annekin en
Zaenkin uten Hove, Jans kinderen"
Fo 41r" /3"

(1)
(2)

in de rand: solutum
moeilijk leesbare tekst



1,7
L360 november L4

1O2" Jan van Bechem erkent voor cle schepenen Gilfis van DeÍnse en P!e-
ter van Buxstale 36 so 6 d" gro" torn" schulcliq t.e zi jn aan Jan
van BuxsLale, priester, voor Marie, zijn dochter en haar kinderen"
(L)
Fo t1v" /3.

L360 november L5

1O3. Simoen Alaerde erkent voor de
de I lb. groo betaald te z-ijn,
was "Borg: Jan vanden Hende, fs"ser
gheerLrude 

"Fo 1,2.r" /4"

L06" Jacop Stekelinc
van Eeke 20 lb"
fs" ser Jacop"
Fo 1-2r" /2"

to7 "

erkent voor de schepenen Jan uten Dale en Rot¡brecht
gro" torn" schuldig te zljn aan Jan den Riddere,

schepenen GllIis
die Jan vanden

Lathem en cs "
hem

van
Hende

Jan en Jan vanden Hende,

schuldig

f s "Ver-

L360 november 76

tO4" Jan vancjer Hoyen en Jan de Joncheere rapporteren als erfachtiqe
lieclen voor de schepenen Lievin Ri¡nvissche, Jan van Meeren en cso
dat Bazelis vanden hlalle erkencl heeft 19 so 2 d" gro" torn. schr;l-
dig te zljn aan Jan clen t¡Julslaclhere" Opgemaakt op 4 maart L360(n.s")"
Fo Ltvo /4"

1O5" GiIIis Ysenbaert en Heinric Doedin rapporteren aIs erfacht-ige lie-
den voor de schepenen Gheerolf Bette, Gl1lis van Lathem en cs. dat
Heinric Asselman de qoederen van Mergriet vancjer Mersch, zíjn vrouw,
verkocht heeft voor 6 lb" gro" torn. ããn Gheeraerd ScaLtemanne en
Lievin van ALlendriesch; na de doocl van één van beiden zullen za
erover kunnen beschikken "Fo 72t" /L"

L360 november t7

Ghiselbrecht Pollein en Jacop Borluut rapporteren aIs erfachtfge
lieden samen met Goesin BorLuut, de broer van Jacop, voor de sche-
penen Lievin Rijnvissche, Lievin Pitkine en Arnoud van Leuseghem
dat Mergriet van scacien, cJe weduwe van Jacop van overdwater, er-
kend heeft 26 so gro" torn" schulcli-q te zijn aan Lievin van oe-
bosch " Zij zou dít betalen uit haar erfdeel van Glllis vanden
Boengaerde, die woont op het ç¡oed te rtNor:thoudri" opgemaakt op 8januari L360 (n.s") 

"Fo 1,3r" /4"

(L) geschrapte tekst en in de rand: quíte



1360. november 1.9

Jan vanden Steene erkent voor de schepenen Lievin Pitklne en
vin Ri jnvische 2 Ib" qro" to¡în " schuldig te zÍ jn aan Helnric
V'lest "F" 1"2r" /3,

L8

Lie-
van

L08.

11O" Jan Sciltman erkent voor
Pieters 6 Ib" gro" torn.
Fo L3r" /L"

de schepenen Gheerolf Betten en Jan ser
schuldig te ziJn aan Jan Haghine"

1360, november 2t

1O9" Jan Asseline, amman van Overschelde en de schepenen Gillis van
Lathem, Jâr¡ ',¡ân Meeren en Arnoud van Lueseghem geven een huis op
Overschelde in de Zakb¡:oederstraaL van Kerstjaen sAppelcoopers dat
verpand was op vraaq van l¡llllem van Riemoland omwille van 45 sn 4
d" gro, torn., l.n volle eigenclom aan laatstgenoemde"
Fo 73v" /5"

1360 november ?-2

-L3i9r-november 23

Er v¡erd afgeroepon of lemancl aanspraak maakt op het half huis van
I>ieter Brandekin in de Komijnstr:aat tussen dat van Jacop Bruuschs
en Jacoir sBrunen, aan wie !/4 van het erf toelreh^¡nt; iict,
ar¡der t/4 nec een jaarrente van 10 gro" torn" behoort aan Goesln
den Pape" Nleman<l maakt er aanspraak op"(L)
Fo 13r" /2"

1"t1"

1"!2 " De
de
tr:
FO

schopenen Gheerolf Bette en cso geven voor 5 s"
toren op de qrote spei tt!{ijchhuus[ genoemd aan
Pi-eters, f s"Pieter" Het onderhoud ervan zal hi j
1.?:" /3 "

par" per Jaar
Phll"ips van Sen-
op zich nemen,

1,73 " Jan Berrrae.r:clz erkent voor de
Pitklne 2OO gouden moutoenen
valcn, Ce muntmeester van cle
Fo t3v" /2.

schepenen Lievin Rijnvissche
schuldig te zljn aan meester
graaf van VlaancJeren . " (2)

en Lieven
Perche-

L360 november 24

1,14" Op vraag van Jan van Verrebrouc, l,rlouter den Bastere en Jan van Bil-
genr tesLamentarissen van Kateline vander Molen, hebben t¡li1lem van
Buten, artrnan en de schepenen Lievin Rivissche, Arnoucl van Leuseghem
.en Jan van Merren haar qoederen verpand.
Fo t3r" /5"

in cie rancl: solutum
geschrapte tekst

(1)
(2)
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L360" november 24

t!5 "
De schepenen Gherolf Bette en cs" beslissen dat Piet.er Cloet vol-
gens cJe uitspraak van de heer van Poeke 2Ib" gro" torn" zal beta-
len aan ridder Jan Brecht of naar nsammansil zal gaan" Verder beslis-
sen ze dat Diederick den Smed, Heinrick Cloet en Hughe Oesemond
resp" 45 S" gro"rlt s" 3 d. gro" en 22 So 6 d" gro" zullen betalen.
Soetin, de wecluwe van Jacop Cloets, belooft Hughe kwijtschelding"
Jan Brr¡cht stelL l^,it1em van Buten, de ammanr aan om zijn schulden
te innen" Griele Cloets tenslotte belooft Jan 1L s" 3 d" 9ro. te
betalen " ( 1)
Fo 13v" /L

1,!6. Vrlillem van Buten, ammanr êñ de schepenen Jan uten Dale, Lievin
Rijmvische, -Jan van Meeren en Pieter van Buxstale geven een huis
in de Stoppelstraat van Heinrlc van Oedonc dat verpand was op
vraag van meester VJillem Speljaerts omwille van 3 fb" gro" Lorn"
in volle eigendom aan cleze laatste"
Fo t3vo /3o .

!L7. l¡¡illem van Buten, ammanr €ñ cte schepenen Jan uten Dale, Lievin
Rijnvissche, Jan van Meere en Pieter van Buxstale geven een hr:is
in de Huiclevettershoek op het erf van Ïvete Rijmvischs van ser Jan
vanden Hende, dat verpan<l hras op vraag van lnlillem van Rf.emelandt
omwille van 6Ib" gro. torn", in volle eigendom aan rleze laaLste"
Fo L3v" /4"

LL8 " Na de dood van Pieter vanden Somple en Kate1ine, zijn vrouwr er-
kennen cie voogden van hun kinderen, Pleter vanden Hovene en meester
Jan Hoye, voor de schepenen Lievin Rijnvissche en Jan van Meerent
cle verkoop van 20 s" par" erfrente op het erf waar Arend van Bam-
bnrcAhe in woont in de l¡landelstraat aan Heinric Haec. Ook Jan Coe-
voet en Marfe, fa"Jan Coevoet, verlijden voor de schepenen dat ze
aan decelfde Heinric 20 s" par" erfrente op hetzelfde erf verkocht
hebben "
F o 1"4r" /2 "

1"79 " Gheerem cle Clerc en Lievin van tsalons rapport.eren als erfachtige
lieden voor de schepenen Gheerolf Bet,ten en cs" dat Jan van l¡liende-
ke, fs.Wouter erkend heeft 10 lb" I so Qr.oo torn" schuldiq te zijn
aan Beatrice, de weduwe van l¡louter van ldiendeke; vercier heeft hij
lreloofd haar te vergoeden voor cle eventuele schacle van 24 schilden
die men HeÍnrick den Vos van Ninove schuldig utas, en voor hetgeen
zi)n vacier nog schuldig was" Hij verzekerde die op het half huis
en erf, ItPollanenil genoemd, op de Vierweegschede. Opgemaakt op 9

oktober L360"
Fo !4v" /L"

( 1) in de rand: solutum
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1_360 november 27

12O" Jacop Vertrunen erkent voor de schepenen Gheerolf Betten, Gillis
van Lathem en cs" in naam van Philips uten Dale, 30 so gro" torn"
schutdig te zijn aan Stevin Pulze" Philips en zlin vrouw Aechte
geven 30 s" cJro" renten die Simoen ser Bennoets hen schuldiq is,
aan Jacop.
Fo !5v" /2"

1360" november 28

!2L" Jueris de Ruddere en Gheertruurl, zijn vrouw, legeren voor de sche-
penen Robbrecht van Eecke en Arnoud van Leuseghem 1,4 Ib" gro. torn"
aan Gheeraerd de Brune en Daniel cle Ruddere om er na hun doocl een
jaarrente van 18 lb" par" mee te kopen voor Jaenkin, hun kind"
F" t4ro /!"

L22" Jan Taelman
Buten komen
Fo L4r" /3 "

(t) in de rand:
(2) in de rand:

zaL zich op boete van 50 lb" voor de ammanr Willem van
verantwoorden "

L23" Lievin en Justaes vanden l{ole beloven voor de schepenen Robbrecht
van Eke, Àrnoud van Leuseghem en Pieter van Bucstale aan Glllis
vancler Denren, die goederen zaI kopen in de halle voor Vrlillem Kan-
dijs van Bngeland, kwijtscheldinq te geven tot L20 }b" gro" torn"
(1)
Fo 14v" /3 "

!24 " VrlÍllem van Buten, rJe ammanr êñ de schepenen Jan uten DaIe, Lievin
Rijmvlsche en Jan van Meeren verpanden op vraag van Ghlzelbrecht
clen Coning en ancleren cle goederen ctte \nlillem Herdekine en zijn
vrou\^r achterlieten in het huis van Ghizetbrecht in de BaaÍsteeg
ter waarde van 57 so gro" Hiervan krijgt een uteeskind L Ib" gro.t
Ghizetbrecht 20 s" 9 d" gro", Gi}lis cien Lettel 4 so 5 cj" gro"t
Daniel van hlettre 3 s" L0 ci" gro", Mattheeus clen Vijlre 3 s" 4þz

d" gto" r €ñ Jacop Herdekine 4 s" 7 d" gro"
F" 23v" /L"

L360 november 29

!25" V'fiIIem van Buten, ammanr êñ de schepenen Jan uten DaIe, Llevin
Rijnvissche en Gillis van Deinse geven de helft van het huis in
de Sint-Mlchielsstraat op een erf van de H"Geest van Sint-Jant
waarin Pieter Moulsin stierf en de helft van het huÍs ernaast
aan de kant van de Sint-Michielskerk op een erf van de H" Geest
van Sint-Jacob en de helft van de molen op de Galgenberg, die ver-
panrJ waren op vraag van Zeger Sloeven, in vo1le eigendom aan deze"
(2)
Fo 6v" /7 "

solutum
solutum
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L360 december 7

126" In het geschil tussen Gillis';andelaerde en.lan van Gansbeke be*
slisten de schepenen Jan van Vaernewijc, Willem van Huusse en cs"
clat de verkoop van het erf te níet zott worden rledaan en dat .lan het
geld dat hij ervoor kreeg zou terugbetalen; nu worclt die besl-issing
hernomen "Fo 2v" /4"

1,27" Coelin de hlalwerckere, Arnoucl de lrlalwerckere en.lan de Vos stellen
Gillis vanden Dale aan om het zoengelcl voor de doorj van.Jan cle t¡JaI-
werckere, zoals bepaalcl ln het schependom van ser Jan van Vaerne.-
wijc en cso¡ te innen" Opgemaakt voor de schepenen Gherolf Betten,
Lievin Ri jnvi.ssche en cs "
Fo L4r" /4"

1,28 " Frans vander Kokinen erkent voor de
Lievin fìivissche 25 gulclen schuldig
Fo 14r" /5 "

schepenen Lievin Pltklne en
te zijn aan F{einrick Alard"

129" In het geschil tussen Ghe¡:am Borlute en Symoen den Grutere, beiden
in naam van hun kínderen enerzijds en cle testamentarissen van Ever-
deye den Grutere en Symoen, Dierleric en Heinrlc van Lei-ns, gevol-
machtigden voor hun moeder Celie, anderzijds, over de erfenis van
Bverdeye, beslissen de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem
en cs" clat de giften van [verdeye aan de kincJeren van Gheram en
Symoen behouden blijven" (1)
Fo t9vo /4.

L360, december 2

13O" Willem vanden i)itte, f s " ser V'iasselin en Simoen Ri jm, f s "Goesin,
rapporteren als erfachtige lieden voor cle schepenen Gheerolf Betten,
GilLis van Lathem en cs" clat Jacop t{aec, fs"ser rìaes erì Kateline,
zLjn vrouw, erkend hebben t2 lb" gro" torn. schuldig te zLjn aan
meester lnlíllem Spetiaerde van een lening" Opqemaakt op I maart L359
(n"s.)"
Fo lLv" /4 "

1360. dece$_er 3

t3t" Jan vanclen Hende erkent voor cle schepenen Giflis van Lathem en
Aernoud van Lueseghem 40 lb. groo Lorn" schuldlg be zijn aan F'ieter
den Fours, lakenkoopman of aan lrlillem vanden Pitte, zL)n verdedlger,
van laken " Deze som verzekert hij op z:.jn huis ln de Huidevetters-
hoek "Fo Ler" /1""

!32" Mergriet Gheerems stelt Jan rlen Sceppere aan om haar zaken te be-
hartigen tegenover Piete¡: Coolmanne"
Fo t3v" /6"

(1) in de rand: solutum
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1360. december 3

L33" Lievin lìijnvisch, als lanclheer en l-{einrÍc Goethals als erfachtig
man, rapporteren voor de schepenen Gilfis van Lathem en Pieter van
Buxstale ciat Ivete, de weduwe van Jan van Steenvoqtrder erkend heeft
5 Ib" 7 so I d" gro" schulclic¡ te zijn aan Jan den Amman " Dez-e som
werd verzekerd op haar huis aan cle Wijdenaard"(L)
F" lLv" /2"

L360, december 5

L34" Hughe Joye, parochiepriester van Sínt-MÍchíels, Gheerolf Bette en
Simoen Sonderlant, executeurs van het Lestament van Pauwels hlissel,
rapporteren dat Pauwels een zak koren, een erfrente te Grembergen,
geschonken heeft aan Adele van Landelede, zijn nichto Nâ haar dood
zal deze erfrente op verzoek van Ghelloet den Pape naar heL hospi-
taal van Poortakker gaan 

"Fo !5t" /2"

L35" De schepenen Gheerolf Bette en cso beslissen dat Jan Boltaercl 26 s"
Çroo torn" en 3 schilden zaL betalen aan Lijsbette vanden Conkele"
Fo !5v" /3 "

1,36" Matthi js de Cupere en Ke¡:stiaen vander Piet, rãpporLeren als erf-
achtlge lieden voo.r de schepenen Gheerolf Betten, Gillis van Latem
en cso dat Ghiselbrecht cje Clerc en Mergriet, zljn vrouw, al hun
goederen aan Goesin Miere, deken van de krÍstenheict en Gillis den
Pape, priester, geqeven hebben om hun schulclen te vereffenen" Opge-
maakt op 20 oktober L350"
Fo !6r" /L"

L37" De schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem
cie verkoop van het huis op rrbuten Torrerr, t\faar
door Gherolf de r)ape en Diederic uten Dale aan
te vernietigen "Fo 21r" /2"

en cso beslissen
Jan Jours in woont,
het brouwersambacht,

L360 december 7

L38" De schepenen Gherolf Bette, Gj.IIis van Lathem, Jan uten DaIe, Pie-
ter van Buxstale en cso beslissen dat Michiel den tditten de 2Ib.
gro" torno êI1 de goederen, die Píeter van Zaemsl.acht toebehoren, en
dÍe hiJ van zLjn moe<ler erfde, zat. behouden tot hÍj zich verant-
woord heeft tegenover Gheeraerd en Martin van Zaemslacht over de
koop van land"
Fo !5r" /3"

L39" Broeder LievÍn, als landheer en broeder in het gasthuis en Clais
Daens en Lievin SLulpaerde aIs erfachtige lleden rapporteren voor
de schepenen Gillis van Lathem, Lievin Rijnvissche en Arnoud van
Lueseghem, clat Mergriet sl?apen een huis op rbuten Torrerr naast dat
van ser Clals Daens, op een erf van het gasthuis geschonken heeft
aan Mergriet sHonds ; ze behield echter het vruchtgebrr,rik. Opgemaakt
op 18 november L360.
Fo t5v" /1"

( 1) geschrapte tekst,
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1"4O" De schepenen Gherolf Bett.e,
af van .lan Erman Legenover
Fo 76r" /4"

cillis van Lathem en
Lijsbette, de weduwe

23

wijzen de eis
Gillfs Tolnerren.

22 s" tcr cì
(1)

CS"
van

1360 december 9

1,41" Jacop van Coelec¡hem stelt Jan vander
gro" te innen dÍe .Jacop van !?ontraven
Fo L5vo /4 "

Straten aan om de
hem schuldig is"

1,42" Jacop van '.rontravenr f s"ser Jan erkenL
Rijnvissche en Gillis van Deinze 2 lb"
aan Jan van rrontravenr ziln broer.
Fo 1,6v" /1,"

L360 rjecember tO

143. Alise sHoolslaqhers
i?ieter van Bucstale
1en.
Fo 1,5ro /4"

voor de
22 gro"

schepenen Lievin
schuldig te zijn

144" Jacop stekerinc, wisseraar, erkent voor cle schepenen
ten, Jan ser r¡leters, Arnoud van Leuseghem en cs" 6
torn" schuldig te zi jn aan \¡rirlern Boelen van koren"
F" 16r" /2"

erkent voor de schepenen Robbrecht van Eke en
45 gro" torn" schuldiq te zijn aan Wi1lem Bou-

Gherolf Bet-
lb" %. gro"

1'45" Heinric Goethats deelt voor c1e schepenen Gheerolf Betten en cso de
voorwaarden mee waarin hij 1.O lbo gro" torn" schonk aan Mergriet,
zijn bast'aardctochter bÍj Alijse van DaIlem of vanden Hane ter ge-
legenheíd van haar huwerijk met Lievin Karewaercle"
Fo 16r" /5 "

1'46" Lievin Kalewaercl, f s"L,j-evin,beloof L voor de schepenen Gheerotf
Betten en csor l"lattheusekin van Ghencìbrucghe, fs"Jan, te onderhou-
den en erkent 20 lb. gro" torn" vanb/eqe het kind ontvangen te heb-
ben "Borg: He j.nric Goetal s en tnti l lern Calewaercì " ( 2Fo !6v" /4"

147" In het geschil tussen Lijsbette van Munte enerzijds en Zegher;)a-
rijze en Jan uten Berghe, als voogd en in naam van het kind datMarie Parijs had bij Arnoud uten Berghe anderzijds, over de huur
van een kamer in het huis in de Kammerstraat, beslissen de schepe-
nen Gherolf Bette, Gillfs van Lathem en cs" dat Lijsbette de kamer
mag gebruiken zoals afgesproken met Maríe frarijs"
Fo 22v" /5 "

(1)
(2)

in de rand: solutum
geschrapte tekst
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1,46" De schepenen beslissen dat Gilli.s cien Roy 6 moutoenen zal beLalen
aan Thonis van Eetinchove"
Fo 1,6ro /3"

149 " In het geschil tussen.loes don Loepere, zijn broers en zusters
enerzijds en Ghizelbrecht Crunaerde anderzijds, om 2\ ø" moer in de
Oostpolder te Saaftinge, die Ghizelbrecht van Pieter clen Loepere,
de vacJer van voorn" qepacht hacl, beloven de partiJen de uitspraak
van de schepenen Gheerolf Betten, Gillís van L,athem en cs" na te
komen op boete van 3C'O lb" par"; namelijk dat de pachtvoorwaarden
behouden blijven en dat er maatrec;elen getroffen worden voor het
geval Ghizelbrecht de betalingen niet nakomt.
Borgen: ¡)ieLer <le Zneeuwere, f s"uauwels en Jan van Biervliet"
Vinde¡:en voor Joes: Jan Hughendaenssoenssone en Segher den Oester-
linc; voor Ghizelbrecht: ''ieter vanden t{evene en Jan Terninghe.
Fo L7v" / 7"

L50" Kerstiaen Blancaerd belooft meester Kerstjane van Biervllet scha-
deloos te houden van de goecleren van Michiel Vacmanne"
Borg: Jan Hudssebout, Mlchiet van Vrtest en Jan Ympine.(1)
Fo 2Av" /4"

L360 december L2

157" tìicide¡: WíIIem vanden Damme verlijdt voor de schepenen Gheerolf
Betten, Gillis van Lathem en cs" dat hij de windmolen te Melsele,
de rlBeecmolenr genoemd, verkocht heeft aan Ghizelbrecht vanden Dam-
ffiêr zijn broer"
Fo 4r" /2"

1360, december 15

1.52" Kateline van Coudenberghe en Lievin van Formelis, haar man, verlij-
den voor de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cs" een
erfrente van 7 s" par" verkocht te hebben aan Jan Boyen, bezet op
zLSn huis in de Reepo
Fo 1"6v" /2"

1"36O, december !6

153" Augustiin van Singhem en Veraechte, ztjn vrouw, gaven 1, Ib" gro"
torn. lijfrente op hun huis, aan de voorkant in.de Hoogpoort en
aan cje achterkant in de Donkersteeg uitkomend, aan Jacop Auqustijns-
zone, monnik te Boudelo" Verar*chte, nu weduwe, meester Jan Auqustiin
en Fransoys Augustiin maken deze gifte ongedaan en geven hem 1 lb"
gro" torn" lijfrente op hun huls in cle Donkersteeg" Opgemaakt voor
de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cso
Fo 16v" /3 "

(1) jaartal wordt niet expleciet vermelcl



L360" ciecernber L7

L360. december 1B

L360 decernber 1.9

1,57 "

L360 clecember 20

!54" segher uten Dale en Daniel de Bnrne rapporteren ars erfachtige liedenvoor de sclrepenen Giltis van Deinse, Lieven Rijmvissche en nobbrechtvan Eeke cJat meester wille¡n Speliaert en wtergrlet, zijn vrouw, eenhuis en erf in de Lange K¡:uisstraat gekocht hebben aan Jan speliaer-de, f s"ser Jan Spelj-aerts en Aneese, zi'jn vrou\r" opgemaakt op 28 fe-bruari L360 (n.s")
F" t9r" /1,"

en cs" stellen
fs"Clais, vrij
clen Vos.

25

Clais den Dievel, optre-
van de eisen van Vr/iltem

155" De schepenen Gheerolf Betten
dend voor A.r:noud cjen Di.evel,
den Hond, optredencl voor Ja.n
Fo 19v" /L"

1-56" Gheeraerd van Riemea, blauwe.r', wonend aan cje Freremineurenbrug enGilIis clen Kaiserr rappcr{-eren als erfachtiqe Iiecjen met KateíÍne,cje rveduwe van Gillis Kaisers, voor cle schepenen Gheerolf Bette, Git-lis van Lathem en cÍi" dat Kateline vanden wale, de weduwe van staesvanden Bossche, volder, erkend heeft 29% ,¿ulden schuldÍg te zijn aanAlijsse Monde en sirnoen den vaudere van wor"Borg: Boudin vanrjen Bossche" opgemaakt op 23 juni 1_360"Fo L7vo /2"

Jacop van Ravenscoet geeft 20 Ib" 7 so 7 d" par" erfrente aan deorrze-Lieve-vrouwgi.lde van cle Sint-.lanskerk om eeuwj.g dageJ-ijks eenmj.s op te clragen: 48 s" pêr" van CtaÍs Daenssone op ,rbuten Torre,r,t9 s" 9 cl" par" van Lievin van Damiaet j.n cle Sint-Michielsstraat, 5so van Jacop FSoeiraercl , 4?- s" par" van c1e erfgenamen van Jan van Cou-denhove op cle ZancÌberg, ze s" L0 cl" pajî" van Girtis van l3elre, 25 s"par" en nog eens 2-5:;" par": van Kerstjaen Davijcl aan de Braamórug,4c s" par" van Mc'griet (iode'.vae.r-s in á. Brabantstraat,45 so par"van Aechte vande:tl steene, Femie Smeeds en haar kinderen op overschel-de, 20 s" par" en nog eons 2c s" par. van Gillis de capelaen in deI(or'Le Kru..í-sstra¿rt, 20 s" par" van t--rÍeter vander Asselt bi j de Sint_J¿tnskerk, 21" s" p¿ì:'" van wasserin vrankerin, g s" par" van Jan descoutheete, L5 s" p¿ìr" van Jacop van wackine in de Boomgaardstraatachter simoen Ha-rins, 2'7 s" van Jâcop pantin, 14 so 6 d. par" vanJan de Busere, 40 so par" van clie som dienen om eeuwÍg eãn jaarqe-tijde te betaien, í;e ve.':deren onder de aanweziqen, de H" Geest vansint-Jan en de arrnen" ook vergoedde hij een miåsaår; wirlem vanderRoke, Ja.cop cle Bae¡:s, ln/illem Bett,e, f slser Thonis en Symoen Sonder-danc, provisors van cle onze-Lie,r".-úrourqilde zien hierop toe"Po 39v" /3"

158' Franchoys Mouisin omschrijft voor de schepenen Gheerolf Betten, Gil-IÍs van Lathent, Arnoucl van Lueseghem en cs" de goederen die de kinde-ren van Pieter Moui-sin toekornen: een huis Ín de Sint-MÍchielsstraatop een err" van de H" Geest van Sj-nt-.ran met 40 so par. Jaarrente, hethuis ernaast op een e-rf van cle H" Geest van sint-Jacob meL ZS s, paro
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jaarrente, twee kamers op Galgenberg op het erf van ser Jan Cuperst
het 1/7 van een huis op Galgenberg op hetzelfde erf, het 1/7 van een
huis te Eeklo, een molen op Galgenberg op het erf van Jan Gruters met
t2 s. par" jaarrente, een schul<1 van 29 h. mesteluun (L) aan Jan van
Artevelde, priesterr €h Lijsbette en Kateline, zijn zustersr een
schuld van 20 lb " gro " r een schulcl tegenover Sint-Jacob en Sint-Jan "
F" 2Aro./3 "

L360 december 2L

159" In het geschil om groncl te Lovendegem tussen Jan Henricszone van
Blankenberge en Jan Coppe met Kateline, zijn vrouut, had cie heer van
Lovendegem beslist dat eerstgenoemde LC lb. gro " zou betalen aan Jan
en Kateline" Nu erkennen dezen voor de schepenen Jan uten Dale en
Lievin Pitkine betaald te zLin"
Fo i.9r" /2"

160. Jacop van Leeuwe en GiIlis van Dackevelde, rapporteren a1s erfachti-
ge lj-eden voor de schepenen Gheerolf Betten, Gillis van Lathem en cs"
dat Vervolcwi j f vanclen Pi tte en Col aercl Famelerens , haar man r 1-C lb "
19 s" 1dA d. par. erfrenten verkocht hebben aan Jan Buxsta1e, pries-
ter, ten voordele van de Augustijnen, van ser Pieter van Vlackent
van ser Pieter van Buxstale en van cle amman o De7-e renten liggen in
de Kuipersteegr op Overschelcìe en in cte Burqstraat (2) 

"
Fo 2Or? /2"

L360 december 22

161"" pieter van Vlachem, Jan van Herzele en Jan van Watervliet, landherent
en Zeqher Parijs van cle Houtbriel en Wiflem de Grutere, erfachtige
lieden, rapporteren voor cle schepenen Gheerolf Betten, Jan van Meeren;
Pieter van Buxstalle en cs " clat Clais de \dai jere, wisselaar, en ziJn
broers Jan en Melis erkend hebben 25 Lb. gro" torn" schuldig te zijn
aan Jacop Bruussche van een lening " Zij verzekerden deze op hun huis
in de Donkerstêegr tussen dat van Jan Backers en claL van Pieter Leys,
op een erf van de Ho Geest van Sint-Niklaas, van een trcapelrieil van
Sint-Veerle, van heL Sint-Jacobshuis en van Philips van Audenaerdêr "

Cpgemaakt op 21 september 1359"(3)
F1 18vtì / 7"

!62" In het geschil
een weg in de
dat de weg er
op betalen "
Fo 21v" / 1,"

tussen Jan den Baerdmakere en Lievin Zoetaerde over
Drabstraat tussen hun huizen beslissen de schepenen
zaL blijven en dat Lievin er 3 s" par" erfcijns zal

(1)
(2)
( 3)

mengsel voor de helft tarwe en voor de helft ro99e
in de rand: solutum
geschrapte tekst
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1_360 december 23

163" Mergriet Cortoys, de vrouh/ van Sanders van Leden en Agneese Cortoys,
sluiten voor cle schepenen Jan uten Dale, Lievin Pitkine en Jan van
Meeren een overeenkomst in verband met de bezittingen van Marie Cor-
toys, de vrouw van Jan Kriekersteen; als Marie eerst sterft dan ko-
men de goederen aan Jan, met uitzondering van het goed te Roedonc
en Le Oostwinkel, resp" 20 b. en LO b" 1, g" groot, die ze zullen ver-
delen onder hun drieën "Fo ]-.Bv" /2"

164" Tn het, geschil tussen broeder Jan Inghele en Kateline, de weduwe van
Jacop van Smettelede om 20 Ib" gro" torn" die Jan aan haar man zou
geleend hebben, beslissen de schepenen Gherolf Betten, Gillis van
Lathem en cso dat Kateline hem 1,2 lb. gro" torn " zaL betalen" Jan Tn-
ghere stelt t)ieter van Munte aan om deze som te innen "F" !9r" /1-"

1360. december 25

165" lnlillem de Curte belooft de helft van de schuld van Mergriet Vaens
te betalen" Borg: Gillis vanden l¡latre, Pieter vanden Watre en Heinric
vander Zijnct" Jan vanden Habeele van Sint-Pieters-Aalst belooft de
andere helft te betalen" Borg: Boudin de Meester, de laiagheneere ge-
noemd "
Fo 1Br" /5 "

166" Jan van Buxstale, priester, heeft van Vervolcwijf vanden pitte en
Colaerd Famulerens, haar man, j.O lb, !9 s. !O% d" par" erfrenten ge_
kocht" Hiervan geeft hij aan de Augustijnen in Gent 3 lb" par", aan
llieter van Vlachem, priester, 3 lb" par", aan Willem van Buten, am-
man in Gent 25 so 1ú d" par", aan i?ieter van Buxstale 1,4 so par",
aan Jan smetterede, 10 s" 6 d" par" en aan Jan Viscamp L7 so paro
Opgemaakt voor cle schepenen Gheerolf Bets en cs"
Fo 25v" /4"

1361,. i anuari 2. (nl.-s,)

L67 " Vermergriet, de weduwe van lniillem Bets heeft in het schependom van
Jan van Vaernewijc en cs" aI haar goederen en erfrenten in Gent ge-
legeerd aan Gillis van Scel1e, haar neef. Nu verlijdt Gillis voor
de schepenen Gitlis van Lathem, Robbrecht van Eecke, Jan van Meeren
en cs" een perceel en 1,1, lb" 10 s" par" erfrente aan de Vismarkt op
het erf met het huis ttde Rebbeil verkocht te hebben aan Ghiselbrecht
van Roeselaer, monnik van het Sint-Baafsklooster, ten voordele van
het kloosLer, Vermergriet behoudt echter het vruchtgebruik ervan.
Fo 19r" /3 "

168" Jan de Sceerre van Lede
zi-en af van alle eisen
Lievin Rijmvissche, Jan
Fo !9v" /2"

en Kateline, de weduwe van Goesiin Sceerers
tegenover mekaar" Opgemaakt voor de schepenen
van Meeren en Arnoud van Lueseghem"



2FJ

1,361., januari 4 (n"s")

169. Heinric Alaercì legeert voor <le schepenen ldilLem Boe1en, Pieter
van Buxstale en Arnoud van Lueseqhem I lb" gro" torn" aan Kalle-
kin A1aerds, zi)n dochter bi j Aechte vander Kokine, zi)n vrou\^r.
F' 1Br'/4"

1"7O" Joes van l-eyns verlijdt voor de schepenen RobÌ:recht van Eeke, Pie-
ter van Buxstale en Arnoucl van Lueseghem het half erf met een
deel van het huis erop in cle Hoogpoort teqenover de 'rPellicaenr',
dat van PieLer Osts ,,\ras, verkocht Le hebben aan Gheerolf Betten
en WiIIem Everboude, cie voogclen van Gheertruud van Leins, zijn
zuster" Kateline, de vrouw van Joes, doeL op L5 juni L361 afsLand
van haar recht erop"
F" 23r" /2"

L361. ianuari 5 (n"s")

1,71" Kateline, de weduwe van Pieter vanden Abeele, erkent voor rie
schepenen Lievin Rijnvissche en Jan uten DaIe, 15 lb. gro" torn"
gekregen te hebben van de vrouw van Franchois van Aefskercke "F' 19r" /2.

1"72" Diegenen die aanspraak maken op het. huis en erf van Ghiselbrecht
van clen Zomple, het I'Coctatri j s" genoemd, in cle Veldstraat naast
het huis van ser Zegher uten Dale, moeten zi,ch kenbaar maken aan
de schepenen Gheerolf Betten en cs "F" 27r'/1"

173" Ghiselbrecht vanden Zompele en CIare, ziln vrouw, verlijden voor
de schepenen Gheerolf Betten, Giltis van Lathem en cs" het huis
en erf , het "Coctatri jst' genoemd, in cle Veldstraat naast het huis
van ser Zegh.er uten Dale aan Jacop Storm , proost van Sinfi;\lss¡1.
verkocht. te hebben "Fo 27r. /2"

1-361,, januari 7 (n"s.)

1"74" Jan Verclaren en Jarop
Branteghem erkencle van
waarde van L0 lb" gro"
Fo 18v" /3 "

van Aerssele rapporteren ctat Pieter van
Lievin van Allendriessche 4 lakens ter
gekocht te hebben "

L75" Arend van Lueseghem en Jan uten Hove rapporLeren als erfachtige
lieden <1at Jan van l4eus Godeverd van Machline vervangen heef t
in verbancl met cie 3C lb" gro" torn" die de kinderen van Maes de
Tauwere Loebehoren" Borg: Pieter vanden Spieghele, Jan van Roese-
laer en Bertolmeeus Ctinckerr" Opgemaakt op 10 januari L360 (n"s")
Fo !9v" /3 "
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1361". ianuari B (n"s") 

"

176" Willem ser Symoenszone en GhÍzelbrecht de Grutere, fs" Boudin,
rapporteren als erfachtige lieden voor de schepenen Robbrecht van
Eeke en:?ieLer van Buxstale da.t lt{elÍs de h/aijere erkend heeft 5Ib.
gro. torn" schutldic¡ te zijn aan lìase ¡,)eister en Jan den Groeten"
Bong: Clais vanden Broucke, Jan de'vVaijere en Clais de vüaijereo
Opgemaakt op 1-2 mei L360"
F" 2Or" /1"

136!, januari 9 (n"s")

177" Jan l-lasaerd van Biervliet. erkent voor cle schepenen l¡li}Iem.,ieter van Boxst.alle en Jan van ivieeren ¡ ttrO tb" gro" torn"
te zi jn aan i)ieLer uten hlulghen " ( 1)
Fo 2Ot" /4 "

SoeIen,
schuldig

1"7t\" Jan vander Galeiden en Jan van Laerne uit de Steenstraat rapporteren
als erfachtige lieden voor de schepenen Gheerolf BeLten, Gillis van
Lathem en cso dat Jan Bullaerd en Verbeele, zijn vrouw, 6 lb" gro"
torn ", de juwelen en andere onroerende goederen van hun herberg ge*
Iegeerd hebben aan Goessin Bulaerde, hun zoon en nog eens 6 lb" gro"
torn" aan Raes Bulaerde, hun andere zoon" Opgemaakt op 9 april L358.
Fo 2Ov" /1,"

179" Cornelis de Hane verlijdt voor de schepenen Giltis van Deinze, Jan
van Meeren en Arnoud van Lueseghem een kamer en het erf gelegen opI'buter Cupent'in de Tonnekinsst.eeq achter dat van Jan Scrijts en toe-
behorend aan Jan Alaerdijns verkocht Le hebben aan Symoen Helia
F" 2Ov" /2"

L80" Jacop Vertrunen en Gillis Kaiser rapporteren a.ls erfachtige lieden
dat Lievin van Sente Baefs, de lelmaiere genoemd, blauwer, erkend
heeft 3lb" 9 so 4 d" gro" torn" schuldig te z-ijn aan Jan den Am-
man fiup de Leierl van wede" Opgemaakt op I juni L359.
Fo 2Ov" /3"

1361. i anuari 1.1- (n"s")

L8L" In het geschil tussen Ghiselbrecht vanden Velde enerzijcìs en de
H" Geestmeêsters te Zele en de baljuw van Denciermonde anderzijds
over de helft van een molen te ZeIe -Ghisellcrecht zegt die helft
gekregen te hebben van Daniel PijI en de tegenpartij beweert clie
gekregen te hebl:en van Gillis l?i j f , de vacìer van Daniel*, beslissen
de schepenen Gherolf l3ett,en, Gillis van Lathem en cs" dat Ghisel-
brecht de helft van de molen zaL behouden en een erfrente van 1"

zak Dendermondse maat koren en L0 so par" aan de !.1" Geestmeesters
zaL betalen "F" 2Lr" /1""

( 1) geschrapte tekst en oncleraan tekst verkort herhaard "
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1-361," j anuari t2

182" Jacop Masch
BuxsLale 6Lz

Fo 6v" /9 "

tB4 "

erkenL voor cle schepenen
s" gro. schuldig te zLjn

Vúillem i3oelen en Pieter van
aan Clais Roegeers. (1)

1"361", j anu ari 12 ( "s")
183" Goesijn t¡iiere, als Iandheerren Pieter vanden Damme en i)ieter de

Smet, aIs erf achtige lieclen, rapporteren voor de schepenen r¡Ji11em

Boelen en lìobL¡recht van Eeclce dat l'leinric van l{oese en Mergriet
Scettorf s, zi)n vrouw, overeenkwamen dat het huis trde Cardenaelll
of clerrlìoeden Hoetrrin de Hoogpoort. op een erl'dat deels Goesijn
Miere, parochiepriester van Sint-Niklaas en deels Heinric en lvier-
griet toebehoort, de langst levende zou toekomen" Hiermee stemmen
de kincieren van Heinric in: Jan, t-leinric, Aneese met haar manr Jan
vanclen Berghe.en Ysabeele van Hoeser êû de kinderen van Merqriet:
Jan en l4ergriet vanden Hamme met haar man Jan Peister" Cpgemaakt
op 18 juli L360"
Fo Ztv" /2"

Jan van Vaernewijc, Willem van Huusse en cs", eerder schepenen
de Keure rapporteren voor Gheerolf Betten en cs", nu schepenent
Pieter van Baefsdorp de vrour,,re'.:van Pccrboom volmacht çaf om dc':

ken in verband met het testamenL van Goesin vanden Moure, haar
der, te regelen"
Fo 21v" /3 "

van
clat

7.ù-
va-

L85" In het geschil tussen Willem den Hond en Arnoud Heinrixsone om 7

Ib" gro" torn", waarin de schepenen Gheerolf tletten en cs", Arnoud
4 lb" gro" torn " declen betaten aan t¡iillem, beslissen ze nu dat hf j
die 4 lb" gro" torn. mag verhalen op Jacop den Hond en zljn borgen"
F" 22r" /4,"

1361, januari t4 (n.s,,)

L36" Mergriet Sels heeft in naam van Jan van Sent,e Jacop lJuus, !5 so
gro. ontvangen van ii'lergriet, de weduwe van llieter vanden Spieghele"
Fo 2Ov" /5"

L361", januari t6 (n"s")

Li37" Jacop van Mae1te en Gillis van Maelte, zíjn vacler, erkennen voor
de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cso van Joes
Deinoetc gekregen te hebben wat lrij beloofcJe bij het huwelÍjk van
zíjn dochter Agneete met Gillj-s"
Fo t6v"/5"

L88" Cornelis van Rat.tepâde zaI zLch op boete van 50 lb" verantwoorclen
tegenover ?ieter den Clerc
F" 21v" /5 "

(t) jaartal wordt niet expleciet vermeld
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L361"" ianuari 1,6 (n"s")

1"89" Gillis \n/ade en Jan de Auscoemakere rapporteren als erfacht.ige lie-
den in Gent en in het Sint-l¡ietersdorp voor de schepenen Gherolf
Betten, Jan uten Dale en Gillis van Deinse dat Jan Blarnich, van
Hulst genoemdr 4 lb" gro" Lorn" gelegeerd heeft aan Aneese Bris en
Hannekin, hun kind" Opgemaakt op 22 september L35f1" .

F" 22r" /2"

L9C. Bennoet uten DaIe en anderen rapporteren voor de schepenen Gherolf
Bet.ten en cso dat V,JiIlem vanden )itte beloofde op boete van,I.OOO Ib.
par" aan hem de beslissing te laten over de misdaad die Willem vanden
Pitte, fs"l,i/i11em, de lakensnijder,pleegde op de dochter van Bennoet
en Lisbette, zijn vrouh/"
Borg: Jan vanden i¡itte, Segher iiarijs, Jorijs de Hond, Heinric van-
den Scoete en Jan vander Pale. ( 1)
F" Z2r" /3"

!36í-. ianuari t8 (n"s")

191," Andries de ,'ape, GiIlis de
it'luushond eisen a6 lb" 9 s"
beke, die door de heer van
deel van hun 30 lb" schade
Fo L5v" /6 "

Beere, Godeverd van Hurtem en Vrancke
gro" van Heine Crabbe en Heine van Roes-
Erpe gevangen hraren; deze som \^ras een
in Brussel "

t361. ianuari L9 (n"s")

192" Jan Haec, fs"Jan en Franchoys Fierins, voogd en toeziener over de
kinderen van Jacop van Overdwater en Mergriet beloven 4lz Ib" gro"
torn" te betalen aan Jan den Visch, GilIis ilen Capellaen, Kateline
Vercelien en Kateline Moys voor de goederen die hun moeder en irieter
van Offenbeke, haar man, hen nalieten, of naar het |tcasteletir te
gaan " ( 2)
Fo 22v" /6 "

136L, januari 20 (n"s")

L93" Jacop Stekelinc Jan van l¡/aes, f s"Jan, en Gillis VrJouterszone hebben
in L357 in het schependom van ser Lievin Sammans en cs" L b" moer
op de Lombaerdenleede te Moerbeke tussen het bezit van Gilfis van
Huffelere en ?iet.er Hughen gekocht van Jan uten Hove uit de Volders-
straat voor 95 1i?" gro" torn"; Jacop geeft het nu aan Jan Doedins,
verh/er.rOpgemaakt voor de schepenen Gillis van Lathem, Arnoud van
Leuseghem en Jan van Meeren "Fo 23ro /3"

schrapte tekst
schrapte tekst en in de rand: solutum

(1) ge
(2) ge
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1-36!, januari 20 (n"s")

!94" De vrouw van Gillis vanden Boengaerde zal 28 s" gro" betalen aan
Aechte Bruusch en haar zuster, de vrouh/ van Pieter Coninx"
Fo 23r" /5 "

1361,, januari 2t (n"s")

795" Pieter de Brievere en Matthijs de Cupere rapporteren aIs erfachtige
lieden voor de schepenen Gheerolf Betten en cso dat €laís en Melts
de Vtai jere, de kinderen van Heinric sl¡/ai jers, erkend hebben, L5 lb.
gro" torn" schuldig te zijn aan meester Symoen Helyaes wegens een
lening "Borg: Jan vanden Vivere van Zevergem en Willem Huutbrabant" Opge-
maakt op 6 juli L360"
F" 23r" /7"

1,36L'; januari 22 (n"s")

196" Ee schepenen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem en cs" bevestigen de
vonnj-ssen uitgesproken in de schependommen van Goessin Mularde en
cso¡ Lievin Ammans en cs" en Jan van Varnewíjc en cs" over het ge-
schil tussen Gheram den Clerc en .ieter den Clerc om het leengoed te
Elsegem; namelijk clat Gheram ontzet is uit het goed.
F" 22r'/5"

I97/ Jan van Tideghem en Pelegrime, zíjn vrouw, zi-en af van hun aanspraak
op het huis voor het Begijnhof ter Hoijen gelegen op een erf van Jan
clen Grutere en Jan den l-:ape, priester, tegenover Lievin van Berghine,
Jan van Waleghem en anderen " Lievin had het in eictendom gekregen na
panding" Voor de schepenen Gheerolf Betten en Jan van Merren opge-
maakt "F" 22v" /1""

198" ,)ieter Daens, fs"GilIis, erkent voor
en cs" L1 tb" gro. torn" schutdig te
van\^rege Jan Martins.
Borg: Jan WieIand, fs"Heinric" (L)
F" 22v" /2 "

cle schepenen Gheerolf Betten
zijn aan Gillis van Roesselaer

199" Meester Gillis de Clerc, Jacop van lìavenscoet en Sanders van Leden
rapporteren als erfachtige Iieden voor de schepenen Gheerolf Betten
en Jan van Meeren dat .rieter de Curte zíjn erf en al het recht op
eenllbuchtfr, dat hij houdt van de erfgenamen van Simoen van Raven-
scoet te Ledeberg aan de straat Legenover het goed van Sanders van
Ledenr gegeven heeft aan zijn dochter Kateline, de vrouv¡ van Jan van
Leden; cleze laatsten gaven Pieter het vruchtgebruik" Opgemaakt op
29 april 1.359 "F" 22v" /3"

(1) geschrapte tekst en in de rand: quite
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1361 anuar 22 (n"s"

Willem van Lede verlijdt voor de schepenen Gillis van Deinse, Jan
uten Dale en Jan van Meeren, ten voordele van Kallekin van Lede al
het recht op het huis en het erf gelegen tegenover de Rijngasse ver-
kocht te hebben aan VJillem Betten, f s "Vr/il1em Bets ser Àsserix " Hein-
ric vanden Hamme en Mergriet Blancaerds, zLjn vrouw, verlijden aan
willem Betten voorn" al het recht op het huis en het, erf, dat zíj
geërfd hadden van Kateline, de zuster van Mergriet, verkocht te heb-
ben "F" 29r" /3.

!36!. ianuarÍ 25 (n"s")

200 "

2O!" Jan Verclaren belooft voor de
Leuseghem en Pieter Buxstalle
van Betsbrouc "Fo 23r" /4"

schepenen Jan den Otter, Arnoud
4 lb" gro" torn" te betalen aan

van
Jan

!361". i anuari 26 (n"s")

2O2" Kateline vander Buercht, alsilhoudericghetf en Segher vander hlostinen,
als erfgenaam van haar man, beloven 21, s" B cJ" gro" te betalen aan
Verkateline, sVos,
Borg: Jan vanden Hecke en r)ieter van Steenland.
F" 23r" /6 "

1.36!, i anuari 28 (n"s.)

2C-3 " Jan Coelinssone en lVitlem de Vroede rapporLeren als erfachtige lie-
den, dat Jan de Scapere erkend heeft 2 vaten raapolie verkocht te
hebben aan ;:ieter van Andwaerpen; elk vat zal 6 kannen bevatten enper stoop zullen er 3 gro" 5 miten betaald moeten worden" OpgemaakL
op t6 januari L360 (n"s") " op 2L april 1"361 was één vat geleverd
aan Pi.eter 

"Fo 23v" /4"

!36::'", ianuari 29 (n"s")

2O4" Jan Bernage
te betalen
F" 23v" /3"

2O5" Gitlis
lieden
Bl iec ,

voor de schepenen dat Jan
zíjn broer, een deel van

Craylo rapporteren
de B1iec, borg voor

als erfachtige
Iviartin den

Jan van Brakele beloven 6 Ib" gro" torn" min 5 gro"
Willem van But,en, de amman " ( L)

vanden;)itte en GilIi_s van

en
aa.n

diens schulden betaald heeft: Aghte

(t) geschrapte tekst en in de rand: solutum est"
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vanclen Bu<¡::re-.6 gu]-den miir L8 miten en nog eens 7 gulden en 3 gro",
Clais den Mu:rt,c:::¡ li gulden en 'ú1 gro", Ja.n Maes 2L so Zh ¿" gro",
Jan vander Eeckr:n, 1B g:'o., Aghte vander Marct 4 gurden en 9 gro",
vüiilenr den l-ler:togìre 3 s" gro", wilrem den Bruwere 6 gulden miÀ zgro"i ¿'.an Jan clen Kernpe 6 qulden mj-n 2 gro", Merrin Splenters 3 gul-
clen, Gitl:''-s vair 3r¡endale 5 Eulden 9 gro " en 18 miten, Heinrick van
La.rne, i>akiccr, 7 gulden 3 groo €l-r 6 rni-ten, de vrouv¡ van sBruwers, in
de lj.tidc'¡r':Le:-'shcrel< wonerrd 2 gr-rlden en 94 gro " , cle kinderen van Lie-r¡in van [>lasschendale, er:'fgenamen van l(aLeline Hurtebuurs 5 gulden
en 3 gro"" Jan vinent- 2 gulclen, Jan den Hane 3 gulden en 6 gio", Ar-
noucl clen t::llecJrsghe:'e 27 grc,, rJan van Lathem, bakker te Sanders-
walle 2 ç'-rl.den" Opc¡emaakt op ?-E januari 1,361. (n.s.)"
F" 24:" /L"

1l{1, 
-iS;1-i; 

9¡1i-3*L" J,tr " ")
206" Na onderzoek stellen de schepenen Gherolf Betten

r,¡rorì\,v van Jarr vancler Clusen, wonend ,¿e Kluizen,
van L.nbeke als t,oe::ienei: e.arr over Jan,
Fo 2l:"/5"

-Ç9.t.1ç: L¡:''tal"i. 1- (n"s")

207 " Jacoo' Bostaei^cl kreeg 5 lb.
hj. j geleclen hacl wegens de
bcud, Ji:.:r'I'o11i.n, l{ej.n.ric
F" 23v" /2.

gro" terug van oe 1,1, lb" groo
t schuLd van Brabant r. Getuigen:
de Arst en Arend vander Haghe"

en cs", Marie, de
als voogd en Hughe

schade die
Jan Deb-

2OB. Jan Àdr:c kreeg 4 lb" gro" terug van de B Ib
oel:cilerr had rregens de r schulcl van BrabanL r"
Jan l)<-l:J:orrt, Jern To1.1.in, Heinr-i.c cle Arst en
F" 23v" /5"

" gro" schade die hij
GeLuigen: Jacop Bostaerd,
Harend vander Aghe"

2C-9 "

21"O" l-1,::inric vanCen Vcl.de ki:eeg
schaCe di.e hj.j se.l-eden had
Jacop B::staerd, Jan vander
Jair Bc:;ch en Jan T.'olIin"
F" 23.r" /7 "

L361-" feb::uari 5 (n"s.

gro" terug van de L2 lb"
de rschuld van Brabant t 

"Jan Aderic, Arend vander

eb:.'u ai:i 3 (ri.s")

J¿:.n fìe'l:'lers e-':'ke:i voor. de schepenen Gherolf Betten en cso dat Jan
Pr*'i5¡ul-= 7 l.b" gl:'o" schade heef t geleden voor cie stad Gent v\,egens deîschuld van Brabantl en Jan van Ghend .¡.aat ze hem vorderen oþ ae
hec¡' .¡¡ri'¡ Rerchem clie Dancaeid cle zeei,andere schurdig was"
Fo 23v"/6"

3Þz lb"
h/egens
Donct,

gro "
Getuigen:
Haghe,

).-

21L" Kateline van
beslist wa:r r
Fo 2tL"r" /2"

Zierenbeke brengt L5
om ecn tichel.cjekker

So
en

gro" naar
z!.jn gezel

schepenen, zoals
betalen.

de
te
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L36L, februari 6 (n"s")

212" Jacop cìe Clerc en Kateline van Vaernewijc, zijn vrouw, erkennen voor
de schepenen Lievin Rijnvissche, Jan ser Pieters en Gillis van Deinse
dat Jacop van Abinsvoerde en Kate1ine, fa."Willem, zijn vrouw, de be-
loften bij hun huwelijk nagekomen zijn"
Fo 24r" /4 "

L36L, februari B (n"s")

213" Jacop vander llaqhe en Verkabeline, zi)n vrouhr, verli jden voor de
schepenen Lievin tìijnvissche en GilIis van Deinse een lijfrent.e van
4 lb" par" aan hun zoon Franchois, monnik te Drongen, cJegeven te heb-
ben, die ze verzekeren op hun inkomsten van een goed te Sint-Maria-
Oudenhove, dat Heinric van Ydeghem van hen houclL"
Fo 24v" /2"

1"361, februari 11, (n"s.)

21,4" Ridder Will-ern van Leeuwerghem en Mergrlet, z-Ljn vrou\^r enerzi jds,
en Eulaerd Damman en Volcwive, zijn vrou\^/ anderzijcls, beloven op
boete van 5CO lb" par" de uitspraak van de schepenen te volgen in
verband met allerlei goederen die de beide part.ijen elkaar betwisten.
ldillem en Merqriet stelden hi.erin Jan Uten Hove, den Rof genoemdr êñ
L)ieter den Rike aan en Eulaercl en Volcwive, Jan vanden Zomple en
t)ieter uten tn/ulghen " ( L)
Fo 24v" /1,"

1"36!" februari L2 (n.s")

2!5" Jan lvlulaerd, heer van Eksaarde, verlijdt voor de schepenen Gherolf
Betten, Jan uten Dale en Jan ser Pieters, heL huis en het erf in de
Onderstraat. tussen dat van Philips van Axele en dat van Ghiselbrecht
den Caestichere te geven aan iìase Muloc, bij zijn huwelijk met Aech-
te van Langheraect; lìase laat hem het vruchtgebruik ervan" Rase Mu-
loc scheldt alles kwijt op L3 februari L364 (n"s") in het schependom
van Jacop Bets en cs " (2)
F" 24v" /3"

1361, februari t4 (n"s")

216" Wouter den lúley
den zaT voelen
sloten ,
F" 25r" /1"

in alle kerken afroepen dat hij
handelsovereenkomsten, met zijn

I aat
door

zich
zoon

niet gebon-
Romboud ge-

t
2
) in de rand: solutum
) geschrapte tekst en in de rand: solutum



!361. februari 14 (n 
" s. )

2t7 " Zegher van Zele en lvlergriet , zi jn
Gherolf Betten, GiIlis van Lathem
te zijn aan Mergriet vanden pitte
naar het I'Saesteletti te gaan"
Fo 27r" /4 "

t36t f ebruari 1-5 (

2tB" ljeinric de Vos heef t 27 Vlaamse
t schuld van Braban L I " Getuigen:
Fo 23v" /8"

36

vrouw, erkennen voor de schepenen
en cso 9 Ib" gro" torn" schuldig
en ze beloven ze Le betalen of

schilden schade opgelopen \^/egens cle
Heinric MarchanL en Joes þlarchant"

219 " i¡/illem van Buten, amman r €h de schepenen Gillis van Deinse, t¡Jillem
BoeLen, Jan van Meeren en Pieter van Buxstale geven de helft van eenhuis op de Vrijdagmarkt tegenover het huis van Boudelo, van Jan den
Pape, fs"Martin, dat verpand hras op vraag van Pieter uten trtulghen,
in volle eigendom aan deze laatsLe wegens schulden tegenover hem"Fo 25ro //¡"

t36t februari 16 n" )

22o" Agneese t:aeldinx erkent voor de schepenen Gillis
van Leuseghem en cso 2 tb" gro" torn. van Jacop
gen te hebben; na haar dood zullen ze terugkeren
van Jacop"
Fo 25r" /2"

1"361" februari t7 (n"s"

221" Jan Vogheleest en Beatrice van
in Heusden Beai:rice toekomt"
Fo 25r" /3"

Buxelaer komen overeen ciat de grond

222" Arend Blomme erkent. voor de schepenen pieter van Buxstale en
van Lueseghem 1"5 s" gro" torn" ontvangen te hebben van Lievin
scoeve voor de zaken tussen hem en de ouders van Lievin.
Fo 25r" /5 "

van Lathem, Arnoud
vanden Hecke ontvan-
naar de erfgenamen

Arnoud
Ley*+

223" Lijsbette Beiaerds
voor de V,/alpoort,
scoefs bewoond is
vanden Hole"
Fo 25v" /L"

224" Jan Kriekersteen verkoopt de helft van
watermolens op de Schel_de, aan Justaes
al in wooncle "Fo 25v" /2"

verkoopt haar hetft van het gebouw en het erf
h/aarvan het andcre deel ãan de kant van Jan Ley-
door Jan de Lanqhe, tinnen potgieLer, aan Justaes

een huis en een erf bij de
vanden Hole, die er vroeger



37
1.361 februari t7 (n.s 

" )

225" Heinric Braem, de cìeken van Sint-Veerle, verkoopt aan Hannekin,
Betl<in en Trudeki-n, de kinderen van i)ieter van h/ackine, het 1,/5
van een erf in Sint-Baafs-Vijve na de dood van Kateline Leyscoef"
Fo 26r" /1,"

1351_ februari L8 n"s

226" Gillis van Vrlestvoerde stemL ermee in aan Joes van Lancleghem, zijn
gez-el in cle schroederij op'lbuter Cupenr?, de helft van de winst te
geven en daarmee zal Joes zijn schuld teqenover Lauwereins van i¡lest-
vorcle en Wiliem den Wulslaghere betalen"
Fo 25v" /3 "

227" Tn het geschil tussen het schippersambachL en de schroederij opItbuter Cupenrrover het. lossen en laclen van de schepen, beslissen de
schepenen Gherolf BetLen, Gillis van Lathem en cs" dat de leden van
het schippersambacht overal in Gent hun goederen zeLf mogen verwerk
ken behalve op I'buten Cupentren beneden aan de Ketelpoort uj.twaarts.
Fo 27v" /3"

228" Pieter van Malderghem en Arnoud van Malderghem, broers en kinderen
van Goessin van Malderghem beloven voor de schepenen Jan ser Pieters
en Jan vail Meeren zichzelf en hun famili.e te verzoenen na de dood
van Jan den l3rabantere" ze geven hiervoor Giltis van Lathem en Jus-
taes vanden l-lole vol¡nacht"
Borg: Gillis van Malderghem, Arnoucl vanden Bossche, Arnoud Crijn
en Jan van Lathem.
F" SOv" /2"

1,361, februari 19 (n"s")

229 " De schepenen beslissen dat Goesi;n de
gro" torn" zullen betalen aan Aecht.e
len gaan "F" 24v" /4"

Jan vanden Heede L tb"
of naar rrqammansrr zul-

Cok en
Bruusch

230" De schepenen beslissen dat Kateline Schoutheeten B
torn " zal. betalen aan Simoen ser Sanders en ?ieLer
nSa.mmansn zaL gaan. ( 1)
F" 26r" /3"

Ib" 4 s"
Miere of

gro "
naar

1,361. februari 20 (n"s")

231-" l^lilIem vanden tritte, de bastaardzoon van Vlillem vanden ;,)itte, erkent
voor de schepenen Lievin Rijnvissche en Jan ser Pieters de 24 ll¡"
gro" torn" ontvangen te hebben van Jan Borluut, fs"ser Jan Borluuts,
voogd van Jan en Clarissie, de kinderen van Willem vanden t-ritte¡ êh
van Clais ser Sanders en zijn vrouh/ Kateline" Deze 24 lb" gro" torn"

(1-) qeschrapte tekst err in cle rancl: solutum respi j t



was een deel van
vanden i,itte, van
van Jan L3orluut,
betalen en Clais
Fo 26v" /1-"

de gift, van Marie Borluuts, de vrouw van
Willem zelf en van Gocìeverd hun beider

voogd van de voormelde ktnderenrbeloofd
en zíjn vrou\^r L/3"

Vr/i 11em

3B

waar-
te

zoon
had

,
,2

232" Sanders van Leden doet voor de schepenen Jan uten Dale en Jan van
Ivieeren de verdeling van 22 Ib" gro" bij de clood van Boudin Huutco-ninxdonc: 4 rb" gro" aan Jan Huutconinxdonc, zLjn broer, 9 lb" gro"
aan Jan van Leden, Jan van Eyn, Lievin Stinekin, Ivleus van Melle,Clais vanden Broucke, Justaes van Olsene, Jan iuiåes en philips deMaegh, 9 lb" gro" en nog eens 3 lb" gro" torn" uit het deel van devoormelden aan Jan Huutconinxclona, f.s* Bc,udin"
F" 26v" /2"

233" L0 so gro" ontvangen van
gem.
Fo schutblacl L"

Jan van Coudenberghe, fs"Jacop, van Zotte-

!361-" februari 21, (n"s. )

234 " Heinric Martins, fs"ser Jan, landheer in naam van de stad, Jacopvan west, Auqustiln van singhem, erfachtige liedenr êh Franchoisv}n singhem, fs" Augustiin, rapporteren voor cìc schepenen Jan ser
')ieters en Gillis van Deinse clat Jan ser iìoelfs, van Machetlne gêF
noemd, zLin hyl" in de Lange tlunt heeft gegeveln aan L,ysane, zljn<lochterr eñ zii gaf er hem het vruchtgebn.rik van" Gheeraerd Leuwaerpriester, heeft zijn broer Jan hierin vervangen als voogcì van LysanOpgemaakt op 1_4 oktober 13(;O"
F" 26r" /2"

d,
ã

235" Gh:i-selbrecht i,ol1ein en Jan Rocgheman rapporteren als erfachtigelieclen voor de schepenen Jan clen otter en Arnoucl van Leuseghem datLievin tviussche op L8 juni L360 3 lb" qro" torn" gelegeerd ñeef t aanArnoud tul Crudenerre, ziin schoonvader en ZoctiÀe, ãiens vrouw,voor schulden die hi j tcgenover lren hacl"
Fo 27r" /G "

L36t. februari 22 (n"s")

236" ln/illem van Butenz ammanr eñ de schepenen Gillis van Lathem, Robbrechtvan Eeke en Arnoud van Lueseghem geven het huis in de Huidåvetters-hoek op een erf van de H" Geest van Sint-Jan van Kate1ine, de weduwevan Jacop van Smettelede, dat verpand was op vraag van pieter vanMunte, in volle eigendom aan deze }aatste, voor de schuld van Kate-line aan Jurdaen ser Sanders, Ley Bernaercle en pieter van ir{unte, innaam van irror:der Jan Inqhele; Jurdaen en Ley zíjn betaald door pieter.
F" 3Ov" /1"



39
!361," februari 23 (n"s")

237" Lievin Leyscoef verlijdt voor de schepenen aan llannekin, Betkin en
Trudekin, de kinderen van L>ieter van Wackine 1-,/5 van een erf ín
Sint-Baafs-Vijve, na de dood van Kateline Leyscoef, verkocht te helo-
ben "F" 26v" /3 "

238" In het geschil tussen de heer van Esclaerbes en Beatrijce van Lu-
rieseul, kanunnikes te ivlabeugen ovcr het Ì¡os van Caelmond dat van
het huis van Pamel qehouden wordt, beslissen cie schepenen Gherolf
Bette, Gillis van Lathem en cs", na. cle hoogbaljuw van het Land van
Aalsb ervan op de hoogte gebracht te hebben, dat Beatrijce de revo-
catie worclt ontzegcl"
fro 29v" /3"

!36L, februari 25 (n"s")

239" Lievin de Langhe, Lauwereins de Grave, de Sceppere genoemdr êñ IAIiI-
lem Jours erkennen voor de schepenen Gheerolf Betten en cso resp"
4Þ, gro. torn., 4lb. gro" torn" en 3 lb" gro" torn" schuldig te zijn
aan Stasin clen l3uc en Kateline, zijn vrouh/" Lievin de Vlieesnidere,
Jan Crauwel en Lievin uten Ramen zi)n hun rîesp. borqen" Op 20 okto-
ber 1,361 betaalde Lauwerej-ns en op 10 maart 1"362 (n.s.) betaalde
Lievin " ( 1)
Fo 26v" /4"

1"36!, februari 26 (n"s.)

24O" Jan van Meeren en l¡liIlem van Buten rapporteren als erfachtige lie-
den voor cie schepenen Gillis van Deinze, Ílobbrecht van Eeke en Ar-
noud van Lueseghem clat lvlarie vander Wostinen erkend heeft 6lb" gro"
torn" schulclig be r,Ljn aan Kat.eline vander Sluus"
Fo 25v" /5 "

241-. Ridder Ywej-n van Vaernewijc erkent voor de schepenen
en Lievin Pitkiner 4 tb" 5 s. gro" schuldiq te zíjn
men van Willem vanden Pitte, lakensnijder " (2)
F" 26r" /4"

Jan uten Dale
aan de erfgena-

242" Gheertruud vanden Zijpen
en Jan t¡ten Dale L00 lb"
llüeerd "
Fo 27r" /5 "

erkent voor dc schepenen Lievin
gro" torn" schuldig te zíin aan

Ri j nvi ssche
Jan den

(1)
(2)

geschrapLe
geschrapte

tckst
tekst



1361." februari 27 (n"s")

243" In het geschil tussen lt'lartin van Verum en Jan vander
öçgeval met paarci en wacren waarbij Martin zLin been
schepenen dat Jan 1A Ib" par" aan lvlartin zaI betalen
aan de meester dj-e hem verzortld heeft"
Fo 27r" /3"

246" Jan de Crane verlijdt. voor
Rijmvissche af te zLen van
Qail-e te ZeLzaLe, die hij
en Lijsbette, zLin vrouwi
Diederick Berchen voor 60
Fo 28r" /2"

IJO I maart 2 (n "s. )

247 " Jan Stoel ell zi jn vrouw
sten erkennen 9 Ib" gro"
lere en Kateline sMoenx"
Fo 2t\v" /4"

cle schepenen Gilfis van
zijn recht op "k ø. moer

vroeger gekocht heeft van
deze laatsten nu verkoPen
1b" gro" torn" (L)

40

Egghen over het
brak beslissen de
en 6 Ib" par.

Lathem en Lievin
in de moer van
Jacop van Sele
die th ø" aan

Zoetín Verker-
.Tacop den Wincke-

244" In het geschil tussen Boudin vanden Turre enerzijCs en Jan Stulpaerde
en V{i11ern Carpentiere anclerzijds over het dragen van de onkosten na
de dood van rrriiltem vanclen Turre, duiden cle schepenen Gherolf BetLent
Gillis van Lathem en cs" Jan lVaj-hieu en Jan Lippins voor Boudin en
Boucìin de Grutere en Martin van Everghem voor Jan en l¡/i1lem als vinde-
ren aan en beslissen dat laaLstgenoemclen L8 lb" gro" torn" zullen be-
talen aan Boudin o

F" 27v" /2"

1361" maart, 1" (n"s")

245" Jan ?hitips erkent voor de schepenen Gheerolf Betten, Gillis van La-
them en cs" 1,5 lb" gro" torn" schuldig te zijn aan Annien, zljn moeder,
van de pacht van goederen te t{oorLsele"
Fo 27v" /1"

Zoetin
torn,

en zijn schoonmoeder
schuiriig te zi jn aan

1.361. maart 3 (n"s.)

248" l^ti11em vande.r: Mict, WiIlem Huelendren, Jannulkin de Vleeschauwere
en ¡/oute¡: Reyckin beloven zicYt op boete van 2OO Ib" par" te verzoenen"
Fo 2Bv" /2"

1361-, maart lL (n 
" s " )

249" In de overeenkomsLen tussen Jan Aesbijt, Vermergriet Aesbijts, zL)n
vrouwr eñ hun zoon Jan Aesbite enerzijds en Lievin van Leins r'fso
ser Jan, Ghel.ì.oet, zijn broer, Lievin van Cl.eenpitte en Justaes van

(1) geschrapt.e tekst



'1 4tI

Leins anderzijds over het huwelijk vân Kateline, fa"Jan Aesbijt en
Lievin van Leins, beloven Jan en Mergriet voor de schepenen Lievin
Pitkine en Robbrecht van Eeke, BO Ib" gro" torn" te geven aan Lievin"
Op 21 april L361 werd 50 l.b. gro" torn" betaald en op 23 mei 1362
30 lb" gro. Lorn"
Fo 2Bvo / 1"

25O" iPhilips vander Mersch belooft voor de schepenen Gheerolf Betten en
Pieter van Buxstale, ilase Mulaerde schadeloos te stellen voor de
mudden koren in Kortrijkse maat, die Gheeraerd van Romieke bezit
op het goed Le Koten "Borg: Jan van Steenbeke en Jan van Huusse, de wisselaar"
Fo 29r" /2"

1361,, maart 6 (n"s")

251," Jan de Crane, landheer in naam van de H"Geest van Sint-tvlichiel en
Willem van SeIe, priester en Segher Seghers, rapporteren als erfach-
tige lieden voor de schepenen Gillj-s van Lathem en Giflis Rijmvis-
sche dat Jacop van Zele en Lijsbette, zijn vrour^/, hun huis in de
l-luurdochterstraat op het erf van de Sint-lvlichielskerk en van de I-1"

Geest van Sint.-Michiel met 4lb" 9 so par" landcijns, voor 50 Ib"
gro" torn" verkocht hebben aan Diederick Berchen, poorter van Valen-
ciennes " ( 1)
F" 2Br" /t"

252" Heinric Halin en Symon Alin en Kateline Alins, zL)n kinderen, ver-
Iijden in naam van Jan Alin, fs.Heinric Ha1in, aan Jan Dieregodgaf
het erf in cle Kammerstraat met 42 so par" erfrente, waarop Mergriet,
de weduwe van Jan van Zwijnharde woont, verkocht te hebben"
Fo 2Bv" /3"

253" Jan Haec en Jan Haec, fs"Jan, optredend voor zijn broer Clais, be-
loven voor de schepenen GheeroLf Betten, Gillis van Lathem en cs"
dat Jan Middernachte de 10 g" j-n Drongen kan gebruiken, die hij ge-
kocht had van Jan Haec en ZoeLine van Overdwater, zijn vrouh/ " Zij
zullen ze vrijwaren tegen cle erfgenamen van Jacop van Overdwater,
de oom van Jan en Clais"
F o 29r" /1"

254" De vrouwe van ileerboom, gevolmachtigde voor Pieter van Baefsdorp,
haar man, doet, voor de schepenen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem
en cso¡ en voor de schepenen van ghedeele afstand van het goed van
Goesin vander lt'loure, haar overleden vader, aan alle testamentarís-
sen voor 30 Ib" gro" torn" en ze belooft er geen ej-sen meer op te
laten gelden op boete van 2OOO lb" par"
Borg: Hughe van Steenland"
Fo 32r" /1,"

( t) geschrapte tekst



42
1,361" maart. in de week vôôr 7 (n"s")

255" Jan van Steenbeke en Jan Sickelnoot rapporteren als erfachtige lie-
den voor cle schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cs" dat
Heinric vancler Gracht beloofde aan Goessin Addine 6 lb" par" per
jaar t,e betalen, 9 jaar l.ang, van een pacht van Symoen den Riken,
te Merelbeke gelegen "Borgl Jan vancìer Gracht" opgemaakt op 25 februari L359 (n"s")
F'ìo 31,r" /5"

1"361. maart I ( n"s")

256" De schepenen Gherolf
minc 2 Ib" gro" torn"
Fo 2Bv" /5 "

Betten en cs o besli-ssen dat Michiel den
zaL betal.en aan Jacop Godewale"

zaI
zaI

257" Lrlillem van Overleye en :;)iet,er ser Simoensrfs" Pieter? rapporteren
a1s erfachti-ge lieden voor de schepenen Gherolf Betten en Gillis
van Lathem dat Gi1lis Zoetherte van Goessj-n vanden Casteele, kape-
laan van de Onze*Lieve-Vrouwkerk Le Gent aI de grond, die deze kerk
toebehoort te Ertvelde, in pacht heeft genomen voor 9 Vlaamse gro"
per j aar"
Borg: Giltis Zoetherte, fs"Giliis, bakkerrin de Sint-Jansparochie
te Gent " Opgemaakt op 1.2 april 1359 (n "s " ) " ( 1)
Fo 33r" /3"

1"361. maarL 9 (n"s.)

Vla-

betalen
gaan "

258" De
aan
F"

260" Lievin Moenins stelt Jan van Boular en Jan van
om zi"jn zaak te beharLigen tegenover de broers
tdai j ere "
Fo 29r" /4"

( 1) verschrj- jving in de datum: B maart. 1,362 ( n " s " )

schepenen l¡eslissen <.lat Buurs vanden Abeele 5 gulden
Franchoys van l?apeirqhem van laken of naar lrSammansfl

28r" /3"

259" Het huis op Overschelde in de ZakbroederstraaL van Kerstjaen den
Appel-coeoere v¡ercl op vraag van Vúi1lem van Riemeland aangeslagen
\^/egens schr.rlden. V'/Íllem verleent het nu aan i)ieter van Sente Ja-
cops l{ur-rs "Fo 29v" /5"

1-361", maart tA (n"s")

Loo, brouwer, aan
Clais en Melis den



43
1-36 1, maart 1"O (n"s")

261" Gheerolf de Pape en t¡Villem van Buten rapporteren als erfachtige
Iieden voor cìe schepenen Jan ser l)ieters, Jan van Meeren en Arnoud
van Lueseghem dat, Zoetine, de vrou\^r van Lauwereins Heinrixsoens,
vancler Pj.ete genoemd, erkend heeft 5lb" 5 s" gro" torn" schuldig
te zi)n âõirì Katerine veys" opgemaakt op 9 maart 1"361 (n"s") 

"Fo 29r' /5 "

262" Jan van Bassevelde, fs"Dani-el, verlijdt aan MatLheus den Backere,
fs"ser Jait, de twee del.en van het erf op Overschelde naast Zegher
Vincsr waarop Lj. jsloette Ghisetins woont en op dewelke t¡Ji1lem van
Bassevelde, lcanunnik te WaasL,en 4 lb" par" renten bezit, verkocht
te hebbenr en nog 40 s" par" verkocht te hebben aan hem van cte 4
Ib" par" erfrente die Daenkin, zijn kincl, op het leen van Jan ser
Hannoots, bij de Grauwpoort heefL"
F " 29v" /'I "

263" Clais l¡Vaddin erkent 32 s" gro. torn" schuldig te zijn aan Heinric
Goethalze "F" 29v" /2"

1"367 maart tL (n.s "¿

264" Katel.ine, de v¡eduwe van Pieter Sickelnoets,
5 s. gro" die ze bezit op het goed van haar
houden "Fo 29v" /6 "

z.al cle
man Le

L5 h" rogge en
Drongen, be-

265" De schepenen Gherolf Bette en cs" noteren op vraag van Jehane
sl¡/ii-s en Gillis Vr/iJ.s, l'laar rnan, van Ouclenaarcle, de uitspraak van
de theren vêr.n de ïnques'ber op het Gravensteen" Hierin werden Diede
rick van Leins en Hughe clen Beere verplicht 2OO lb" par" te betalen
aan Jehane en lra.a.r: scira.del.oos te houclen tegenover Lijsbette vanclen
Casteel.e "Fo 30r"./1-"

L36t maart t2 (n"s.)

266" De schepenen Gherolf Beti:en en cs" beslissen dat Clais clen htayere,
Jan den Wayere, Godeverd clen hlayere, Martin Bert en Melis den Waye-
FQr L5 Ib" g.ro" torn. moeten betalen aan Heinric de Brune" Hij er-
kent voor de schepenen Simoen de Amman, Justaes vanden Hole en cs"
op L3 maa::t 1,362 (n.s") betäalcl te zijn"
F" 29v" /4 "

267" De schepenen Gheerol'f Bette, Gillis van Lathem en cs" beslissen
dat Jan den Tandtreckere en de anclere schuldenaars cle jaarrente
aan Goesin vanden Casteele, kapelaan van eerìlrcapelriefrin de Sint-
Jacobskerk, die gesticht werd door Arend vanden Zwerdekine en Be1ie,
ziin vrou\^/, moeten betalen zoals in cle rent,elcrief beschreven is,
ondanl<s <ie uitsp.':aak in het schependom van Saelmoens Borluuts cle
oude en cs"
Fo 3Or" /3 "
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268 "

1.361. maart t2 (n"s")

De schepenen beslissen dat Jacop vanden DrÍ.essche, fs"Jacob,
Mergriet van wettre, die reeds eerder gescheiden h/aren, erk
hun bezit mogen beheren "F" 33r" /1,"

en
zeLf

1"361" maart 1,3 (n"s")

269" Broeder Reinaut Vospart, commandeur van Sint-Jan-van-Jerusalem ver-
leent gedurende 3 jaar een pacht aan Jan uten Hove, den Rof genoemd,
en aan Jacop Scellinghe loinnen Gent, binnen cìe kasselri j van de Oud-
burg, binnen de Vier Ambachten, binnen Aalst., binnen het Land van
Aalst, binnen Oudenaarde en binnen de kasselrij van oudenaarde, voor
70 lb" par" per jaar"
F" 31v" /2"

1361 maart t4 (n"s

27O" irieter Snouc erkent voor
schuldig

1361. maart 17 (n"s"

27!" Jan van Elleeuwe, prÍester, en zijn broers
en zijn zú¡ster Lijsbette verlijden voor de
en cs" een huis op Tussen hrallen, naasL de
landcijns, verkocht te hebben aan Jan Maes
Fo 3Ov" /4.

Lievin Rijnvissche en Jan uten
Gillis van Deinse"Dale 48 schilden

Fo 33v" /4"

de schepenen
te zijn aan

Jacopr Pieter en Gi11is
schepenen Gheerolf Betten
Vr/alpoort met 30 gro" torn
van Baaigem"

!361," maart L{ì (n"s")

272" Verbeele sClerx stelt Arend vander
haar schulden te innen in Hulst"
Fo 3Or" /4"

Varent, haar schoonzoon, aan om

273" Diederic van Leins en Bertram van Lovendeghem rapporteren als erf-
achtige lieden voor de schepenen Gheerolf Betten en Lievin Rijmvis-
sche dat Ì{einric Asselman 7 Lb" gro" torn. gekreqen heeft uit het
goed van Aleit van Kriekenbeke en dat hij haar en hun kind Adriaen-
kin 1(1") lb" gro. torn" en 6lJo" gro. torn" legeert" opgemaakt op
L6 maart t36t (n"s")
Fo 3Ov" /2 "

274 
" Vr/i11em vander Ì¡/ostinen, Deni js vander Hagher rrieter Bette en Heinric

Drieghe, Vinderen in de betwisting tuseen Veragneesen vanden Boen-
gaercie en Jan l4ourmanne, haar man enerzijds en Jan Scamphelere en
Lisbette, zLin vrouh/ ancìerzijds, zeggen voor cle schepenen Gillis van
Deinze en lìobbrecht van Eeke beslist te hebben dat Jan Scamphelere
c?n zíin vrouw L gro. torn" ctagelijks aan Veragneesen zullen geven,
dat ze I inqelschen per cìag, kleren, juwelen, huisraad en een huis
aan haar zullen geven en verder dat de B lb" gro" torn", die Jan de

(L) eerste keer 1' lb" gro" t,orn", trveecle keer B 1b" gro" t.orn" geschreven
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1.361. maart t9 (n"s")

275" De schepenen Gheerolf Bette, Gillis van
Wouter van Dickele, 3 lb" 6 so 6 cl" gro"
Tande of naar Itsammanstt qaan" Hierna zal
6 d" gro" torn" vergolden zijn" (1)
Fo 3Ov" /3 "

1,361. maart 22 n"s"

276, VüilIem Noetvriend en Wouter van Calais erkennen voor de schepenen
Lievin tìijnvissche en Jan van Meeren 58 lb. gro. torn. schuldig te
zijn aan Herman Mulboem van Duisburg, van Rijnse wijn"
Fo 3!r" /L"

277 " Symoen de Clerc en Fransoys Augustiin erkennen voor de schepenen
Lievin Rijnvissche en Jan van Meeren 97 Ib. gro" torn" schuldig te
zi)n aan :'leunis van Beyomagen, f s "Willem,van Ri jnse wi jn " (2)
Fo 3Lr" /2"

Wulslaghere uit de goederen
naar Veragneesen en voor de
vrou\^r zullen gaan"
F" 31v" /1-"

van Veragneesen heeft, voor de helft
andere helft naar Jan Scamphelere en zi-jn

Lathem en cs" beslissen dat
Lorn " moet betalen aan Jan
zijn schuld van 5 lb" 6 s"

schepenen
schuldig te

278" Willem Ser Simoenszone en tienric Louf erkennen voor de
Lievin Rijnvissche en Jan van Meeren 1'46 tb" gro. torn"
zijn aan Heinric van Hyssem van Rijnse wijn.
F" 3!r" /3"

279" Jan van Broodsende, i)ieter Bette en Lievin van Landeghem erkennen
in naam van Braem lìijme 1"6 Ib" 6 s" gro" ontvangen te hebben van Jan
uten Berghe, fsos€F Arnoud, van de weduwe en de erfgenamen van Jacob
Ornekins en van Diederic Cnop, toeziener"
F" 3Lr^" /4"

1,36L. maart. de vriidao in (n"s")

2BO" V,IiIlem de Tolnere, ontvanger van de vrouwe van Bar heeft van de wedu-
hre en de erfgenamen van i)ieter vanden Abeele voor de tijd dat hij
in haar dienst was, 35 Ib" gro" torn" ontvangen" Er is bepaald dat
V'JiIlem de Cortroysien 30 Ib" par" en B m" graan schuldig is, en Ghi-
selbrecht van Massemins SLeene B m" graan en dat allen die nog schul-
den hebben tegenover haar ze zullen houden. Aan Piet.ers nakomelingen
wordt alle verdere schulci kwijtgescholden" Gedaan voor de schepenen
Gherotf Betten, Gillis van Lat.hem, Lievin Iìijnvissche en cso
Fo 44r" /2"

( L) geschrapte
(2) geschrapte

de rand:
de rand:

tekst
tekst

en in
en in

solutum
betaelt



46
1.361 maart 29

281"" Boudin de Vos legeert voor de schepenen Gilfis van Lathem en Arend
van Lueseghem aan Hector en Sanders, zíjn kincleren bij Beatrijce 'ì

ser Jacops, zijn huis en erf gelegen vooraan in de Kouterstraat tus-
sen Jan den l¡/ulf aan de kant van de Kouter en Diederic uten Dale, fs,
BennoeL aan de kant van de Leie en achteraan in cie Meersteeg tegenover
ser ln/iIlem van Abinsvorde en tussen Fransoys Mathijs aan cJe kant van
de Lej-e en de moeder van ser Jan Cops aan de kant van de Meere en
zi-ch uit.strekkend in de richting van de Veldstraat tot aan Gillis
l)aesschedaechs "Fo 34r" /3 "

L36L, april 2

282" Jan vanden Kerkove, fs"Ghiselbrecht en Jacop Stulpaerd rapporteren
als erfachtige lieden voor de schepenen Gil1is van Deinze en Lievin
Rijvissche dat broeder Jan Couthaerd, meesLer van de begarden in Gent
voor de ziekenzaal van de begarden van Jan vanden Spieghele, fs"Murijs
en zL)n vrouw Mergríet gekocht heeft:
- het erf en het huis ilde Slotelil met een rente van 50 s" par. in de

Hoogpoort bij de Vismarkt gelegen naast het huisrrden Roeden Hoetrr
en naast het huis ff lÌoelgen ten Zwerderr"

- het erf waar l¡/outer de Mey een huis op heefL, met een rente van 4

"so 6 d" par" en L kapoen in de Lange Munt aan de Breidelsteeg gele-
.'çgen bij de grond van ser Gillis Rijvischs. Opgemaakt op 2 april

736L" ( L)
F" 32v" /1,"

!361" april 5

283" Plimer de Bloc en zí)n vrou\^, brengen 3 Ib. gro" min 30 gro" naar de
schepenen van de 6 lb. gro" torn" min 5 s" gro" die ze Celie ser
Maecheleins verschuldigd zijn" Volledig vergolclen op 24 mei" (2)
F" 32r" /2"

284" De schepenen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem en cs" sturen Jan de
Hond en cs. om het recht van de ilexu'*renfr Le eisen voor de stad te-
genover ridder Roemin den Scout.heete, clie eertijds poorter te Gent,
geweest was en nu zLjn poorterschap niet hield "F" 32r" /3 "

295 " Heinric Goethals, timmerman, en Jan de Vriend, van Dornike genoemd,
verlijden voor de schepenen 2 b" moer verkocht te hebben aan Volker
van Elversele, voogd over zijn kinderen bij Marie Ghommaers, fa"Sy-
moen, Hannekin en Merkinr êñ aan Jan vander Meere, toeziener" zij had-
den deze op L1 april L360 van Olivier, heer van Poeke en Jaquemine
van Beverne gekocht en cleze laaLst.en hadden ze op 20 april L357 van
de graaf van Vlaanderen gekocht" Dit btijkt uit een brief gezegeld
met het groot zegel van de graaf en uit een brief met het zegel van
de schout van Axel en het zegel van de schepenen van het Axelambacht"
Fo 32v" /2"

(1)
(2)

in de rand: solutum
geschrapte tekst



7361" april 5

286" Lievin de Smet
F" 32v" /3"

+t

van l¡lincleke eist het zoenoeld van Jan den Walwerckere"

287 " Jan de Peinseneer van [lkkergem
ters en Arnoud van Lueseghem 3
zijn aan Gillis van Lathem"
Fo 33r" /5 "

erkent voor de schepenen Jan ser Pie-
lb. gro" torn. min 6 gro" schulclig te

gro " torn " te beta-.
te gaan o

136L" april 6

288" Jan vander Joden, fs. Fransoys belooft 25 so I d"
Ien aan Gheerem den Clerc of naar het nsaesteletrl
F" 32r" /4 "

289 " Oste de Valckenere werd te Breda gearresteerd door Diederic van Oes-
terhoud omdat hij 65 grafefijke schilden en nog eens L0 grafelijke
schilden voor cie kosten moest betalen" Dit is betaald door de erfgena-
men met Gillis Hugaerde en met Thonis van Oudenaerde; Gherolf Bette
leende hen 6 schilden" Opgemaakt voor de schepenen Gillis van Lathem
en Jan ser Pieters "Fo 33r" /2"

X.3_Q1-" april 7

29A" Jan vanden Abeele en Gilfis vander Gracht, die zijn zuster Lijslrette
Gheilinx hier vervangt als erfgename van Pieter vanden Abeele, stellen
Laurens vanden Habeele aan in verband met het huis te Biervliet"
Fo 32r" /5 "

136!. april B

29!" De
le
a1
FO

schepenen besrissen dat Pieter vander verre vrijgesterd is van
schuld tegenover Boudin van Larne, <ie Grutere genoemd, waarvoor
in betwistinq h/aren geweesL voor de..wet te Dendermonde"
32v" /4 "

al-
ze

292" lnlillem Parijs en Pieter ser Simoens, f s" Pieter, erfgenaam van Pieter
ser Symoens, rapporteren als erfachtige lieden voor de schepenen Ghee-
rolf Betten en Gillis van Lathem dat Jan vander Vliecierbeke, parochie-
priester te Leeuwergem aan zijn zoon Jan vander Vliederbeke, poorter
in Gent, 12 lb" groo Vlaamse munt leende. Opgemaakt op 7 maart L353(n"s.).
Fo 33v" /1"

293" De witte ledertou\^rers zeggen 30
te hebben wegens de r schuld van
Fo 37r" /6 "

1b" I s" gro" torn" schade geleden
BrabanL | 

"

L361-. apriI 9

294" Oegier Portier,
zijn aan Oegi-er
Fo 33r" /4 "

fs" Gheerem, erkent L0 Ib. gro. torn" schuldlg te
Tsu1e.



TV295" De schepenen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem en cs" beslissen j.n
het geschii tussen meester Jan den Maerscalc en pieter vanden Heede
over de scheidÍ.ng tussen hun huÍzen in de Hoogpoort dat alles behou-
den biijft zoals voorheen en dat Pieter een muur mag metsen voor de
oude "Fo 34r" /2"

L36J. apri I L-0_

296" Jan de Visch, Gillis cle Capell.aen, Kateline Vercelien en Kateline
Movs erkennen 414 lb" gro" torn" gekregen te hebben van Jan l.laec, fs"Jan, a1s voogd en Franchoys Fierins, de Verwere genoemd, als toezÍene;:over cle kinderen ven Jacop van Cverdwater en Merõriet voor cle goederendie hun moeder en Pieter varr of.tenbeke, hun stieivader hen hebben naqe-.
1 aten o

Fo 23r" /7 "

¿97 " Jacop va.nder Mourstrate, f s "Jacob,Betfen en Gillis van Lathem, 5 s"
ofwel naar het ilCasteLetrr te gaa!1"
Fo 32r" /6 "

belooft voor de schepenen
gro " te bet.alen aan Gi lli s

Gheerolf
Stouten

298 "

roo

.361: spå1!J9-

OO" l¡r/illem van BuLen, amman en de
Eeke en Jan van Meeren geven
devettershoek va.n Jan vanden
1em vanden pitte in naam van
1 aatstgenoemde 

"Fo 34v" /5 "

36L.' april L3.

0L" De schepenen beslissen dat Clais
talen aan Jan Brouckaerd" 3 lb"
1361." ( 1)
F" 33v"/3"

De schepenen Gheerolf Betten en Gi.l1is van Lathem en cso beslissen da.tArnoud CIap, pocri:er in Antwerpen 7 Ib" L6 s" groo torn " za:- betalen
aan de erfgenamen van Pieter de Scaerslijpere en hun voogden" Beidepartijen beloven zich aan de uitspraak te houden op boete van L00 lb"par" Borg voor A.rnoud: Pieter van Anclwerpen, poorter in Gent en vocrde erfgenametl: Jacop de Scaerslipere en Gheraerd vanden Bossche.
F " 34r" /L"

Lievin vander Haghe heeft een huis op NÍeuwland
Heile en zijn vrouw, fa" Hughc Daenssoen voor 4
hi j betaalt nu clie som aan Git.lis Bei j aerde de
sone, gevolmachtigden voor Jacop"
Fo 34v" /1-"

gekocht van Jacop van
1b" 5 s" gro" torn":

jonge en Jacop Diederix-

schepenen Jan ser Pieters, Robbrecht van
hr.:t huis en de hofstede ernaast in de Hui-
Hende, die verpand r^/aren op vraag van t^rir-
Pieter den Four, in volle eigendom aan

vander Straten 7 Lb. gro" torn " zaL be
10 so gro" werden betaald op 30 juni

)2" Fransoys Scelewaerde was
aan Li j sbette van lviarle,
draagt zíjn recht hierop
F" 34v" /3"

aangeduid om de schulden van
Cl ai s den ln/ai j ere en ancleren
over aan Martin Berde"

Lijsbette sBaercl.
te betalen. Clais

1) geschrapte tekst en in cle rilnd: solutum"
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!361". aprif 13

303" De schepenen beslissen in het geschil tussen Fransoys Scelewaerde
en Lijsbette sBaerchs dat Fransoys het huis zal verkopen en met de
opbrengst eerst zíchzelf , nadien Li jsbette van Maerle 1,2 gulcien,
Clais den Wii.fscrerHeinrick den Vlieghere en Lijsbette sBleekers za'
betalen "
Fo 34v" /4"

304 " In het geschil tussen de Ingelandwijk en Volker clen Moenc over een
kamer op de vest aan de l,rlagenaarstraat, clie cìc wijk geh/oon was te
huren van Jan den Amman, de ommeloper van de wijk, en Eylzoete, zljn
vrou,ú/, maar \^/aarvan Volker zeí cJa'L hij ze geërfd had van Lijsbette
sBuens, die ze gekocht had van Giltis ¡rarisis en Mergriet rzijn vrouw
-De H" Geest van Sint-Nliklaas zegt dat Gittis en Mergriet ze van haar
verworven hadden, nadat zLj ze van llylzoete, de vrou\^/ van Jan den
Amman gekregen haci- beslissen de schepenen dat de kamer de Ingeland-
wijk toekomt, dat de H" Geest aan Gillis en lvlergriet zal teruggeven
hetgeen ze ontving voor die kamer en dat cle erfgenamen van LÍjsbette
sBuens het geld zullen terugkrijgen van de verkoop"
Fo 35r" /L"

1,361,, apri I L6

3O5" Lievin Rijnvisch en Sanders Conte rapporteren als erfachtige lieclen
voor de schepenen Jan ser l¡ieters en Jan den Otter clat Jan de 'uVerd
en Gheertruud Vinx aan Vúillem den Vroeden en zijn vrouw een stuk moer
verkocht hebben te ii'loerlceke tussen de Lombaerdenleede en de Oestleede
voor L4 Ib" gro. !orn.; het klooster van l¡laasmunster bezit een moer
aan de westzi jde en Jan Blancaercl aan de oostzi jde.
Fo 33v" /2"

1361", april t7

306 " V'/outer de Soeghelerre belooft Cornelis vander Haqhe en Jan vander
Haghe, fs. Cornelis, en de andere borgen schadeloos te houden van
cle 1,2L2 lb" gro" torn", betaald in minclcring van het zoengeld voor
de moord op zijn broer Jan Soeghelerren" Als later het kind van Jan
niet akkoord zav gaan met de verz.,oening, moet hij het terug betalen"
Borg: Stevin jluls, Jacop vander Scuren, Jan de lVapensnidere en VrJillem
Bosch. Opgemaakt op 1,3 februari 1361 (n"s") en nu herhaald; alleen
l¡/illem Bosch is çleen borg meer"
F" 3ov"/5.

3O7. Wouter Peyteric, borg voor ilieter Pieterszone beloof t L lb. gro"
te betalen aan Bette sl-londs "Fo 34v" /2"

L36L, april 20

3O8" Zeger vanden Kerchove belooft voor cle schepenen Jan van Meeren en
tnlillem Boelen 20 lb" L5 s" 6 d" gro" torn" te betalen aan Jurdaen
ser Sanclerse en Lievin Rijnvissche of naar het'tSaesteletrr te gaan"
Fo 35r" /2"
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..13.9.L-ep-r.i L ?9

309 " De schepenen Gheerolf tsette, Gillis van Lathem en cs" beslissen
dat, het. huis op de Kalandenberg, tussen dat van J'acop van Artevel-
de, de vader van Jan van Artevelcle en het huis ff i:er Í:a1e1'toekomt
aan Clais vander i>ale en Mergriet., zi)n vrou\^/, ten nadele van Jan,
zijn broerr êñ zLjn zusters" Clais erì I'lerc,rj-et moeten we1 restitutie
doen voor de veranderingen die Jacop er aanlxachL"
Fo 4Oro /3"

1361." april 21

3L0" Symon de Grutere, fs"Heinric eln Ghiselbrecht cìe GruLere, fs"Boudin,
rapporteren aIs erfactrtige lieden voor de schepenen dat ridder Ghe-
rard van Massemine, heer veiS Beerlegem, met ÍnsLemminq van zijn vader
Gherard van Rascghem, heer van Massemen, aan Jacop van Muushole en
Mergriet, zijn vrouw, 60 Ib" par. renten verkocht heef t.; 30 llf,. z5"jn
bestemd voor Jacop en Kateline, zíjn dochterr €ñ 30 Ib" voor lvler-
griet, zíjn vrouwr êñ Celien, hun beider andere dochter. Opgemaakt
op 10 maarL t36t (n"s")" (1-)
F" 35v" /1""

31,1" Kateline Speliaerd verkoopt haar
de overleden Jan Speljaerd in de
Ioet Speliaerde"
Fo 35v" /2"

helft van het
Voldersstraat

huis en het erf van
aan haar broer Ghel-

31,2" Segher Sloeve en Lijzane, zíjn vrouw, verlijden voor de schepenen
Gheerolf Betten en Lievin lRijnvissche, aan Jan clen Otter ten voorde-
le van cle H" Geest van Sint-Michiels, 4. Ib" par" erfrenten verkocht
te hebben " Ze hebben ze verzel<erd op het 1/4 van het huis en het erf
î?de Beeriel'rlup cle Lej-etr gelegen op de hoek van een steeg naast het
huis lzVerberrendc St,eenre.
Fo 36r" /1"

3L3" t¡lilIem van Buten, ammanr êñ de schepenen Gitlis van Deinze, Lievin
Rijmvissche en i)ieter van Buxstale geven de helft van een huis en de
helft van een stove op Meerhem op het erf van Jan Vilains, bezit
van Kateline Borluuts, de vrouw van l"leymrnan Clais, die verpand waren
op vraag van i?ieter Kerstjaens, rrexuwcreît van cJe stad, in volle eigen-
dom aan de stad Gent"
F" 36v" /5 "

t36t i1 22

3!4" Jurdaen ser Zande.rs en Lievin lìivisch, voo<lden van de kinderen van
Diederic vander Loijen, verklaren voor cle schepenen Gherolf Betten,
Gitlis van Lathem en cs" d'at de kinderen door de oorlog tussen Vlaan-
deren en Brabant 25 lb" gro" torn. schade hebben cJeleden op hun goe-
deren in Brabant.
Fo 29r" /6.

(1) geschrapte telcst
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L361_ a ir 2?_

3L5" ogier vanden Walle en Vüi11e¡n cle Joncheere rapporteren als erfachti-
ge lieden voor cle schepenen c.lat Lievin i'4annacrd jaarlijks een % m.
mesteluun (1) za:-. geven aan Kateline Akets" ZLj zal de kosLen dra-
gen voor haar dochter lvlerkin en de helft van cie kosten in de komen-
de vier jaar voor haar zoon, Liefkin" Dit werql zo qeregeld op 24
februari 1357 (n"s") en opgemaakt op 16 maart 1361, (n"s").
Fo 369" /4

1,36!, april 23

316" Jan de Cnoppere lec¡eert 5 lb"
en aan Katelin<l , zijn zusters
Fo 36r" /3 "

KaIlekin, zijn nicht,

31'7. rn het geschil tussen de weduwe en de erfgenamen van ittouter scer.-
linx enerzi jcls, en Ywein van Vaernewi. jc anderzi jcls om 7 en t/3 dw "land in Zevergem bij de molen, hraarvoor hJouLer 4 h" koren per jaar
en per b" cijns betaalcìe aan Ywein, .- Ywein echter loeweercJe recht
te hcbl:en op dubbele cijns na het overlijden of bij de verkoop van
de rente *r beblissen de schepenen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem
en cs" ten nadele van ywein"
b-o 36v" /!"

!361., april 24

gro" torno âðrì
dochter "

31.8" Gillis Talboem erkent. voor de
van La.them 49 lb. L3 s o gro.
['rauwel s , poorter in Dui sburg .
I?" 35r"/3"

schepenen Gheerolf Betten
torn" schuldig tc zijn aan

(â.)

en GiIIls
Heinric

t36t a ril 27

3L9 " De schepenen beslissen
zaL bet.alen aan Symoen
F" 34v" /6 "

dat ;)ieter Blideleven 10 s"
Dellaerde of naar r?sammans'?

ztt d" gro " torn "
zal gaan.

32O" Clais van Bo|elaer maakt aanspraal< op
ckelram , dat behoort aan de man en de
Scinkeul s "Fo 35r" /4 "

321," Heinric vander Linclen en
vander Linden, de zuster
daartoe draagt ze aI haar
boven de 3 Ib" gro" torn"
aan cle erf genamen 

"Fo 37r" /1""

tt'iergriet, zijn vrou'^r, nemen Vermergriet
van l-leinric op en zullen haar onderhouden;
bezit op aan hen en ze beloven alles waL
zou gaan, terug te geven na haar dood

het huis en
erfgenamen

erf in Hu-
Li sbette

het
van

(1)
(2)

mengsel voor de helft tarwe en voor de helft
geschrapte tekst cn in de rancl: soluLuni

rogge
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1,361, apri]- 28

322" Van de 3C lb" gro" torn., clic Jacop Stekeliinc erkende schuldig te
zi)n aan Lijsbette Vlaminx, de weduwe van Lievin van Scalen, wijzen
de schepenen Ghcerolf Llette, Gillis van Lathem en cso L5 Ib" gro"
torn" boe aan Mergriet vanden lJoute, die de vrouw geweest \^ras van
GhiselbrechL den Clerc" Deze Iaatste maq ze samen met de erfqenamen
van Mergrieb verhai-en op Jacop"
Fo 36r" /2"

323" De pachtvoorwaarden tussen Boudin van Aelst en Jan Aecke van Sint-
.'ieters-Aalst voor ì3oudints goecl worden cloor cle schepenen goedgekeurd"
F" 36v" /2"

324" Gheeraerd, heer van Massemen, stelt Jan I'Jestrem en Lievin van Hauwen-
sele aan om zijn zaken te behartigen" Opgemaakt voor de schepenen
Gherolf Bettcn, Gillis van Deinze, ilobbrecht van Eekc en Arnoud van
Lueseghem.
F" 36v'/3"

361_ il 29

325" Lijsbette van Omelroden, Lijsbeb.Le, cle vrouw van Jan l-'aens en Lijs-
beLte van ZwLjnhaerdg, erkennen voor de schepenen iìol¡brechL van Eeke
en Arnoucl van Lueseghem resp" !4 Ib" gro" torn", L8 lb" gro. torn"
en 3lb" gro" torn. schulditf, te zijn aan Lijsbctte Rebaens, de kin-
deren van Jan uten Hove uit de Voldersstraat en aan de erfgenamen
van Katelirre, cle vrouw van tsoud.in vander ivluelcn"(1)
Fo 36v" /4 "

!361, apri-l 3C

326" De
te
F"

baljuw van Genb stenrt ermee in jacop dr:n Carpere, de molenaar,
verzoenen met Nijs vanden Berghe"
36v" /6 "

1.361 mei 3

327" De heren van tvlaldeclem en van Koolskamp, heer Philips van lvlassemine,
heer ;fhilips de Jonghe, heer llj.l11ern van iìeymersvliete, heer Ywain
van Vaernewijc en heer Segher Bernager hebben aan Jan Bernage be-
loofd hem te beschermen ter-¡en de graaf van Vlaancieren op boeLe van
5OOO Ib" par"
F" 37r" /2"

1.361" mei 4

328 " Tybuurs vanden Habeelc: erkent voor cle schepenen Ghecrolf Betten,
(jíllis van Lathem en cs" 30 lb" gro" torn" schuldig te zljn aan Jan
l{artin s , clc wi ssel aar "Fo 37r" /3"

(L" geschrapte tekst en in cle rand: solutum
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135--1'--!L-eåJ.

329" Ärnoud BoençaerrJ erkent, ij Ib" t2 so 6 d" gro" Lorn", die zijn moeder
Vcrlijs!:ette toebehoren, ontvangen te hebl¡en van Jan van ßost, zLjn
z\^rager. In ruil hiervoor maq hij niets meer eiscrr van Verlijsbe'bte,
Jan varì Bost en Mergriet i:Ìoengaerd, zijn zuster en de vrouw van Jan"
Rij de dood van Verlijsbotte moet die so¡'n terug in de erfenis qe-
}:racht worden voor de delincr"
lforg: Joes de '.lroi:c, Simoen de l¡lint ei'ì Jan lioesins"
F" 37v" /,J""

Lg_6-1--¡_ef_ J-

]30 " Jan vandcr Caleyden heeft de 5 s" gro" aan Jan BaLemanne betaald,
die hij schuldig was aan Pie'L,i:r van Verdeghem" Daarvoor zal Willem
Everboud schadeloos gestelcl worden teç,¡enover t)ieLer.
F" 36v" /7 "

]3L" Jan van Pontraven erken't voor cle schepenen 30 Ib" gro.
dig te zijn aan Jan de Cnoppere van çoederen bij diens
zijn dochter"
Fo 37r" /4"

t33 "

torn " schul--
huwelijk met

LL9.luue¿J
\32" Lodewyc Pape,-ray, de goudsmicl, e.rkent voor de schepenen Jan ser

,,ieters en Jan van it{ceren, 69 Il:" LCi s" gtîo" 'corn" schuldig te
z-ijn aan i:roecler Franchoys Vierdinc, commandeur van de baillie
Vl aanderen van Sint-Jan. .van-Overzee " ( L)
F" 37v" /2"

t9.-o-L.-uç:"-?

Daniel de Tolneere beloofL voor de schepenen Lievin Rijmvissche en
Jan van Meeren 50 lbo r-i!'o" torn" bij heL huwelijk van Kateline, fa"
ser Jan van llauthem, wecluwe van Jan van Laerne, met Jan de'lolnee-
rerf s" Daniel; Syrnoen vanc'ìer Eeke zal hem ervan voorzien"
Borg: Symoen vander [eken en Jan van AnL\^/aerpen" Jan en Kateline
beloven als huwelijkspancl LOCC lb" pai:", t/3 voor cle bisschop van
Doornik t t/3 voor de staci GenL, t/3 voor de benacleelde" ìorg voor
Jan: Daniel cie Tolneere en Clais vander Sickelen en voor Kateline:
Jan van lJauthem en Fransois Scelewaercì " Kateline beloof t haar borgen
schadeloos te houclen " (2)
Fo 39r" /2"

.3.-6-1-¡e: -1Q,

',34" De schepenen zegqen clat I'{einrick vande:: Donc en zíjn <¡ezel cle zaak
tussen Gherard vander Denren en Jan l.ìoelf dienen te beëindigen "Fo 37c" /5"

L) geschrapte
2) c,reschraPte

tekst
tekst en in cle rancj: auÍte



54
L361," mei L0

335" In het geschil tussen Kateline Scellinx, weduwe van Jan Scellinx
en Jan Scellinc, haar schoonvader, over de beloften van goederen
bi j haa¡' huwel j- jk met Jan, narneli jk: 3 b" land te Erpe, eer'ì huis
op het Sant', twee paar klederen en haar bruidsbed, beslissen de
schepenen Gherolf Bet.te, Gillis van Lathem en cs" dat Kateline de
helft van de 3 b" krijgt, cle helft van het huis, 2 paar klederen
en haar bruidsbed, ten berlrage van 7 Ib" lichte munten"
Fo 38r" /1-"

336" De schepenen Gheerolf tsette, GilLis van Lathem en cs" beslissen dat
Lievin vander Eeken de achterstanct van betaling over drie jaar aan
L5 lb" par" per jaar voor het goed van Jan Maes, gelegen in Lembeke,
za1- betalen aan Alacrcl van Huele err Mergriet, de we<Juwe van Jan Maes
en nu Alaerds vrouw" Allen beloven z-ich aan de uitspraak te houden
oþ boete van L00 lb" par"
Fo AOv" /1"

...1_351¿_ m.9i--1?

337" Gherolf lìoelf en Gillis Colins beloven op l:an van L0
schil stop te zeLten" De schepenen beslissen dat Jan
tìoelf , Ghise1 Soys en ¡)ieter tìombouds de zaak zullen
elk zíjn recht te geven 

"F" 34v" /7 "

jaar hun ge-
RoeIf, Heinríck
onderzoeken om

338" Gillis lt{ond en Daniel de }aeijerc verlijden voor de schepenen al het
recht op het huis en erf tegenover het Geraard de Duivelsteen ver-
kocht te hebben aan rìobbrecht van Ejeke, de oude"
Fo 47r" /!"

L36t, mei 1"3

339" In het gesclril tussen Willem ser Symoenszone en Reynier van Hanoen
over hun huizen, beslissen cle schepenen dat Reynier zijn keuken zai-
behouclen zoals hij tot nu Lqe w;-ls en er zelfs verbouwingen mag aan
verrichten "F" 37v" /3 "

34O" Vrlillem van Buten, ammanr €ñ de schepenen Gitlis van LaLem, Jan den
Otter, Jan van Meeren, Pieter van lSuxstaÌle en Arnoud van Lueseghem
geven het huis op de hoek van de Kattesteeq bij de muur van het
kerkhof van Sint-NikIaas, dat verpanr-1 was op vraag van GheIloet den
Pape, ten nadele van philips van Merhan, in vollc eigendom i.an Ghel-
loet.
F" 37v" /4 "
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1.361., mei 1"6

341," Willem den Temmerman, ammanr êh de schepenen Lievin Rivissche, Gillis
van Deinze en V'Jillem Boulen geven het recht op de stove, op het plaat-
sje achter Symoen Sammans en op het huis in de Zwaanstraat, die ver*
pand hraren op vraag van.)hilips Dobbelerre ten nadele van',hilips
Dobbelere, f s"ì)hilips, hregens schulden, in volle eigendom aan de va-
der, mits de landcijns erop behouden blijft t,r¡n gunste van Symoen
den Amman, fs"ser GheIloet"
Fo 3Br" /4

1361, mei il

342" Lievin Leyscoef en Stansi-e, zLjn vrou\^/, verli jden voor de schepenen
Lievi-n Pitkine en Jan uten Dal-e een huis en erf tegenover de Rijngas-
se aan Willem Betten, f s"tnlillem ser Asserix verkocht te hebben"
Fo 3Br" /2"

1,36r mei 20

343" Lievin vanden Zwerdekine vervanc¡t Jan den Beere, Scalkerwijc genoemd"
(L)
F" 8v" /7 "

344" Everdey Dane belooft op boete van 2OO par" de uit,spraak van de sche-
penen te volgen " (2)
Fo Bv"/8"

1-361. mei 21

345" Wulfaerd Parijs en Jan Haec vervangen Eulaerd de
op boete van 5OO lb. par" dat hij niets meer zaI
den ,raeu "Fo Bv" /L3 "

PaIijnc
mi sdoen

en beloven
tegen Arend

346" Jan Damman, fs"ser Ghelloetren Heinric Doedin rapporteren aIs erf-
achtige lieden voor de schepenen Gherolf Betten, Lievin !)itkine en
Lievin Riinvissche dat, Jan van lnlettere erkend heeft 1,2 Ib" gro"
torn" schuldig te zijn aan Feyns den Backere en beloofd heeft.3OO
gro" torn" jaarlijks te betalen; als hij Feyns echter na diens jaar-
tijkse reis naar Londen in Engeland opneemt, moet hij maar 20 s"
gro" torn" betalen"
Borg: h/í1lem van Artevelcle" Opgema.akt op 12 januari 1361 (n"s.).
Fo 3Br" /3 "

1"361, meÍ 29

347" Gheerolf de Pape, als landhcerr €h Ghelnoet de Pape als erfachtig
man, rapporteren voor de schepenen clat, Kateline, de weduwe van Clais
van Roesselaer, aan Symoen van lloesselaer, f s"Jan, haar zoon, het
huis frln/uwenborchrrin cle Hoogpoort op het erf van Gheerolf met 6Ib"
par" erfrente schonk; Symoen laat haar het vruchtgebruik. Opgemaakt
op 25 mei 1"361"
F" 3Bv" /2"

( L) (2) jaartal wordt niet expleciet vermeld
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348" Gherolf vander l4erre, Coppin Struusse en Gillis vanden Vulenkere
vervangen Bette van Ypre en beloven op boete van 1OO lb" par" dat
ze niets meer zal misdoen"
F" Bv" /tO"

L361. mei 3L

349" Jan Steijaerd, als makelaar, Coppin van Ghend als
zíjn broer, oorkonden dat de vrouh/e,i¡.i-in lìl¡kic'¡:n .'Lm

aan Ocker Vlamincsone bij Dordrecht"
Fo 37v" /5"

met,rr.
" ha.ver

r êñ Joeskin
schuldig is

35O" Jan de lìuede belooft voor de schepenen Gillis van Lathem, Jan
Meeren en Arnoucl van Lueseghem de amman 7 schilden te betalen
het t?Saesteletrf te gaan. ( 1)
F" 37v" /6"

van
of naar

351_ " Jan van Artevelde, fs"Jacop, verlijdt voor dc schepenen Gillis van
Lathem, Arnoud van Lueseghem en i>i"eter van Buxstalle, als voogd van
':hilips en Kateline, zijn zusterr êñ met instemming van de schepenen
van ghedeele en aIs vervanger van Jacop van Art.evelde, zijn broer,
aan Boudin den Beere, fs"Boudin, een huis verkocht te hebben in Sint-
It'lartens-Leerne op Boudins erf voor 5Ib" gro" torn" en voor nog 3Ib"
gro" torn" van pacht van het land, die Roudin schuldig was aan Phi-
1ips, Kateline en Jacop"
F" 38v'/1,"

352. Meester Lievin cle Jonchecre erkent voor de schepenen Gillis van
Lathem, Robbrecht van Eeke en Arnoud van Lueseghem t6 Ib" gro" torn"
schuldig te zijn ê.an Vrlillem den Joncheere en 6Ib" gro" torn" aan Jan
den Joncheere, f s "VriiIlem, van een lening "Fo 39r" /L"

353" Lievin )itkin verlijdt voor de schepenen Gillis van Deinzer Gñ Rob-
brecht van Eeke dat de 20 s" gro" torn" die Heinkin,,'itkin, fs"Lie-
vin bezit op de poort te Aalst, gekocht waren met geld van Kateline,
de weduwe van Arend Brunen; ze had deze 20 s" gro" torn" qelegeerd
aan Heinkin, buiten de giften aan hem in haar testament"
Fo 43v" /3"

1361. uni 1

354" Jacop Zneevoet en Jan Bentin rapporteren als erfachtige lieden dat
meester Symoen van Dronghine 20 lb" gro" torn" legeerde aan Jan van
Dronghine, f s . Symoen , Jan de V'Ji Lte c¡enoemcl, terwi j t Beatrice Zwalen ,
zLjn vrouw, aI haar rechten zal- behouden" lvfoest Jan eerder overli j-
den, dan komt de 20 lb" aan Heinkin, het kind va.n Jan. Opgemaakt op
L7 mei 1,361"
Fo 3Bv" /3 "

(L) geschrapte tekst en in de rand: solutum
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355" Jan de Kempe stett. Pieter den Hane aan om zijn schuld te innen"
F" 3Bv" /4"

356" Veroegier vanden Walle ç¡eeft voor de schepenen Lievin fìijnvissche
en Lievin Pitkinee aan Boudin en Jan Stake, fs"Jacop, diens neef,
een tiende te Ichtegem en te Avelgem in pacht gedurende 6 jaar aan
14 Ib" gro" torn" per jaar, ingaand op 1 november L360"
Borg: Jan vanden ln/alle, de keteler en Ellin vanden Broucke"
Fo ALr" /4"

1"361,, j uni 5

357" Lijsbette Mettername en Jan Boenen, haar man, verlijden voor de
schepenen Gherolf Betten, Gillis van Latem, Lievin Rijnvissche en
cs" aan Michiel tsoenen 23 so par" erfrent.e verkocht te hebben op de
helft van het erf waar het, huis op staat dat toebehoort aan Jan Boe-
nen, Lijsbette en hun kinderenr op de hoek van cle Onderstraat naast
Godeverd Roeden "F" 39r" /3"

358 " De schepenen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem en cs" hadden einci
april beslist dat .facop vandcr Haghe aan Lievin vanden Hole, Lievin
van ln/aes en andere, die Jan Mond van Brugge schuldig was, 4Ib" LB s"
B d" gro" torn" zou betalen. Die som kreeq hij bij testament van
Heinric Damman, wie Jan Mond ook schuldig \^/as, samen met Symoen ser
Bennoets, ì:org van Jan Braem, zíin schoonvader, van de 1'4 tb" gro"
torn " die Jan Mond naar Gent gezonden had voor zí)n schulden " Jacop
eiste nu die som van Symoen en deze stelde in deze z,aak Jan ser Ben-
noets, fs"Symoenraan" De schepenen beslissen dat Symoen aan Jacop
4 lb. 1B s" I d" gro" torn" zaI betalen cn dat Jan Braems Symoen
schadeloos zal stellen" Op L0 november L361" werd de som betaald"
Fo 39v" /L"

359" Na de huwelijksscheiding tussen Jan vanden Kerchovc en Mergriet
DanieIs, fa.Gi-11is, voor de kerkelijke rechtbank, verdelen de sche-
penen Gheerolf Bette, Gillis van Lathem en cs" de goederen en de
schulden "
Fo 42r" /1""

1-361 uni 6

360 " De schepenen Gheerolf Betten, Gillis van Lathem en cso bekrachtigen
de overeenkomst tussen Gheeram Borluut en Symoen van Leins in ver-
band met de erfenis van het goed te'fCattenayrtvan Everdeye de
Grutere, die een legaat hacl gedaan ter waarde van 50 1b" gro" torn"
aan de kinderen van Gheeram" Deze laat,ste nu stemde ermee in het aan
Symoen te verkopen voor dezelfde som" Alleen het huis in de Hoog-
poort, ter beschikking na cìe dood van Jan den Cupere, deken van de
christenheid, bleef behouden.
Fo AOv" /2"



5B
361 uni 7

361"" Jacop vander Vrlostine, de Maerscalc genaamdr êñ Kateline Houdewijns,
zijn vrouw, erkennen voor de schepenen Jan ser Pieters, Vüillem Boe-
Len en Jan van Meeren, 6 lb. gro" torn" schuldig te zijn aan Kateli-
ne der Scoutheetinnen van Sint*Baafs.
Fo 39r" /4 "

362" De schepenen Gherolf Bette, Gillis van La.them en cso beslissen dat
Mergriet van hlette¡:e het huis Ín cle Lange ivlunt, uitkomend in de
Breidelsteeg, zaI verlaten ten voordele van Gillis den Smitere en
Beele, zLjn vrouw"
Fo 4Or" /2"

L367 uni B

363" De schepenen Gheerolf Betten en cso beslissen dat Arend
rent 4 s" gro" torn" za:.. betalen aan Boudin vander Bloc
hem en zijn zuster Beele er dan schadeloos van houden "
F" 39v" /2"

vander Va-
en deze zal-

364" Jacop Stekelync en Kateline, z-ijn vrouw, verlenen voor de schepenen
Egidius van Lathem en Jan den Otter al hun bezj-t om Jan Doedine,
Pieter Coolmanne, witte ledertouwer, Boudin den Bake en V,lillem Vroom-
boude, hun borgen tegenover Pieter Borlutr: te vergoeden; eens dat
geschiedt, zullen ze hun bezit terugkríjgen,
Fo 41v" /4"

1361., juni 9

365" Jan vanden Hove en Piete¡: ser Heulaerds beloven voor de schepenen
l,ievin t)itkine en Lievin Rijnvissche 45 s" gro" torn" aan meester
Willem Speliaerde te betalen en moesten ze voor cle betaling nog
enig goed van Lauwerens ser Heul;:erds, hun broer, verkopen, dan
zouden ze hem daarmee nog eerder vergoeden "li." 39r" /S "

366" De scheponen Gheerolf l3etten, Gillis van Lathem en cs" beslissen
dat Mergriet vanden Wielkj-ne voor Amelberghe, haar cìochter, t3%
gulden zal geven aan lviergriet Witteicaercls en dat Amelberghe nadien
jaarlijks t Ib" gro" torn " zal- afbetalen tot cle totale som van 53Þz

gulden vergolden zaI zLjn "
Fo 44r" /1"

1361-, juni L0

367" Lijsbette, fa"Goessin vanden Moure, scheldt aan de testamentarissen
alles kwijt wat ze nog zov kunnen eisen"
Fo 4Or" /1"

368" De schepenen beslissen dat Jan van Berghine en Jan Goethalse, fs"
Heinric, 3 Lb. gro" torn" zullen betalen aan de erfgenamen van Jan
van Lederne en de voogden van zijn wez-en, voor de verkoop van een
huis aan Jan Spoelmanne" Op 9 oktober L361,, in het schependom van



369" De schepenen Gheerolf Bette, Giltis
dat Jan Everwijne, L Ib" gro. torn"
Janszone en dat Jan Boele en r)ieter
moeten betalen "Fo 48r" /3 "

1.361" uni 1.t

37O" Pieter vanden Damme belooft op boete van
van de schepenen Le volgen "Borg: Clais van o o o en A.rend vanden Damme
Fo 3tv" /3 "

Symon Sammans en cs" werden er 2 lb" betaaldo (1)
F" 4Or" /4"

59

van Lathem en cs" beslissen
moc.:t betalen aan Gheeraercl
vander Elst hem 25 s" gro" torn"

5OO Ib" par" de uitspraak

, fs"Lrieter"(2)

37!" Michiel de Pachtene
van de schepenen te
Borg: i:)ieter vanden
Fo 3tv" /4.

beloofL op boete van 5OO lb. par" de uitspraak
volgen "
Damme, fs"PieLer en Jacop Minnecus"(3)

372" Pieter vanden Damme, de verwere, vcrleent 60 rb" gro" torn" aan
Arend vanden Damme, fs"Pi-eter, voor zíjn hulp in de herberg; Arend
belooft er jaarlijks 4 1b" gro" torn" van aan zljn vader te geven
zolang hi j leef t" tìieter legeert. nog 3 1b" gro" torn" aan Lauweri.n,
zijn bastaarcizoon" Opgemaakt voor de schepenen Gheerolf Bette,
Gillis van Lathem en cso
Fo 45v" /L.

136 1. uni 12

373" lvlichiel de J?achteneere belooft op boetc van 5oO lb" par" de uit-
spraak van de schepenen na te komen"
Borg: Pieter vanden Damme en Jacop Minnecus"
F" Bv" /11-"

374" In het geschil tussen V.Jillem vander Etst, en Gillis Ghijs over een
nieuw huis en de waterafvoer ervan door Gillis opgcricht, beslis-
sen de schepenen dat het huis zaI behouden blijven zoals tot hierLoe
en dat op dc waterafvoer een zeef zal. geplaatst worden; ook ten
voordele van lrlitlem worden nog maatregelen genomen"
Fo 42r" /3.

!361- uni t4

375" Arnoud van
behartigen
Fo 4Or" /6 "

Hamelghem
tegenover

stelt Jan vander Mersch aan om
Jacop Stekelinghe"

zijn zaken te

(

(

(

L) in
2) het
3) het

de rand:
j aartal
j aartal

solutum
wordt niet
wordt niet

expl eci et
expleciet

vermeld en
vermeld

de tekst is afgebroken
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361- uni t4

Hannin vander Scuure, poLgieter, verlijdt voor de schepenen in naam

van Jan Bernaerd, tinnen potqieter, en woncnd te Valcnciennes, t4 lb"
gro" torn" ontvangen te hebben van Jan vander Mersch voor het land te
ii"ft dat Robbrecht vander lvlersch, Jans broer, van Jan Bernaerd ge-
kocht had" Jan Bernaerci verktaarcìe zich op t6 juni zeLf voor Gillis
van Lathem en Arnoud van Lueseqhem genoeg cJedaan "
Fo 4Ov" /3"

)76 "

378"

379 "

377 " Jan de Voghelerre van Erwetegem erkent voor
Lathem en Jan den Otterr 30 lb" gro" torn"
van t4erren, de bakker, van Pacht"
F" 4Av" /4"

de schepenen GilIis van
schuldig te ziin aan Jan

pÍeter vandcn Broucke, voor hem en voor zi)n broer Gillis vanden
Broucke¡ êh Jacop cle Vos, voor hem en VoOr',)ieter de Vos, zLin broert
en voor aIle anderen welke beiclen hierin vervangen aIs erfgenamen
van Jan vanden Broucke, de vader van ?ieter, ziin overeengekomen
voor de schepenen lniillem Boelen, Jan Van Meeren en Arnoud van Luese-
ghem, met Gillis vanden Eede, Jan Breidel en iìj-etcr Faloys over aI
ñun geschillen, zocìat deze drie laatsten de pacht van het goed te
Sint-Kornelius-Horebeke zullen behouden "
F" Atr" /L"

Boudj-n van Branteghem en Jan Bentin rapporteren als erfachtige lie-
den voor cle schepenen Gheerolf Betten, Gillis van Lathem en cso clat
Celie sGruuters, de zuster van Ever<leye Gruters aan Symoen van Leins,
haar zoon, de erfenis van Evercleye gafr mits hij 50 lb" gro" torn'
zou betalen aan Gheerem Borluuts kinderen, die ze bij testament had-
den op het erf te r?Cattenâytto Ze verboncl zi.ch op boete van L000 lb"
par", 7/3 voor de graaf van Vlaanderen, L/3 voor de stad Gent en

1,/3 voor Symoen" Opgemaakt op 11" juni 1"361"
Fo 41r" /2"

1361 uni 15

3BO" l?ieter de Witte, priester, en Lievin de Vr/itte, ziin
voor zicrtzelf en voor al1en die erfgcnamen zi)n van
met hun borg Jan curtepike clat Jan ZoeLamise per eed
aan Jan van Kalkine de 7 schildcn, die hi j eerti jcls
te hebben " Na de eed scholclen de schepcnen hem de sc
zamenlijke schulden werden echter in tweeejn gedeeld"
Fo  Lv" /!"

broer, wilden
Jan van Kalkine
zou verklaren

kreeg, vergolden
n kwijt, de ge-

t36t uni 1'7

38L" Clais de Cupere rapporteert als erfachtig man en in naam van de over-
leden Symoen Betten, fs"Jan Bets uit cle Scheldstraat voor de schepe-
nen Gherolf Betten en Jan uten DaIe dat Gheeraerd van Asselt aan Ja-
cop van Ravenscoet, het 1"/4 van een huis en een erf aan het Sint-
Janskerkhof gelegen en lvlasseminssteen genoemd, vcrkocht heefL ten
voorciele van joÀkvrou\^/ van lìavenscoeL" Opgemaakt op de 3e dag na
de ommegang te Doornik L359 (= 17 septembcr).
F" ALv" /2"



6t
7361" juni lB

382" Matheus de Backere en Lijslcette, zijn vrouw, verlijden voor de sche-
penen Gherolf Betten cn Jan uten DaIe, aan Jacop den Backere, pries-
ter, en broer van llatheusr '".l.s .lijfrnntc,'i v'-ln i lb;:paÈ" l.tezet'oþ
erf, braarvan de grond hen toebehoort, liggend op Overschelde naast
Zegher Vinx, waar een I'verwerj-c1' op staat bewoond door Lijsbette
Ghiselins, verkocht Le hebben"
Fo 41v" /3"

1361, juni 19

383" Jan \^/illaens belooft L:1Lb" gro" torn" Le betalen aan Lijsbette, zijn
vrouw "F" 42r" /2"

384" Mergrict Blancaerds en l3eatrice Blancaerds, haar zuster, legeren voor
de schepenen Gheerolf BeLten, Jan ser Pieters en Lievín Rijnvissche
met instemming van hun resp" echtgenoten Heinrick vanden Hamme en
Jan Reymaer, elk 4 lb" gro. torn" aan broeder Jan van Lcde, hun
ncef, voor hun zieleheil"
F" 42r" /4 "

385 . Jan l^li 1I aens en Li j sbette van Rassenbrouc , zi jn
Ivete, de weduwe van Heinric Spisnaghels, 3 lb"
te hebben, die ze uit de goederen van Lijsbette
torn" had Lijsbette aI eerder teruggekrecten.
F" 43r" /6 "

vrouw, erkennen van
gro" torn. ontvangen
bezat; 50 s. þro"

386" Op klacht van Jan Aerdins in naam va.n zLjn moeder t.egen Arend vander
Rijst, haar man, en zijn stiefvader, verplichten de schepenen Ghee-
rolf Betten, Gillis van Lathem en cso Arend zijn vrouw te behande-
Ien zoals het hoort en haar goed te besturen op boete van L000 lb.
par "Borg: Jan van Lake, Arend van Erpe, Heinric vander Rijst, Jan de
Vogheleere, Jacop van Calkine en t¡/iIlcm van Artevelde"(L)
Fo 49r" /3 "

L36t, juni 20

387 " Jan de Hond, fs"Gillis, verbindt er zich toc op ban van 50 jaar voor
de schepenen Jan ser t)ieters, Lievin Pitkin en Pieter van Bucstale de
uitspraak van het weversambacht te volgen en niemand nog iets te mis-
doen. Dit wordt no.g verzekerd door Jacop de Hond, fs"Jan op 2OA lb"
par. en het ecuwig verbeurd verklaren van zijn ambacht" De ultspraak
zegt dat hj-j een boetetocht naar Sint-Jacob-in-Gallicië zal onderne-
men en nadÍen pas met de t,cestemmincl van het ambachL en de stad, in
de stad zal mogen "Fo 42r" /5 "

('1) geschrapte tekst en in de rand: quyte



1-361." uni 21.

3BB" Simoen van ltlerlebeke erkent
46 s" gro" torn" onLvangen
Kateline, zijn vrouhr"
Borg voor hem: Godeverd van
Fo tI2v" /L"

62

voor de schepenen Gheerolf Betten en
te hebben van Lamsin van Daelpitte en

Leuwe en Jan Coppins"

CS"

1.361 uni 22

389" Lijsbette, fa"Goessin
mentarissen van haar
en elders "Fo 44r" /5 "

1.361_ uni 23

vanden Moure, st.aat de
vader elk recht af over

erfgenamen en de testa-
de goederen te Asselt

39O" Phillps uten Dale,
schepenen Jan den
Fo 42v" /2"

rfveerzuttertt'(1) en Cgier Tsuule
Otter en iìobbrecht van Eeckc 3¿l s

beLoven voor de
gro" te betalen"

39L" Jan
van
gen
FO

392 "

van Meenine beloofL voor cle schepenen Gherolf Betten, Giltis
Lathem en cs" de uitspraak van de schepenen van ghcdeele te vol-over ar wat hij miscìcecl Legenover Everaerd den Brunen"(2)

42v" /3"

t36t uni 25

Heinric Halin, priester, en clc broers en zuster van hem., symoen, Janen Kate1ine, de kinck:ren van t-leinric AIin, verli jdi:n voor de schepe-nen Jan ser Picters tln Robbrecht van Bcke aan Kateline, cle vrouwvan Jacob Bets, de volgencle erfrenten verkocht tc hebben:4 lb"par" op het erf in cle VelcìstraaL, waar Gitlis vanden Hole en Marie,fa.ser Jan van Artcvetde \^/onen, 13 s" 4 d" par" op overscherde waarJan soepelkin woont, 40 s" paro en 4 kapoenen in de Meester Thomaes-sfeeg waar Heinric i)aicten, frutenier, woont, 20 so par. waar cali-xen van Daeromme woont in de lqeersteeg naast het erf van jonkvrouw
Sammans "Fo 42v" /6 "

L36L, iuni 26

393" Broeder Jacob cle Moeye geeft.
kazuífel en kelk, die 3 mark
vruchtgebruik over en krijgt
hem in nood zullen ter hulp
Fo 42v" /4"

aan de Sint-Michielskerl< zijn beste
en 6 lood weegt; hij behoudt er het
de belofte van de kerkmeesters dat ze

komcn "

it)
"2)

voeringnaaier
geschrapte tekst



63
L361" juni 26

394" Ghiselbrecht Pollein, fs"Ghisell:recht, erkent voor de schepenen
den Otter en lìobbrecht van Eecke L4 Brugse schilden schuldig te
aan i?ieLer Sturt.ewaghen; elk schild aan 2 s" gro" torn"
Fo 42v" /5"

Jan
zi jn

!361,, luni 27

395" Vermergrieten sPuursrdc weduh/e van Jacop vander Erloe, legeert voor
de schepenen Gherolf Bet.t,en, Robbrecht van Eecke en Gillis van Dein-
sêr aan Jan den i')uur, haar broers zoon, een e¡:f van þ, A" met de
cijns in Grotenberger onder de heer van Zottegem ressorterend en een
huis op Overscheldc aan de Kromme Es in de Lange Straat op het erf
van de heer van AxeI en van Willem vanden Pitte met 24 so par" cijns,
voor bewezen dien s L,en "Fo 43r" /2"

396. Vermergrieten sPuurs, de weduwe van Jacop vander Erloe verlijdir
voor de schepenen Gherolf Betten, RoÌcbrecht van Eecke en Gillis van
Deinse aan Lievin vander EIst en Kateline, zijn vrouw, een b" land
te Velzeke verkocht te hebben "F" 43r" /3.

L361, juni 29

397" Boudj-n Loeclruut, Jan Staes, zijn zwagerr êfl Li jsbette, zLjn zuster,
stellen Kersteloet Blauvoet, Mattheus van Ludeke cn Jan Steyaerde
aan om hun zaken te behartigen " ( L)
F" 2Br" /4"

L36L, juni 30

398" De schepenen Ghe¡:olf Rette, Gillis van Lathem en cs" bestissen in
de zaak bij d<: baljuw en de amman van de heer van Poeke dat Gillis
vanden Boengaerde 2 lb" 13 s" 4 d" gro. torn" moet betalen aan Jan
den Visch, Kateline Moys en de andere belanghebbenden of dat hij
naar het |tSaeste1ettl moet gaan " (2)
Fo 43r" /1""

136I, iuli t
399. Jan Doedins, ei-eter Coolman, l/di1lem Vromoncl en Boudin Bake

voor de schepenen Gherolf Betten en Robbrecht van Eecke 4t
torn" schuldig te zijn aan Pieter Borluute, fs"Boudin"(3)
Fo 42vô /7 "

erkennen
Lb" gro"

(L)
(2)
( 3)

het j aartal wordt
geschrapte tekst
geschrapte tekst

expliciet vcrmeld
de rand: solutum
de rand: solutr¡m

niet
en
en

l-n
t-n



1361, juli L

4OO. De schepenen beslissen dat
6 Ib" eil L5 so gro" torn.,
Broucke, moeten bet.alen of
Fo 42v" /8"

64

Tíburs vandcn Habele en zljn vrouw de
díe ze schuldig zLjn aan Gilfis vanden
naar lrsammansri gaan " ( 1,)

AOt" De schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cso schelden
Kateline, f a"Jan van Houqhersvelt, dc 6 lb" oude koni-ngsr;rrn¡. torn'; l
kwijt die Kateline van ZwLjnberghe, haar zuster, eiste, a1s deze de
L2 gro" torn" betaalt die ze haar nog ten achter h/as"
F" 43r" /4"

4O2" Jan Leykin van
gen en Jan van
tot nu toe het
Fo 43r" /5 "

Vijve en Ysewj-n van Boscrond
Vaernewijc hun overeenkomst
geval was o

beloven voor Jan
te behoudcn øoals

Berna-
het

!361" luli 3

4O3" Kateline, fa.Jan van Gistele, heer van de þlostinen, verlijdt voor
de schepenen GilIis van Lathem, Arnoud van Lueseghem en Pieter van
Buxstale, alle goederen van haar vader aan Mergriet van Longhevael,
vrouwe van l{evele te zullen geven, zo hrij eerder sLerf L dan deze
vrouh/ "Fo 43v" /t"

4o4" Schuldbekentenis van 9 schilden" Persoonsnamen: Kateline Taelmans,
CI ai s Minneman , Marie sl¡Ji lden " ( 2 )
F." ABv" /7 "

1361", juli 5

4O5" Jan Dullin erkent
1"2 lb " gro " torn .
die ze hem leende
nen "Fo 43v" /2"

voor de schepenen Jan uten DaIe en Jan van Meeren,
schuldig te zLjn aan Verkateline, zijn moecler,
om zijn zocngelcl en andere lasten mee te vereffe-

406" Jan van Huusse, fs" ser Jacop, verlijcìt voor <le schepenen Gill1s
van Lathem en Lievin Rijnvissche cle helft van 9 b" lancl te Vinkt,
Oolbrouc genoemd, verkocht te'hebben aan Jan van Mourseke en hij be-
IoofL er samen met Jan van Dronghine en Gillj-s van Antwaerpen geen
rechten meer op Le laten gelden"
Fo 48v" /5"

(L)
(2)

in de rand: solutum
ingekleefde, deels verLorcn gegane tekst" Ook het jaartal \^rordt niet
expl ccj-r-lt. veirnelð '
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t36t uli 6

4C^7 " Tn de betwisting tussen cle "kôoplieden van de fijne beste stoffenfr
in cle halle en cle ververs over het kleuren van laken, beslissen de
schepenen Gheerolf Betten, Gillis van Lathem cn cso dat de eerstge-
noemden hun laken mogen sturen naar wie ze willen in het ambachL en
dat dezen hun taak moeten verrichten zoals het hoort; bij betwistin-
gen in het verversambacht zal- men vier personen aanduiden die deze
samen meL dc opperdeken moeten regelen I zo ze daar niet in slagen
komen ze voor de schepenen "
F" 45r'/1"

1361 uli 7

4OB" Heinric Daniel za]. 1 lb" gro" betalen aan Heinric Goethalze of naar
ItSammansti gaan "
Fo 43v" /4"

1361"" iuli B

4O9" Naar de vorige schepenen Jan van VaernewÍjc en cso wijzen de schepe-
nen Gheerolf Bette en cs. de ¿\ Ib" qFo" torn" niet toe aan Alijse
Scelewaerts, de vrouw van Jan van Lederne " Ze eiste deze van Jan
Gheerbrechts omdat Lauwereins Doutbrekere, haar vorige manr ze ge-
leend zov hebben aan deze en omdat hij ze genomen zou hebben uit
de goederen van Ànnckin, haar stiefzoon en zLin zoon"
F" 44r" /6 "

 tO" Jan Gheerbrechts t,egenover Ali jsc Scelewaerde, de
de Lederne om 4 lb" gro" aan Annekin Doutbrekeret
F" schutblad 3"

vrouh/ van Jehan
fs "Lauwereins "

1361,, juli 9

41,!" Daar de schepenen Heinrj.ck den Grutore en cs " in 1349 al besloten
hadden dat Willem Dunekine, Loxuso Dunekine, Clais den Vrlickere, Jan
van Cortrike, PÍ-eter Froijon en Heine den Rode aan Jacop van Vrlest
22 schilden moesten betalen, herhalen Gherolf Bette en cso de uitr'
spraak "
Fo 44t" /3 "

412" Jacop van West, fs"Jacop, betaalL voor de
them en Johannes uten DaIe 23 so gro" aan
borg voor t)ieter Lauward "
Fo 44r" /4"

schepenen
CIais den

Egidius
Cupere,

de La-
als
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136L, juli 9

4t3 " Jurdaen de Brune en Jan van Meeren rapporteren als erfachtige lie-
den dat Volcwijf van Famulerens en ridder Nichoel van Famelerens,
haar man, de helft van het huis en het crf, Masseminssteen geheten
voor de krocht van de Sint.-Janskerk gelegen, aan Jacop van Raven-
scoet verkocht hebben ten voordele van zijn schoonmoeder; en
ook dat Mergriet van Asselt, fa"Volcwijf, het 1/4.van dat. huis en
erf aan Jacop verkocht heeft; Volcwij.f en Nichoel vervinge;i haar
echter omdat ze nog onder voogdij stond" Opgemaakt op 4 oktober
L359 "Fo 44v" /1"

L361., juti tt
414" Kateline, de wecluwe van Arend Brunen verlijdt voor de schepenen

Gheerolf BeLten en Lievin i:itkinc, aI het recht op het huis en het
erf in de Oudburg, \^/aar Staes vancien Ackere in woont, verkocht te
helrben aan Arend den Dobbeleere "F" 44v" /2"

!361" juri t2

415" Jan Maes, houtbreker, legeert voor de schepenen Lievin Rinvissche
en ì?ieter van Buxstale 2 lb" gro" torn. aan Betkine, z|jn bastaard-
kind bij Mergriet vanden Ecke"
Fo 43v" /5 "

4!6" Jacop de Backere belooft 4 lb" L6 cl

amman, te betalen of naar riSammanstt
Fo 43v" /6 "

Buten, de

41,7" Pieter van Kerchove, de deken van dc Sint-Jorisgilde in het jaar
1359 en Heinric Baude, Jan van Wettre en Vrlillem de Pipere, provisors
van die gildc verlijden voor de schepenen Jan ser Pieters, Arnoud
van Lueseghem en Robbrecht van Eecke aan Gillis van Lathem een hof
gegeven te hebben bij de ln/inclgaten achter het Sint-Jorishuis, voor
9 jaren lang aan L0 so gro" torn" pel: jaar"
F" 48vo /4"

L36t, juli t6

418 " Lievin Ghinghelierre, Jan van LÍpercha, Kateline Viskíns, Jan uten
Hove, genaamd Hutehofs, Jan vander Merre, Gherard Ebbelin, Symon
dc Blauwere, Diederic Sletsard, Jan dc Voqhclerre en Aghterfa"Jan
van lnlackine, aan wie Lievin Sanders schulclen had, schelden de over-
ledene voor de schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathem en cso
deze kwijt na betaling uit de goederen door Jan Hondertmarc en op
belofte he'rr verder te bet.alen mochten er nog andcre eigendommen
gevonden worden die hem toebehoorden "F" 44v" /3"

gro . aan l¡Ji L lem van
te gaan.
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1361-" juli t7

419" Gitlis Coudhijser verkoopt als voogd van Annekin, fs"Jan Coudhijsers
met instemming van de schepenen van ghedeele en Femie, de weduwe van
Jan Coudhijsers een huis in cle Stoofsteeg aan de Houtbriel aan Wit-
lem vanden Wulghen "F" 45r" /3"

42C- " De schepenen van de twee banken, voor de keure; Gheerolf Beus, Gillis
van Lathem en cso en voor ghedeelc: t?ieter vanden Kerkove, Jan Hondert-
maerc en cs" verwerpen de ei-s van Jan vanden Zande op de goederen van
Merkin " Hij eiste deze op omdat Meere , zLjn vrouh/, dc dochter van Jan
van Coudenbrottc en Mergriet was, en lvierkin, kind u/as van Heineman
C1aus en Kate1ine, en omdat deze moeders twee broers als vader zouden
gehad hebben i ze vonden echter dat het bastaarddochters waren van twee
broers, Justaes Borluuts en Ghiselbrecht Borluuts" De schepenen zeggen
ook dat niets ten laste kan gelegd worden aan Jan den Hondrtfexuwerell
voor de stad "F" 46r" /!"

L361, juli !9

42t." De schepenen Gherolf
Jan Denijs, fs"Joes,
fa"Casijs Ver'naers"
Fo 44v" /4"

Bette,
\^/eVef ,

Gillis van
15 so gro"

Lathem en
torn " zaL

cs" beslissen dat
betalen aan Lijsbette,

t22" In het geschil tussetr enerzijds Clais van Bote1aer, zLjn i:roer Jan
Ghiselins, de Verwere genoemd, priesterr €ñ zijn zuster en anderzijds
CIais Ral¡au, schrijverr €ñ zijn partij, belooft laatstgenoemde op boeLe
van 5OO lb" par" voor de schepenen Jan uten DaIe en Lievin Rivissche
cle uitspraak van GiIlis van Bote1aer, Symoen van Rasenghem, Lievin
van Allendriesch en Mighiel van Evenroden, vinderenr op te volgen"
Borg: Jan Leuward, fs"ser Gherard, Jan Rabau van de Koornaard en Jan
Rabau, Furchelade genoemd"
Fo 45r" /2"

\23" Alijsse sBrunen, de weduwe van Ghiselbrecht uten Dale belooft voor
de schepenen Lj-evin Pitkine en Jan van Meeren op boete van L00 lb"
par" zonder de instemming van Aechte, de vrou\^/ van Diederic Sletsaercjs
en haar dochter niets te ondernemen.met het goed van Aechtc sBrunen,
de zuster van Alijsse: een les:n op Meerhem, gehouden van Boudin Rime,
goed Le Sleidinge en Evergem en eÈn meers te Wondelgem, LenzLj deze
eerder overleed dan haar"
Fo 45v" /2"

136 1, j uli 21"

124" Lijsbette van llambeke schenkt 1oo Ib" gro" torn" aan GodeverdrDaniel,
Jenevier en l4ergriet, haar kinderen bij Godeverd van lvlunte" Opgemaakt
voor de schepencrr Gherolf Betten en Ìtobbrecht van Eecke"
Fo 43v" /7 "
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361. uli 22

425" Jan Busceel en Veerele, zijn vrouh,, verlijden voor de schepenen
Lievin lìijnvissche, Arnoud van Lueseghem en Pieter van BuxstaIle
L lb" gro" torn" erfrenLe aan Heinrick van Hoese en Mergriet, zL)n
vroul^/, verkocht te hebben op de helft van het huis en erf Itup de
Leiell naast i'denlolhuuzetr aan de kant van de Veebrug, het I'Steenin
huusrr genoemcl "
Fo 46v" /3"

426" De schepenen Gherolf Betten, Gitlis van Lathem en cs" beslissen dat
Segher Moysin 1"2 gulden moet betalen aan Lijsbeel, de vrouw van
Saijer vander Mersch" Op 4 augustus 1-361 bracht hij die som naar
de schepenen en dezen, Symoen Damman, Staes vanden HoIe en cso be-
taalden ze uit op 10 deccmber 1"361"" Daarop qaf ze hem kwijtschelding
Borg: Jan de Backer, fs"Jan, de corduanÍer.
Fo 46v" /4 "

1.361. uIi 23

427 " Jacop van ZeLe erkent voor de
Otter en Arnoud van Lueseghem
de amman, schuldig te zi)n "
Fo 41v" /5"

schepenen Gillis van
8 lb " 1"2 s o gro. aan

Lathem, Jan den
WiIlem van Buten,

428" fn het geschil tussen Zeger van Calkine enerzijds en l¡louter Coenent
Pieter van å:uenemetere en Jan vander Mersch anderzj-jds over het goed
dat Daniel van GheedsbrucAhe toebehoorde ma.ar dat de hee:: van Àm-
boyze, heer van Dendermoncle en lt'larie van Vlaenderen zich toeëigen-
den na verbeuring en dat zc qaven aan Hughe van Calkine, die het be-
zat. tot hij verbannen werd, beslissen de schepenen Gheerolf Bettet
Gillis van Lathem en cs. dat het Zeger toebehoort vermits de verbeu-
ring bij cle verbanning van Hughe ongeldig waso
Fo 46r" /2"

429" In het geschil tussen Bennoet uten Dale en V,Jillem Scelpe over een
vat honing ter waarde van 3 Ib. 3 so 1- d" gro" torn", dat vol gele-
verd was aan Willem, maar daar verloren was, beslissen de schepenen
Gheerolf Bette, Gillis van Lathem en cs" dat t¡liIlem de honing zal
betalen of dat hi j naar rtsammans'r za1 gaan"(1)
F" 48t" /4"

1,361., juli 24

430" Daniel Willebaercl erkent voor de schepenen Gillis van Lathem, Jan
ser Pj-eters, Jan uten DaIe en Lievin Rijnvissche 2OO lb" gro" torn"
schuldig te zijn aan Willem Betten, fs.Willem ser Asscrix, Jan clen
Scoteleere en Jan van Dronghine" Borg: Symon vanden Kerchove en
Jacop van Ravenscoet" Allcrlei regelingen werden getroffen om de
betaling te verzekeren met instemming van Jacop Wi-1lebacrd, zi)n
broer, Wivinren Vrlulfaerd Vilains, haar man, Segher van it'laldeghem en
KateIine, zijn zuster, kindercn van Gocssin van Maldeghem"(2)
F" 49r'/t"

(1)
(2)

onderaan: Jan vanden Damme zal- de helft betalen
in de rand: solutum
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1"361.. iuli 25

431," Jacop van Zele erkent 35 schilden ontvanqen te hebben van Gillis
Zegherc Ì:ij de Lombarcìen (L) te Dendcrmonde om deze schadeloos te
houden" De schepenen Gheerolf Betten en cso beslissen dat Jacop
Gillis zaL vergoeden tegenover de Lombarden; Gil1is stelde Griel
vanden Bossche aan in deze zaak" (2)
F" ASv" /3"

432" Symon i)auwelin belooft voor de schepenen Gheerolf Betten, Lievin
Pitkine, Jan uten Dale en Lievin lìijmvissche nu 3lb. gro. torn"
te bet.alen aan Jacop van Huusse en rond half april c"k. nog eens
3 Ib" gro. torn. Jacop of zijn bodc zal samen met hem naar Sint*
Amands-in-i)evele komen om cr cli: som te ontvangen.
F" 45v" /4 "

433 " Jan Hagaerd cn Lauwcreins Hagacrd, zLjn broer, enerzijds en Olivier
Coene met zLin aanhangers en Lauwereins den Wagheneere en Pieter den
wagheneere, zijn broer, met hun aanhangers, in naam van I-ijsbette
sWachters z-ijn voor dc schepenen i)j-eter van Buxstale en Arnoud van
Lueseghem overecngekomen hun geschil te regelen" Jan vander Sickelen,
ontvanger, en l¡/illem van Huusse beloven dat Jan en Lauwereins er zich
zullen aan houden op boete van 2oo rb" par" en op ban van 50 jaar;
ook de tegenpartij verbindt zich op boete van 2oo Ib" par" , t/3 voor
de graaf van Vlaanderen, 1-,/3 voor de stad en L/3 voor de partij die
zL)n belofte na zou komen "Fo 49v" /3 "

!361, juli 26

434" Jan uten Dale verlijdt 20 lb" gro" torn"
voor de wede die hem in Brabant afgenomen
Fo 4or? /7 "

schade gcleden te hebben
\^IaS "

435 " Daniel de l¡/alwcrckere erkent voor dc
Gillis van Lathem en cs" L0 Ib" gro.
van Boelnere "Fo 46v" /L"

schepenen Gheerolf Betten,
torn. schuldig te zijn aan Jan

436" De schepenen Gherolf Betten, Gillis van Lathcm en cs" beslissen in
samenspraak met de schepenen van ghedeele Pieter VanÇen Kerchove,
Jan Ondermaercke en cS o dat de uitspraak van cìe schepenen uit het
j aar L341 en 1.342, Gillis lìi jnvisch en cs o opgemaakt op 1 augustus
1'342 za)- behouden blijven" Hun uitspraak handelde over de verdeling
van de dijkkosten tussen Aandijk erì Genderdijk enerzijds en Beoos-
tenblide anderzijds"
F" 47v" /1,"

(1)

(2)

daar de geldhanclel cleels in hand,¿n rú/ns vanuit Lombardi je afkomstige
handelaars, hier in de betekenis van bankíers, geldschieters, enzo

geschrapte tekst
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1361., juli 26

437" Matheeus van Ghendbrucghe en Veraechtc, zLjn vrouw, vterlijden voor
de schepenen Jan uten Dale en Lievin ltinvische het t/6 van L lb"
gro. torn" erfrente op grond te Aspelare, te innen van Jan Brame,
f s"Lievin en Lijsbette, zijn vrouh¡, verkocht te hebben aan Henri-c
den Scoteleere"
F" ABv" /3 "

438" Lijsbette, die dc vrouw van Jan uten Hove, Palrijc Aenoemd, \^ras ge-
weest en die nu gehuwd is met Gitfis van Lathem, belooft a1s voogd
over haar kinderen samen met Ghiselbrecht Pollein, toeziener en Git-
lis geen aanspraak meer tc maken op huis rrclaterboschriin de Nuwel-
steeg met een cijns \rai'ì 5 s" gro. dat Ywein [)asin, stadsbode gekocht.
had van Jan uten Hove"
Fo 49v" /4"

1,361." iuli 28

439" De schepenen Gheerolf Betten, Gitlis van Lathem en cso beslissen dat
de helft van de goederen van Bernaerd van Brakele, Jaquemine Scael-
giers, zijn vrouw, toekomen, hoewel Mergriet van Langheroclen en de
overige erfgenamen van Bernae::d ontkennen dat ze nog zJ.jn wettelijke
vrouw h/as "Fo 46v" /2"

44O" Boudin Borluut, proost van SinL-Baafs, Jan de Cupere, deken van de
ch¡:istenheid en Ghiselbrecht de Gruterc, fs"Ghiselbrechtrdoen voor
de schepenen Gil.l.j-s van Lathem, Ja.n den Otter en Arnoud van Lueseghem
als testamentarj.ssen afstand van hun recht op het erf te t'Cattenayri
van Everdeye den Grutere"
Fo 47v" /3 "

1361 u1i 31

441" Ghiselbrecht de Grute¡:e, fs.Boudinr oD Godevert van Machline rappor-
teren aIs erfac:h'L.ige lieden voor de schepenen Gherolf BetLen en cso
dat )hilí.ps Miirnard erkend hecf t 10 tb" gro" torn" schuldig te zi jn
aan ')ieter vanclen Bossche, f s"ser Philips. Opgemaakt op 20 juli 1361,"
F" 47r" /2"

1,36:J. au stus t
442" Pieter Claissone erkent de 30 lb. gro. torn" nog

Kateline, zijn dochter, schonk bij haar huwelijk
boemi hij bclooft ze hen nu na zijn dood"
Fo 46r" /3 "

te bezitten
met Jan van

die hij
Curtel-

'1"361,, augustus 2

443" Giflis Aechten stelt Henric den Costrc, bakker, aan om zijn zaken
te behartigen tegenover Henrj.c Bollaerde, fs"Jacop.
Fo 44v" /5 "



7t

7361,, augustus 3

444" De schepenen Gheerolf Bette, Gitlis van Lathem en cs" beslissen dat
Jan van l¡Jestrem, vervanger voor Gheeraerd, heer van Massemen, 5 lb"
16 s" gro" torn " zal- betalen aan Kateline, de weduwe van Jan vanden
Damme en de kosten die ze moest maken om aan die som te geraken zaL
vergoeden of naar 11 Sammanstt zaL gaan"
F" 47r" /3"

445" Willem vander Elst verlijdt voor de schepenen Gheerolf Betten, Gil-
lis van Lathem en cso van Pieter Criekersteen, f s"¡)ieterrhet huis
van diens vader gekocht te hebben en ook nog van Jieter de 20 gro"
torn" te ej-sen die op het huis lagen; Pieter beloofde daarop het
huis van die 20 gro" torn" te zuiveren"
F" 47r" /4"

136:t", augustus 4

446" F)iet.er de Buc laat weten op verzoek van zíjn tante, de moeder van
Lambrecht vanden Wannekine, dat ze na aIIe verrekeningen en na af-
trok van de 3 lb. gro " zíjn part in de verdeling van Jan vanden l¡Janne*
kine, hem nog 45 s" gro" schuldig bleef" Beiden bekenden zich hier-
mee voldaan van alle verkopingen" Gedaan voor Heinric Morale en Ja-
cop van Gavere, erfachtige lieden en meester Lievijn de Buc, de
broer van voormelde ;>ieter en Jocs Deynoet"
F" 47v" /5 "

447" Jan SpeliaercJ verlijdt voor de schepenen Gheerolf Betten en cs" dat
meester Willem Spetiaerd voor 38% <lro" torn" kosten heeft gedaan
aan zijn huis in de Lange Kruisstraat"
F" ABv" /6 "

1.36:l. au ustus 5

448" De schepenen Gheerolf Bette en cs" beslissen dat
u/e van Jan Cammers 26 so gro" torn" moet betalen
Hauthem of naar llSammans?' moeL gaan"(1)
Fo 47r" /5 "

45O. Jan van Eke legeert 6
vrouh/ Kateline vanden
Fo 47v" /4 "

Mergriet, de weclu-
aan Lievin van

torn " aan zijn drie dochters bij zijn
Kalle, Clare en Bette"

449" Hughe de Bruwere belooft voor de schepenen Lievin Pitkine en Lievin
Rijnsche aan de eisen van meester lr¡illem Speljaerd tegemoet te komen"
Borg: Jan de Bruwere en Jan Sloeve.
F" 47v" /2 "

Ib" gro"
Bossche:

(1) geschrapte tekst en in de rand: soLutum
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7361,, augustus 5

451" Pj-eter vanden Damme en Gillis Steemaer rapporteren als erfachtige
lieden voor de schepenen Gheerolf Betten, Jan van Meeren en cs" dat
Jacop Storm en Veraechte Eelbrandsrfa.Symoen, zíjn vrouw, 18 dach-
mael land in Erwetegem verkocht hel:ben aan Gillis den Lettele en
zijn vrouw Lijsbette" Heinric., fs"Veraechte, en Jan den Hane, zlin
voogcì, stemderr ermee in. Opgemaakt op 1-9 november 1359"
F" 4Br" /!"

1,361, augustu.s 6

452" Jacob Stekeling spreekt met Arnoud van Amelghem af
attijd zLjn schuld kan opvragen. Jacob erkent zich
van Jan Si-moenszone van lìemerswale" Gedaan voor de
Bouls en Arnoud van Leuseghem"
F" 4Br" /2"

dat deze laatste
ook vergolden
schepenen l¡Ji11em

1361., augustus 7

453" Witlem Scelpen was door de schepenen Gheerolf Betten en cs" veroor-
deeld om 3 Ib" 3 so L d" gro" torn" te betalen aan Bennoet uten Dale
om het verlies van een vat honing" Nu beslissen de schepenen dat Jan
vanden Damme, aan wie Willem het vat verder geleverd had om het. naar
Gent te brengen, de helft van de voormelde som zal betalen"
F" 49r" /2"

454 " Voor de eis van Gi.11is van Scelle, de kinderen van Jan van Cauden-
berghe, de kincleren van Jan van Steenbeke en cie kincleren van l¡/outer
Boscrond aan Symoen BetLen, f s"\¡/i1lem over gif ten van rvfergriet, di-ens
stiefrnoecler aan de voornoemden, raadpleegden de schepenen Symon van-
den Kerchove en Lj.evin vanden Hole" Allen kwamen voor de schepenen
en zegden de ruzi-e bij te leggen, eisten 32 lb" gro" torn" van Symon
en een eed dat er geen andere goederen meer waren" I-lij legde de eed
af en zegde van niets anders t.e weten dan van de Grote Ameede, zi'jn
woonst, het huis van Clais den Cupere, 3 Ib" 3 s" par" erfrentent
een vrouwenvJagen en nog B 1b" gro" torn" en twee zilveren lepels
en een drinkbeker " ( '1)

F" 5Or" /t"

455" Voor de eis van Gillis van Scelle, de kinderen van Jan van Couden-
berghe, de kinderen van Jan van St.eenbeke en de kinderen van Wouter
Boscrond aan Simoen Betten, fs"Willem, over giften van Mergriet van
Racìeghem, diens stiefmoecler aan cle voornoemden, raadpleegden de sche-
penen Symoen vanden Kerchove en Lievin vanden Hole" Allen kwamen
voor de schepenen en zegden de ruzie bij Le leggen en eisten 32 Ib.
gro" van Sirnoen voor cle gift.en van Mergriet" Voor hemzelf behoudt

( 1) geschrapte teksf
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hij: 5 q" meersen terfOolbeexwaleil, het viercle deel van de GroLe
Ameede, 1/1,2 deel van huis en erf van Clais cle Cupere, B Ib" gro"
torn", nog 1 lb" gro" torn" en nog 3 Ib" 6 s" par" en 4 kapoenen
erfrente, een \^ragen, 2lepels en een drinkbeker" Op 16 oktoirer 1361"
betaalde hij de 32 Ib" gro" aan Jan van Steenbeke en Lievin van For-
melis "Fo 5Ov" /X,".

!361., augustus B

456" Vr/illem van Buten, de ammanr êñ de schepenen Gillis van Deinzer hJil-
lem Boelen en i:ieter van Buxstale verpanden op vraag van Katelinez die
de vrouw van :rhillps den Pape geweest was en nu de vrouw van Jan
Bets is, het huis j.n de Komj-jnstraat. op het erf van Segher uten Dale,
dat Alijsse van Desseldonc toebehoort, voor haar schulden tegenover
Philips den iDape "Fo ABv" /1"

457" Heinric Baude, Ce deken van de Sint-Jorisgilde, en Lievin de Langhet
tViIlem Brune, Joes Sickelnoet en Jan van Aelst, p::ovisors van deze
gilde, ver'li jclen voor de schepenen Jan ser Pieters en t)ieter van
Buxstale aan t:ieLer vander Borch en MerQriet Smeets, ziin nicht een
huis gegeven te hebben bij de \,r/indgaten tussen het Sint-Jorishuis en
de vest voo.r 1- gro. torn " wekeli jks; bi j 211,)n overli jden za1- t>j-eter
een bed geven aan het. Sint-Jorishuis ter waarde van 3 s" gro" torn"
(1)
F" 49v" /1,"

458" Gillis van Lathem en t)ieter vanden Kerkove verlijden als dekens
van de Sint-Jorisgilde, irr samenspraak met de provisors voor de sche-
penen Jan setî Dj.eters en [)i-eter van Buxstale aan Simoen den Scoema-
kere en Femie, zijn vrouh/, de kamer gegeven te hebben in de poort
Ter Hoijen bij cle V'lindgaten hraar Sint-Jorj-s in staat en waarvan de
de infermerie van Ter Hoijen 7 s" gro" torn" heeft" Hiervoor geven
Simoen en Femie het gebouwtje dat bij het Sint-.Jorishospitaal staat.

- F" 49v"/2"

1"361,, auqustus 12

459" Jan Moeraerde legeert voor cie schepenen Gillis van Lathem, Robbrecht
van Eecke en cs" 50 s" gro" torn" aan Moenkin Moeraerde zijn bastaard-
kind bij Mergriet vander Erloe"
Fo 48v" /2 "

(1) in de rand: soluLum
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1.361 oktober 24

460 Ghellot Spel<¡ard zeqt voor de schepenen Gherolf '3etten, GilIis van
Lathem en cs" dat hij het lb. gro" op cle 3/4 van cle huizen en erven
in cle Voldersstraat kwijt gescholcien heeft in het schependom van
V'Jil lem vanclen Pitte en cs o ¡ in het j aar 1,354 " Jan lnlillebarcl r cle ver-
koper, verklaart dit onder eed op vraag van Jacop van Arsele, voogcl
Van Jan, het kind van zijn broer, die het kocht, en van de moeder
van het kind en Godevercl uten Berken, haar huidige man"
F' 5Or'/2"

L361-, december 9

461," Gillis Leuward,
leghem, belooft
Dorme en t¡/illem
(1)
F' 6r" /2 "

466" Pieter Peist.er en
als rtexuwerert van
Fo 1rv" /2 "

f s" l,rlouter, de man van Li jsbette, f a" l¡/illem van Er-
voor cle schepenen Ghiselbrecht den Grutere, Jan van
cien l4arscalc de overeenkomst te zullen eerbieciigen"

4cc a ril 9 n"s"

462" De schepenen leggen het geschil bij tussen Jan Blankaercle en Clais
den Pratre over hun huizen en de scheiding ertussen bij de Pasbrug
na ter plaatse geweest te zLln met meester Gillis de Suttre en mees-
ter Jan van Denremoncie, Iandmet.ers" Onder het schepenclom van Gheerem
Borluuts, Segher Everwijns en cs" (2)
Fo 4!v" /6 "

zonder datum

463" Jan Borluut, Jan den Hauwere. Schepenen: Gheerolf Betten, Gillis
van Lathem en cs " ( 3)
F' 1r' /4 "

464" Volker de Pape" Schepenen: Gillis van Lathem en cso (4)
F " tr" /5 "

465. Wouter Driebeen, visiteur van Sint-Jan, Kateline Hondertmarcs, Jan
Hondertmarco Schepenen: Gherolf Betten en cs" (5)
F" 1r' /6 "

Jan
de

Capelle beloven op ban van 3 jaar hun dienst
stacl goecl te doen "

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

in cle rand: solutum
onderaan: aldus staat in het schepenboek van heLzelfde jaar op lro 55

onleesbare tekst
onleesbare tekst; geschrapt en in de rand: solutum
onleesbare tekst en in de rancl: solutum
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zonder datum

+67" (?) belooft op boete van L000 lb" par" zLin
de waag te Brugge goecl te doen "
Borg: Jan de Zuttere, Jan Steyhard en Wouter
F" tv" /4 "

dienst als pijnder in

de Sceppere" (1)

468" Maes (?) belooft op boete van L000 lb. par" de bewaring van de
Gentse goederen in Brugge goed te doen "
Borg: liúillem vander Burcg, schroe<ler, Jan van l¡Jestvorde en Arnoud
Bergard " ( 2)

. Fo Lv"/5"

+69 " onl.eesbare.'tekst "
Fo !v" /9 "

47O" Maes Stueperaerd belooft
te onderhouden; hiervoor
Fo 2r" /1""

47L"

472" onleesbare tekst"
Fo 7v" /L.

Verkateline
verleent ze

Mercrucen haar
haar goederen "

leven lang
( 3)

van
hem

Fransoys Mouisin rapporteert voor de schepenen hetgeen blijft aan
de kinderen van i)ieter Mousijns: een huis in de Sint.-Michielsstraat
op het erf Van de H" Geest van Sint-Jan met 40 s" par" jaarrenLet
een huis ernaast op het erf van de l{. Geest van Sint-Jacob met. 25
S. par. jaarrente, twee kamers op het erf van ser Jan Cupers op de
Galgenberg, 1"/7 van een huis op het erf van Jan Cupers op de Galgen-
berg, t/ 7 van een huis te Eeklo, een molen op het erf van Jan Tsru-
ters met 1,2 So par" en 29 h" mesteluun (4) jaarrente e"a. Jan van
Artevelde, priester, Lijsbette en Kateline, zLin zusters, Sínt-Ja-
cob en Sint-Joes"
Fo 6v" /B "

473" lnlie cle pacht
penen Gillis
Fo 8v" /6 "

van
van

bier en van turf
Lathem en Lievin

wil kopen, moet zlch tot de sche-
,)itkine richten "

474" Heinric vander lìijst., Jan van Lake en VrJillem van Àrtevelde beloven
op boete van 5OO Ib" par", in naam van Arend vander Rijst het von-
n j-s van de schepenen te volgen "
F" Bv" /9"

(1)
(2)
( 3)
(4)

moeilijk leesbare tekst
moeilijk Ieesbare tekst
qeschrapte tekst
mengsel voor de helft u¿rrwê, voor de helft rogge



76

zonder datum

475" Jan Verclaren verklaart dat i>ieter van Brantteghem 4 lakens ter
waarde van L0 lb" gro" gekocht lreeft van Lievin van Allendriesche"
Fo Bv" /!2"

476 " Jan de Pratere en
par. het goed van
geven.
Fo Bv" /14"

Clais de Draijere beloven op boete van 2OO tb
Pieter vander Mersch aan de ontvanger over te

Riemakere, Jacop vander Eeken, Jan de Riemakeret
de Coninc, Jan van Sinay, Jacop cle Bakere en Arend

477 " Lijst van vrijgelaten gevangenen van Overschelde, het rrSaesteletri
en 51¡11-:ìietersdorp: Clais Staek van Biervliet, Marie Mettenhoefdet
zi-jn vrouw; Jan de Clerc van Opwijk; Jan de Spaermakere van Halle;
Calle sClerx, de vrou\^/ van Lil¡brecht vander Goten van Wervene;
Bette Sruus van Aalst; Marie sKersgieters of Petijts of sPaels van
Aardenburg; CaIlcgut,in Huughemans; Lauwereins Kempe, fs.Egidíus
den Totlin; Jehan lr'lijsenberch; Kerstine, fa"tsate Sollins; Jan
vander Vivere; Hanin vancler Biest mct a1s borg Gillis vander Biest;
Pieter Renier met als borg L{illem van Antwerpen en Arnoud de Stee-
makere; Aecht,e Goethals; Bate Sollins met als borg llobbrecht van
Eecke; Jan van Meeren en C1ais'texter; tdillem vrlillemszone van lqid-
delburg met a1s borg Gherolf vanden Ghuchte en Jan Hauwe; Alaerd
vander Zee, Hanin van Meetkercke; Jan Zickelnoet; Willem Zaedenen
en Jan Steyte vervangen Arnoud i''otghietere; Arnoud vander Oest"
Ommezijde een naamlijst: Jan vanden hleghe, Jan Zickelnoet, Jan van
Sloete, Jan van Laerne, Jan Miere, Henric van Laerne, Roegier Bul-
leberd, Jan van Thielt, Jan de Proost, Gie1e Spruets, Jacop de
Drune, Jan vander Vr/ostinen, Willem Roese, Lisbette van Ysendiket
Kateline van Hauthem, Gherard sBerghe"
Fo 8v" /1"5 "

478" Opsomming van de personen die Bennoet Moeraerde vermoordden op
het kerkhof van Heilig-Kerst: Jan vander Keukenen als voornaamste;
Jan de Tandre van Ieper, Jan Pleyseerd van Langerbrugge, Lippin van
Steenvoorde en Jan van Steenvoorde, beiden van Sint-Martens-Leerne,
Pieter de V,/itte uit de Vier Ambachten, Pieter vander Keukenen, de
l¡roer van Jan, Michiel vancler Keukenen, kleermaker en Ghislin de
Beeldemakere "
F " 1,4v" /5 "

479 " over de woonplaats van de vrouw van \,rlouter van Heyle.Getuigeni ssen
Namen: Gillis
Jan Mathijs,
de Man "
F o 1"4vo /6 "

de
Jan

48O" GeLuigenissen over de woonplaats van Heinrick vanden Bouchoute
in het dichts'Le huis van de Brabantstraat. Namen: Jan Amelist
Hughe l¡lillemszone, Diederic de R5-emakere, Jan de Riemakere, Gillis
vanden Perre, Simoen de Worm, Gillis van Caclsant, Jan de l¡laler Jan
Cuelvoet en Adaem vanden Bouchoute"
F" L4v" /7 "
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zonder datum

4Bt" Jan vander Hoyen is gemachtigd over zíjn vrou\¡/ LiesbeLte, fa"Boudin
ute Meerham" Juris ute lvleerham is qemachtigd over Badeloghen, het
kind van Willem van Overleye bij Anezoete, fa"Boudin ute Meerham"(L)
Fo LSvo /7 "

482 " Clementie, de weduwe van Ogier Tsuule maakt met haar l-wee zonen,
OgÍer en Mathijs een verdeling van goederen, nadat Zoetin en Al1eene,
haar twee dochters bij hun huwelijk 40 Ib" groo torn" hadden gekregen
en Kateline, haar derde dochter, non te t¡laasmunster, 20 lb" gro" torn"
had gekregen" Ogier krijgt de 4 lenen die men van de heren van Sint-
Baaf s houclt.: 4 b" land achter de t'\nJitten Wallel', L g. te Slotenkouter,
1- hofstede in Sint-Ì3aafsdorp en L0 r" rt'fen Eechou'be'î; vercler 4 b¿
Iand gehouden van Ector van Buerhoute, een erf van L3 b" te oostakker
tegenover de kapel, waarvan t/3 voor zijn moeder en de pacht van de
hoven te Oostakker en te rrRoesdonctl, waarvan de t/2 voor zi"jn moeder,
Mathijs krijqt het goedtrTen Brielert van 23 b" te Zaffelare, waarvan
de L/2 voor zí)n moeder, 1/2 b" meers te Mendonk, 2 g" te Slotent
gehouden van de heren van Sint-Baafs"
F" !7r" /1,"

483. Naar de vonnissen in het schepencìom van Goessin 'Mulards, in dat van
Lievin Ammans en in dat van Jhan van Varnewijc, beslissetr de huidige
schepenen Gherolf Bette, Gillis van Lathem en cs" de vorige uitspra-
ken te behouden en aldus Gheram den Clerc te ontzetten uit het leen-
goed te Elsegem en het Pieter den Clerc te verlenen"
F" 2!v" /6 "

484" Getuigenissen over de verkoop van koren" Namen: Lievin vanden Hoghen-
huus, Ghiselbrecht Jacopszone, Jacop llraems, Jan Mussche, Jan Steij-
aerd, Jan van Ghend, Jan Lippins, i)j-eter van ZeIe, Moenin vanden Vüâ-

le, Jacop van ZeLe, Jan vanclen Orne, Lievin vanden Hoghenhuus cle
jonge, Joes vanden Hoerne, Zeglrer Sloeve"
F" 2tv" /7 "

485" Jan Blarnich, van ilulst genoemd, cloet cen schenking aan Aneese
Bris " (2)
F" 22r" /t"

486" Heinric de Crane
geen hij van hem
Borg: Jan Scaep"
Fo 22v" /4 "

belooft V./j-llem van Overleye te betalen voor het-
kocht "

487 " Mighiel de Vlaming l:elooft zich te verantwoorden tegenover Jacop
Godewalen. ( 3)
F" 4Or" /5 "

( î .tekst. op ommezijde van de ingekleefde strook Fo L5v" /5"
( Ð geschrapte tekst.
( 3) qeschrapte tekst
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zonder datum

4.88" Danj.el de Meyere en Jan vanden Abeele hebben te BÉusseL schade
geleden ten nadele van de stad Gent"
Fo AOt" /8 "

489" Mergriet beweert dat Franchois van Ansbeke degene waar hij een eed
voor deed, verraden heeft... Sint-Janskerk, SÍnt-Niklaaskerkr Sint-
JacobskeFkoo. ,naar O"L.Vrouw te Àvignon" (1)
¡io 43v" /g "

49O" Jan Oeneweder .en ;lieter vander Coutren beloven Clare vanden Vivere
jaa.rlijks te vergoeden voo¡î 2 dagwand land"
Fo schutblad 2.

491" Jan van Nieneve wordt voogd van Verkateline vander Buerch en Jan
vander Buerch wordt toeziener"
Fo schutblad 4.

492" Schuldbekeni:enis van 38 so gro, torn " (2)
F' schutb-l.ad 5.

t ingekleefde, deels verlorcn gegane tekst
onleesbare persoonsna.men(2)


