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REGESTEN

1"406 -' 14A7

reeks 30!/19 "

t3&7 u i1''7

tn Jacop Maes, bakker, qn Kateline, l.i-jn vrouw, hebben gekocht aan Janne den
Ghend en Lisbetten, zC¡n vrouw, een huís staande in Oudburg en belast met
26 so 6 d" par" en 1 kapoen per jaar voor verschillende landheren" Zoals
blijkt uit een kopie ln het schepenboek (schepenen Jacop van den PltLet
l,ievin Maegh en hun gezellen) 1s deze koop gesloten voor 26 lb. gro'".tourn"
en een lijfrent,e van een halve vlertale fijn tarwebrood per Iteek"
Landheren: Jacop de Baertmakere, priester, in de naam van de cotidiane van
Sint-Jan, Jan Bernaert, priester, in de naam van het Onze Lieve Vrouwgilde
van dezelfde kerk en broeder Pieter van Wachtbeke in de naam van de Bijloke"
Fo 3Sbls r"/1..

L4OO" oktober 20

?-" Pieter de Man erkent dat hij 2 1b" groo tourn" schuldig is aan Janne Du1-
lÍnne, fs" Jan van geleend geld.
Fo !2ro /tB "

1,4c-1 (n.s.), maart L5

3" DaneeL Sersanders en Jan Amelric, halheren ín de Pitr rapporteren dat zlj op
30 oktober 1,406 Symoene den Raven veroordeeld hebben tot het betalen van
7 so 6 d. gro" aan Pieteren den Valkeneere en 39 gro" gerechtskosten"
Fo 29r" /4"

1406, april 11,

4o De schepenen veroordelen Pieteren den Necker tot het. betalen van 22 so gro"
aan Janne van Hyfernighen van ijzer"
Fo 38vo /to"

1.406, apriL 12

5. Jan van Liekerke erkent dat hlj L0 Ib" L0 s. gro" schu1dlg is aan PieLeren
Pieterssone van de koop van de helft van het huis van Pieteren aan de Vrij-
dagsmarkt waar Pieteren nu inwoont en dit bcven de tijfrente van 30 so Çfo.
pe; jaar die hij eveneens aan Pieter schuldig is" Hij belooft een waarborg
te stelLen of 10 lb. L0 s. gro" tourn" te geven om elders lijfrenten mee te
kopen "Borgen: Boudin de Pape, Lievin van den Berblocke, Jan van Boergevale en
Gheerard de Haze"



2
28 Junl t4o7: Pieter PieterEsone erkent dat hiJ 6 Lbo groo ontvangen heeftvan Jan van Liedekerke"
Fo 46v" /2 "

14A6. aprfL 23

6" Jan de SeurgheLoese erkent dat hij 5lb. 3 s" gro" en 2g halster rogge sÇhr:!.*dig ls aan wouteren den Raven van achterstal.llge pacht"Fo 39v" /B "

1"406r êÞr:i L 26

t7' Lievin de scermere en Katerine zandberchs, zÍjn vrouw, hebben in pachl geno-men van cornelis vanden Heechoute en jonkvrouw Katetiåe, bastaard van vlaan-deren t zLJn vrouwr een stede met alles wat erbiJ hoort, gelegen in de dríeste Roeselare ln slnt-Antelfnks om eeuwig te gebíulxen voor 5 Lb" patrr êrf-rente" LfevLn heeft er zich toe verbonden om een sl.agmoJ.en en een huls op destede te stelLen, waard zijnde 3 Ib" gro" tourn.F" 67t" /5"

L' Jacob Bette heeft 1n erfeLiJke cijns gegeven aan Janne vl-aminc on Hefnrickevan Campene een erf gelegen buiten Postèerne ln de Broodzak tussen het erf vanKatel-åne van der Mersch en de stede van hlillem sGraven¡ voor 9Ib, parr pêFjaar en voor de eerste zes jaar moeten ze geen ciJns betalen âls ze er gebou-
wen opzetten.
Fo 2W" /2"

1"406. mei 2

I' De schepenen veroordeLen GiLlis van der Hellenrtot het betalen van 30 ç. qro.tourn. aan Fransois MoraLe"
Fo 4W" /7O.

1406" auqustus 6

9" Jan van der Manden scheldt Gheeraerde den stoevere kwÍJt van de zLo. L8 so$roc dte hlJ beLoofd had te betalen aan MlchÍele den Cùpere in de naam vanLÍsbetten zLJn vrouht, zoals blijkt uit een kopíe van L393 (schepenen clafs
Ttt!-Hove, seghetr EverwiJn en nún sezel-len). bheeraerde scherdt Jan kwijt vande 22 s' gr?" dle hfj '(Gheeraerde) bezlt op een huís (nl. een blauwververij)van Jan op de hoek van de Koestraat bij de NLeuwbrug daÈ Jan gekocht heeftvan de schurdeLsers van Mergrleten Hebbel"ins, de weduwe van Gheerard Ebbelins.Fo 7W" /6 "

1"406 rðU stus 1.7

3" Segher van den Lare erkent
þakker, voor brood"
Fo Zx" /5,

30 s. gro" schuldig te ziJn aan Loye van den HulLe,



14C'6 a stus L8

1,2" Jan Cokaert,
Janne vander
van te veld
3 juni 1.417 t
Fo 7ro /4 "

fs. Laurens erkent dat hij 6 Ib" gro. to
Brugghen, f s" PÍeter van achterstalJ.ige

staande oogst.
voldaan 

"

urn" schuLdig is aan
pacht en 3 lb o Çteo

3.

Ja-
in de

t4)6o auqustus t9

Cupin erkent t6 lb. gro" tourn"
de koop van een huis "

Lto /2 "

schuldig te zijn aan Heinric BlondeeLe13" Jan
van
FO

L8" Jacob de But
I¡Julf voor de
Fo Lr" /5 "

Mergrieten Blankaerts erkent
coppe den Mítere, priester,
Drabstraat 

"Fo 1ro /L"

1"4" Na hun scheiding door de kerkelijke rechtbank uitgesproken, verklaren Janne
vande Lannoet,e en Mergriete van Hameler de volgende minnelijke schikking tewillen Èreffen: elk behoudt zi.jn goederen en betaalt zijn scf,uldenôFo 32r" /2"

1"406, ausustus 20

'r5 a 5 lb"
van de

gro" tourn" ontvangen te hebben van
koop van 4 bunder land van een huis

L406, auqustus 23

16" Jan Angeel erkent dat hij 17 Ib" gro, tourn. schuldig is aan Janne vander
Raken van de 19 lb" gro. tourn" voor de koop van een huís staande aan deKouter op de hoek van de Meerstege. Jan Angeel belooft Janne vander Raken
schadeloos te houden ',^tanneer Jacop Micheel iets l-ov ei-sen.
Landheer: Pieter Bernier, priester"
Fo Lro /3 "

1,7" Jacop Roese, fs" AndrÍ-es, erkent dat hij 6
Lievine van der Sluus, genaamd Nueskin, van
Forgen: Wouter rv{aye, Jan Locke, f s" HeÍnric
bouvtêr.
Fo 4v" /3 "

4c6 au us 25

gro" tourn. schuldig ís aan
koop van klederen en juwelen.
Jan van der Gracht, scheeps-

Ib"
de
en

erkent 2
koop van

t2 so Çfoc
schip "

1b.
een

Lourn, schuldig te zijn aan Janne den

19. Jan Lammins,
grleten, de
Borgen¡ Jan
Fo 2ro /4 "

schipper, erkent 2t Ib, gro, tourn" schuldig
weduwe van Jan Hoerincx, van ,ie koop van een
Steemaer en Hej-nric Boegaert.

te zijn aan Mer-
schip.



1406, auqust,u s25
20" Mergrieten SprÍngherçrde

Justaes Bouchout, heefÈ
lips den Moyen, alias de
heer van Schorisse"
Fo 2v" /!"

1,406. auqusLu s26
21" Broeder Jan van

Merlebeke, fa"
kaar "Fo 1r' /6 "

weduwe van pj-eter van den Heede,
een lijfrente van 2 s" 6 d. gro"
Vettre, bezet op erf gelegen te

4o

nu gehuwd rmet
verkocht aan Phi-
MaÈer onder de

en Katheline van
meer hebben aan el-

der Mersch, broeder van de derde Orde
Goessin, verklaren dat zij geen schuld

22" Boudin Braem erkent dat hij 20 s" gro. tourn"
den Ackere, als wettelijk plaatsvervanger vanVoldaan: 5 november 14OT"
Fo 9vo /í-L"

14A6. augustus 27

schuldig is aan Jacoppe van
zÍ-jn broer Segheren.

gro " tourn "
schip "

schuldig te zí-jn aan

4 lb. gro" tourn" schuldig is aan Ogeere

23 " Heinric van
Philipse den
Fo 3r" /4"

der Donct erkent G lb. B so
Heere voor de koop van een

1.406. auqustu s28
24" Godevert ut,en

Tsu1e voor de
Fo tv" /6 "

Hove erkent dat hij
koop van een paard,

1.406, augustus 30

25" Jacob van Laerne
voor de pacht van
Borg: MichÍel van
Voldaan t 20 juli
Fo lro /B "

erkent 6 lb"
zijn molen 

"Laerne, zijn
1"4!O 

"

gro " schuldig te zijn aan de heer van Heule

broer,

1,406 au s us3
26" Na hun scheiding door de kerkelijke rechtbankse van lntaes en Llsbett,en Kolmaer, fa. HeinrickÍng te willen treffen: elk houdi de goederen

moet Claise 7 Ib" gro" tourn" betalen,
Borgen voor haar¡ Heinric Kolmaer, haar vadergen voor Claise: Martin van den Brouke en JanVoLdaan: L6 mei L4Cg"
F.o'at" /7 "

uitgesproken verklaren CIai-
de volgende minnelijke schik-
van zLjn kant en Lisbetten

en Thomaes de
Maes, fso Jan"

Herthoghe; bor-



6 au stus 31-

27, Roegier van der Cruusen van Heestert
te zljn aan Janne de Zaghere voor de
Borgi Jan Quaethannins"
Voldaan: 1- maart 1.410 (n"s)"
Fo tvo /3.

2B " Jan Mourman erkent 36 .s ¿,.gfó "._tourn.van Lievin Stulpaert van zi-jn schuld
Fo bv" /5 "

5

erkent 49 fvranxe croenet schuldig
aankoop van een molensteen "

Sohuhdig':te
aan Pieter

zl jntaani. ¡teyLenr' weöuwþ
Stulpaerde "

29" Pieter Blankaert, wonend te Hertingen Ín Assenede Ambacht, wordt aangesteld
tot ontvanger van de Sint-Pietersabdij te Gent voor alle heerlijke en erfe*-
lijke renten gelegen in.de Vier Ambachten" Hij belooft dat hij elk jaar
rekenschap zal afleggen "Borgen: Joes van Valmerbeke, Pieter de Mour, Lodewijc van Calkene en
Clais Janssone"
F'o 1,f" /9 "

30' Naar het oude gewoonterecht en de voorboden van de st.ad mogen de vorgende
J'ammerinwerkers en oude grauwwerkers¡ Jan EbbeLÍn, Llevin Ebbelin, Jan deZaghere de oude, Jan de Zaghere, zíjn zoon, Jan van Nevele en Ghyselber:üi.:i:van den Nokere, Clais de Troc, PÍeter van Praet, vrouwe sMeys, vrouwe A-laerts, de vroub, van symoen Maes, Jan de Leen, íainsloet vañ vriackene, Jacolrvan den Kerchove, oegier Coelins, Jan Vaenkin, Arend van der Sluus, Martínvan Rysse1e, Zegher Velghe, Jan de Gheend de jonge, Jan Dedericx, Jacobvan Praet, Pieter de CIerc, Heínric Cappoen, Þieter FotgaeLse, llaitrri¡svan Namen, Hanneman de Pipere,, Jan de Nuebel, Jan de Cðc, Heiman de ðo",Joes de Brune, Jan de Zwarte, jonkvrouw Lj-jsbåLte van Caudenberghe, Kathá-line lniijns; Lijsbette van Namen, Daneel van den Cast,eele, pieter van denBrander Michiel van Laerne, Jan Goele, de weduwe van der sluus, Jan Duuc,clais staker willem van der Merschs, ioes Maddln, vrouhre van den Moure, Janvan den Doerne, NiJs Hoep, Lievin de Meemere, Giilis van der Donct, GillÍsBrecwaghen, vrouwe van den Buere, Jacob Masiá, Daneel CIaÍs, pieLer de Deckc-rêr Masin Hoep, Jacob Schemjaert, zegher nleyúe, vrouwe Maes, Trude Sto-ckaertsr vrouhle van Besseme, Ramont van Quackelbeke, Clafs Kiste, Arend vanHefne'r Ghyselbert To1vin, .rån Bollaert, BetLe van Landhuut, vrouhre pantins,
Gillls de Vos, Martin Couwersijn, olivíer Vyviens, Martin àraem, Jan de vos,LippÍn van caudenbroucr Jan de Ghend de oude, geen ander beroep uitoefenengedurende dit jaar.
Fo 2ro /6 "

L4O6" september 1_

3L, Jan de Ram belooft als
Zegheren' den Lrievere en
Fo !v" /1"

borg voor Janne, zijn zoon, 1 balk Èe leveren aan
20 gro. kosten te betalen"



6"

1,406. september 1,

32" Míts een som penningen verklaart Lysbette BastaerLs, de weduwe van sVrj.esen
ut,en Hove, zich voldaan van Píeteren Alaerts, baljuw van Eeklo, van de 3lb.
gro" t,ourn" dle hij vroeger ontvangen had van Kathellne, de weduwe van Wou*
ter Lauwerin, haar moeie, wonend te Hulst, voor de moelLe die hij zou doen
voor Kathellne Bastaerts, die Ín de gevangenis van Hulst zat "Fo 1v" /2 "

33. De schepenen veroordelen Gilfis Vinke Lot het betalen van 2OOO stokken aan
Janne van der Weeden"
Fo 2ro /2"

34" Pleter van
brechte de
Fo 65v" /7" "

den Plassche
Vos "

erkent dat hij 41, Lb" par" schuldig is aan Ghisel-

35. Uitspraak in het geschll tussen Joesse
gaande de hoogte van de watermolen van
Fo !v" /4"

Meyniers en Janne vanden i¡lalIe aan-
deze laatste"

36" Jacob Bernaert, fs.
Gheertruden, weduwe
Fo tv'/7 "

erkent 23 so 4 d"
van den Ve1de van

gro. schuldig Ee zLjn aan
bier "

Daneel,
van Jan

"1å9*0 "_ sSptem¡erj

37, Jan Lippins erkent 2 Lb" 4 so gro. tourn" schuldig te zljn aan Wouteren
Haper van beesten"
F" :2r" /3 "

38" Phellps Scelpe erkent 40 lb" groo Lourn"
Fournier van Doorník van de koop van een
Fo 2r" /7 "

schuldig te zíjn aan Jaquemaerde
schip.

39" l¡Jillem Meynfroet erkent 24 I1o" gro" tourn" schuldi-g Le ziJn
van den Plassche voor de aankoop van een huls staande op de
Borg: t¡Jl1Iem Brandins.
Voldaan¡ 2 november 1412"
Fo 2v" /2 "

1406 se tember 6

4A" Luucke Bastoene belooft Gillis Spoede
gro" tourn" waarvoor hij borg gestaan
Fo lv" /8"

aan Gheeraerf
Braambrug "

te houden van de 9 lb,
hem bij Jacop van Vatene"

schadeloos
heeft voor



1.406, s?pt,ernh€r 6

4f-,",14ê{åin van Led.qlgrkent dat hij 12 s" 5 d. gro" tourn. schuldig is aan Gíllis
Soffien van een harnas"
Fo 2r" /L"

L406" september 7

42" Jan de Temmerman,
zLjn aan Pieteren
F" Lv" / 10.

wonend te Poortakker, erkent 7 s" 5 d" groo schuldig te
van den Hole van brood "

43" Jan van der Kerken erkent 21, s" 4 d" gro" tourn. schuldig te zijn aan Wil-
lemme den Vi-sschere"
Fo Lv" /L1"

4,4o De schepenen veroordelen Janne l-lerenboute als borg voor Janne den Pape tot
het betalen van 32 so B d" gro. tourno aan Janne van Maelgavere. Janne den
Pape moet zijn borg schadeloos stellen en hem nog 5 s" 7 d" groo bijbetalen
voor geleend geld.
Fo 2r" /B "

ú.5" Laureins de Maegh, deken van Sint-Veerle, erkent
te zijn aan Mergrieten Boesens, alias sDenen van
de in de Erpelsteeg, met een muur en een poortje
tot het huis van Heinric Blondeel toopt"
Fo 2t" /1.c^"

47, De schepenen veroordelen Jan
betalen van 2 Lb" L6 so gro.
F" 3ro /!4"

1-5 Ib. 4 so gro. schuldiq
de koop van een huis, staan-
waar het hof ín ligt dat

',:1'6" Jan Farrant, heeft een lijfrente van 6 s, gro" per jaar verkocht aan Olivier
Rateling en jonkvrouw Mergrieten Parmentiers, zLjn vrouw. A1s waarborg stelb
hij zijn behuisde stede op het Zand¡ oÞ de hoek van de KriekersLeensteghe,
staande op het erf toebehorend aan Symoen uten Hove en belast met 18 so par"
per jaar.
Landheer : Symoen uten Hove"
Fo 2v" /3 "

.1"4.06. s_eptembgr 9

Screvel, deken van',.,de zagers in Gent tot, het
aan ldillem Paet, tentmaker "

48. De
van
FO

schepenen van de keure te Gent veroordelen Jannen Stoep toL het betalen
4 lb" gro" aan Lijsbetten, de weduwe van Jacop uten hlulghen"

3v" /7 "

49" C1ais de Coeman geeft aan Katelinen van Bruessele, fa" Pieter ter gelegen-
heicl van haar huwelijk meL Fransen Wftten een huis en hofstede met boomqaard,
gelegen te Kruibeke in de CatLestrat,e en 1/4 bunder tand gelegen aan de an*-
dere zijde van de voornoemcie Cattestrate" Indien ziJ sterft zonder erfge-



B

namen, gaat deze gift naar Diedericke vanden Bossche of naar zi.jn erfgena-
mGn "Fo 2Ctv" /6 "

"-t-1i:@
50. De schepenen van de keure te Gent veroordelen Janne Makereele tot het be.-

taLen vah 5 ducaten (L ducaat = 38 gro.) ¿an Janne van ivlaelgavere, als wet-'
telijk plaatsvervanger van Tidemanne Gherrel, priester, die ze hem geleend
had op weg naar Rome"
Fo 2r" /9"

5L" Jan de Temmerman, wonend aan de Poortakker, erkent 9 so Zle a" gro" schul*
dig te zijn aan Gillis Roelfs van bier"
F" 2r" /1,!"

52." De schepenen veroordelen
Çro o t,ourn " aan Pieteren
stede "F" 2r" /12"

Roelins tot het betalen van 2

alias Gloriensone van de koop
Pieteren
Janssone

1b"
van

L0 s.
een

53. Jonkvrouw Kateline van Nort,houte heef L een Iijfrent.e van een
tarwebrood per week gekocht van Arende Bergarde, bakker" Als
hij zijn bakkerij, gelegen in de Kwaadham, naast het huis van
Pitte en belast met 30 s" 6 d" par" per jaar"
Landheren: Jacob de Baerdmakerre, priester, als ontvanger van
gilde van Sint-Jan, Jan l4orael, priester, voor een kapelanij
in Sint-Jan en Jan de Man in de naam van het Nieuwe Klooster.
Fo 2vo /5 "

achtenli.nc
waarborg stelt

Symoen van den

de O "L "Vrouw-die hij bezit

55" Gillis de Vriese erkent 1"O lb" 12
Sersymoens, fs" Pieter ín de naam
l^/eede o

Fo 3v" /10 "

gro. tourn" schuldig te zijn aan
Sanderse den Hane , zLin ltgastrr,

54" Dani-el de Commer en Lievin de Clerc wonend te
zi.j¡ aIs borgen voor Gillese hieytins, genaamd
zLjn aan Lodewijke vanden Hole en Janne de Ie
Fo 3vo /5 "

hJoubrechtegemo erkennen dat
Racourt,, 26 Ib. gro" schuldig
Longhecourt "

Janne
van

Gi I li sse
belast met
door mees*

S"
van

1406, september tL

56" Gheeraert de Patheere erkent dat hij 36 lb" groo schuldig is aan
iìoe1fs van de koop van een brouwerij, staande in de Nieuwstraat,
1,2 so gro"., per jaar voor een dÍenst te Sint-Michie1s, opgericht,
ter Heinric Martins en nu in het beziL van Johannes van Amede"
Landheer: Johannes van Amede.
Voldaanz L7 januari 1,41,3(n"s") (schepenen Loeuis van den Meere,
Ducane) o

Fo 2v" /6 "

Jan van



L406, september L1,

57 " Jacob ScandeþIieghe en
te zijn aan Janne van
Fo 3vo /4"

Lievin Coets er]<ennen 2
Balau, fs" OIivier, voor

o

lb" 6 so 6 d" gro" schuldig
de koop van lijnwaad"

1406, september L3

58. De schepenen veroordelen Vr/illem Diedericx tot het betalen van t4 1.b" paro
aan Janne Kemseecke van de koop van een huis. l^/illem erkent, dat hij nog 4
lb" gro" tourn" schuldig i-s van voornoemde koop"
Fo 2r" /13 "

59. Oli.vier van Synay erkent cJat hi j 2 lb. gro" tourn" schuldig is aan Kateiini:
van den MerschouLe van geleend geld.
Fo 2v" /4"

60. Anthonis Cabuus erkenL
den Berghe van geleend
Fo 2vo /8"

gro" Lourn" schuldig te zijn aan Laureinse van4 lb"
geld 

"

61"" Gillis van der Lijcbrugghen
Pauwelse den Blenden van de
Fo 2v" /L2"

lb " 1.2 s " gro " schuldig te zi jn aan
rogge "

erkenL 5
koop van

62" De schepenen van de
tot het betalen van
blauwverven "Fo 3r" /2"

Gent veroordelen Gillisse van der Langheraect
s. gro. tourn " aan Jacoppe den Hodeneere van

keure te
5 Ib" 1_B

rr3" De schepenen veroordelen Janne Carlier tot het betalen van 49O Ib. 18 so
5 d" par" aan Janne Mi1Iot, opperontvanger van de Sint-Pieterskerk"
Voldaant 20 februari 1-4OB(n"s").
Fo 3r" /6 "

64" De schepenen veroorcleLen Pieteren den Keysere, van Meigem, tot het betalen
van 3 lbo 1O s" 2 d" qro" aan Gheeraert den Pape, a1s wettelijk plaaLsver-
vanqer van de weduwe van Jan uten Hove, van pacht en 20 gro. kost,en "F" 3vo /9 "

'55" Jan van tnlaesberghe erkent dat hij, als bor:g voor Coelarde van up den Bosch,
4 lb" L8 so gro" tourn" schuldig is aan Lievine den Jaghere"
Borgen: Gillis van Ydeghem, Robbrecht de Brune, Jan Arents, schipper en
Jan de Brune, fs" Gheerart"
F" 3v" /1,3 "

1406 se tember 15

66" Gillis van der Ellen en Jacob van den Bede erkennen dat zij 6 Ib" gro"



L0"
Roelande vantourn. schuldig zijn aan Guyoete Bloc, als gevolmachtigde voor

Uutkerke, ridder, van achterstalliqe pacht"
Fo 1,r" /9"

"i4O6, septemoer L5

67" De schepenen Veroordelen Janne Hensen, alias van Beke tot. het betalen van
3 tb " gro " tourn o âân Pauwel s Ni j s "Fo 2v" /13"

1405, sepLêmber t6

6C " Stevin Schietkat.te erkent 6 Ib. 1"9 s o 4 d. gro " schuldÍg te zL jn aan Ber-
nêrde van Brakele van pachL.
Borg: Roegeer van Brakele"
Fo 2v" /10 "

i4O6, september L7

69" Cornelis van der Meulen erkent 5lb" cJro. schuldig te zLjn aan KaLelinen
van Vanteghem, fa" Jan van geleend qelcl"
Voldaan: 20 juni 141"0 "Fo 2v" /7 "

70" Gillis Vinke erkent dat hij 12 1b" par" schuldig is aan Janne Seqherssone,
schipper "
Fo 3t" /5"

11-@
71". De schepenen van de keure te

len van 2 lb. B s"gro. tourno
van geleend ge1d.
Fo 2v" /9 "

veroordelen Olivier Bouclins
jonkvrouw Kateline Bou<lÍns,

Gent
aan

tot
fa"

het beLa-
Gillis,

72" Matthijs de Potthere, fs" Jan, erkent 24 s" 10 d" gro. schuldig te zi.jn aan
Janne van Reydscoet van de koop van een schip"
F" 2v" /1,1"

73" De schepenen van de keure te Gent veroordelen Kerstoffelse Everwijne
het betalen van 17 s. 11 d" gro" aan Janne Pijchoute van de koop van
paard en het betalen van de gerechtskosLen.
Fo 3r" /1"

tot
een

J4" Uitspraak in het geschil tussen jonkvrouw Kerstinen van Bueren, fa" ArenL,,
als wet.telijk erfqenaam van jonkvrouw Gheertruud, vrouw van Jan Coecman,
haar zuster en Jacob Sturtewaghen als ptaatsvervanger van jonkheer Wi11em
van Montvorde als erfqenaam van Janne, heer van Culemborch en van Leke,
i"v"mo êêrì som van 670 1b" gro" die jonkvrouw Kerstinen wettelijk had doen
eisen van jonkheer Willem met een schepen en de amman van Gent" Vermits



Vrlillem nog minderjarig is, kan men niets van hem eisêrlo
Fo 1"1vo /L"

1"406, september 20

75. Tríestram de Vriulf en Beatri jsse
tourn. aan Betkine van Yseghem,
voor L8 jaar trouwe dienst"
Fo 3ro /3"

L406" september 2t

76 " Kat.heline Martins heef t een half huis verkocht
haar vader, dat een trloeverr is, huis en erf , en
staande in de Brabantstraat tussen het, huis van
van Jan van Roden" Deze koop is gesloten voor 3

stelt Ghiselbrecht heL gehele huis en erf (min
Fo 3Lr" /1"

1tIO6, s-e-p_Le1!þe¡1_??

7'7 " De schepenen veroordelen Mergrieten van den
par" aan Janne van den Bosse, als wettelijk
Roden, pitancier van Sint-Pieters"
Fo 3to /B "

1,1"

oesterl.i nx, zLj n vrouw, geven tZ lb " gro "
de dochter van Beatri jsser bij hun cJood

aan Ghiseli:,rechte Martins,
alles wat erbij hoortt
Heinric Hyensoen en dat
lb" 1-O s" gro" Als waarborc)

een achtst,e) "

Damme tot het betalen van
plaatsvervanger van Janne

priester en Lievine den Hont de
te innen.

L2 li:r "
van

78" Lisbette Loets
volmacht, om in
Fo lOro /!"

geeft aan
haar naam

Janne Morale,
haar schulden

79" Gheeraerd van Lede, van la/esLergem,
dig is aan Jacoppe van der Haghet
van Amelberghen, weduwe van Lievin
Fo l]r" /4"

8L. Jan
van
FO

de Cnoepere erkent dat hi j 2 Ib. 1'O s"
Janne Kersbeken aIs ',börg -çoôrl,li,ievine

1Or" /6 "

erkent, dat hi j 10 1b" gro" tourn" schul"-
f s. Symoen, a1s wetteli jk plaat'svervanger
van Loe, van achterstallige Pacht"

gro. tourn" ontvangen heeft
Ti j tgats "

BO" De schepenen veroordelen Andriese den Riemakere tot het betalen van 2 Il)'
gro. tourn" aan Wasseline den Gayen"
Fo 1Or" /S "

82, Jan de Backere, in den Bonten Hert aan de Koornaard, erkent dat, hij B Ib.
gro. schuldig is aan meesLer Gitlisse den Suttere"
Borg¡ Clais van Hoedevelde"
Voldaan: L5 april 1-410 (n.s").
F" 1Or" /II"



4)

14c6 se tember 23.,

,13 " I'larie Hoernekins scheldt. Goeríse lSaken, wonencl te Ieper, vri j van cie li jf-
rente van L5 s" gro" per jaar, die zij bezit op een huis, staande te Teper
in de Torhoutstraat aan de zuidkant, in ruil voor een som geld die ze ont-
vangen heeft van Oemare den Baers.
Fo 3r" /7 "

Í3'i" De schepenen veroordelen Gayferre den Amman to1:
qro. aan Diederic van der Leyen van cle lcoop van
Fo 3r" /9 "

het
een

betalen van 46 so 4 d,
paard 

"

i.i5" Uitspraak in
ters te Gent
te Merelbeke
Fo 3r" /LA"

het geschil t.ussen Janne Talboeme, aalmoezenier van SÍnt*Pic*
en Janne Daneels van Merell:eke i"v"m" een stuk grond, gelegen
en toebehorend aan de abdij.

.1f," Vincent van der Zickelen erkent 6 lb" t9 s" 3
zijn aan Roelande van der Heyden van gesneden
Fo 3r" /L3"

d " gro " tourn " schulciig te
laken "

;.j7" Ywein van Vaernewijc erkent 26 so gro" schuldig te zijn aan Janne Pilaet
van Lakens.
F" 3v" / 1""

tj[j. Goessin van Vaernewijc erkent 2 Lb" L8 s" gro" schuldig te zijn aan Janne
Pilaet van lakens.
Fo 3v" /2"

89" In het geding tussen Heilsoeten Vr/aelkj-ns en Goessine Osten, in de naam van
Verghinen van den Bossche, zijn vrouw, i"v"m" de goederen die achtergeble-
ven zijn bij de dood van \^lilIem van den Bossche en die Heilsoeten jaren
geleden verworven had en door Goessin opgee-ist worcJen in de naam van zLjn
vrouw, verklaren de schepenen dat noch Goessines recht, noch WiIlems recht
verbeurd zLjn"
Fo 3v" /3 "

90" De schepenen van de keure tc Gent ve,roordelen Mergrieten van Rijssele tot
het betalen van 25 so gro" aan Matthijs Hoppen van bier en vlees"
Fo 3v" /6 "

Jan van den Hecke, prj-ester, heeft een lijfrente van 9 gro" per week ver-
kocht aan Boudine van der Beken en Katelinen VJassemonds, zijn'.'vrouw, voor
een som geld en een huis staancle te Oncierbergen op het erf van de Heilige
Geesttafel van Sint-Jan belast met een jaarqetijde van 22 s" paro per jaar
en met als voorwaarde dat Boudine en Katelinen de helft van het huis blij-
ven bezÍtten, nl " de achterbinnenkamer en vrij in- en uitgaan, onbelast
van cijns" Als waarborg stelt,lan van den Hecke het voornoemde huis en het
huis waar hij nu inwoont nI" het hoekhuis van de Sint--Jansstraat aan heL
Sint-Janskerkhofr op het erf toebehorend aan het kloosLer van cle Klaren en



belast met 7Ib" par" per jaar" Jan van clen Hecke heeft het huis
bergen gegeven aan Lysbetten sKox, met de voornoemcle last"
Borg: Jan de Luede"
Landheren: Jan van clen Hecke, priester, in de naam van de Heilige
van Sint*Jan voor het, huis te Onderberçen en Gillis van Ympe voor
aan het Sint-Janskerkhof in cle naam van de Klaren "Fo 1]ro /9 "

13"

te Onder-

Geest.t,af ei"
hcr¿ hui- s

92" l¡riulfarL van St,eelant erkent clat hij van Jaco]: Bruussche een streke tiende
heeft gepacht, gelegen in Assenedeambacht in rJe parochie van Willemskerke e¡r
van Steeland met aIle rechten die bij die streke t.iende horen, voor 6 jaar
aan 24 L}:-" par" per jaar"
Voldaan: L3 f ebruari L41,4 (n, s " ) "Fo t3ro /7 "

93" Arnoud Cloussone geeft, bij zijn dood, aan Matthijsse Clais en Amelen, zijn
zusLere v\raarvan hij de oom is, om zichr,e.lf kwijt. te schelden voor hun jaren*
lange díenst, nl " Matthijsse 1"5 jaar en Amelen 9 jaar, cie bakkerij aan de
Kalandeberg¡ genaamd cJe Wissel, waar hij nu inwoont en Ïrelast met L0 s. 5 ci"
gro" en 7 ing" per jaar voor de Heilige Gees{:tafel van Sint-Jacob"
Landheer: Ghiselbrecht van Roeselaer in cle naam van de Heilige Geesttafel
van Sint-Jacob"
23 mei 1.417: Àrnoud geeft rJe bakkerij aan de hierboven genoemde personen"
Landheer: Jan Uggebout, priester, in cle naam van de Heilige Geesttafel van
Sint-Jacob "
Fo 67r" /6"

14c.6 s 'Lember 24

94. De schepenen van de keure te Gent veroordelen Gi1lis van den Vivere tot
iret betalen van 25 s" 2 d" gro" tourno ôãr'r Janne van Tideghem van de koop
van koren en to.t: het betalen van L6 gro " gerechtskosten.
Fo 3r'/1"2"

95" De schepenen,"van de keure van Gent veroordelen Clais de Vleeschauwere
betalen van 6Ib" 7 s" 7 cl" gro" aan F{einric van den l\{oure, wettelijk
vervanger van Heinric vander Cameren, voor achterstallige pacht"
Fo 3v" /8 "

tot het
p1 aats-

1"406, september 25

96" Martin Suerinc, van Brugge, stelL Jacob van Olsene aan als zíjn gevolmach-
tigde om in zLjn naam zijn schuld te eisen van VJalraven, heer van Massemen
als erfgenaam van Robbrecht den Marscalc, ridder"
Fo Zv" /1.4"

97" De schepenen van de keure veroordelen WouLer van Halle als borg voor Jannc:
den Brunen, de zager, tot het bet,alen van 2 Lb " 4" s o gro. tourn o âôn Janne
Screvel, als deken van de zagers in Gent" lt4ayelin vander GoLen moet, Wouter
bi j staan "Fo 3ro /L1,"



'1406, september 25

gil" Jacoic de Odenere erkent 44 lb" 6 s" 7 d" gro. schuldig te zLjn aan Janne:
Sersimoens, f s" Pieter 1n de naam van zi"jn trqastenti van r¡/eede"
Fo 3v" / 1-L"

!-r9. De schepenen veroorcieien Janne clen CosLere tot het betalen van 2 Lh " 4 s
g.ro " aan Gayf erre dAmman "Fo 3vo /12"

14"

der Donct, de molenaar, erkent 28 so 7 d" gro" tourn" schuldig
l¡louteren den Grave "

1Ç'{'.¡ " Helnrlc van
'L.e afjn àan
Fo 3vo /14"

i4O6, september 27

7t..1" Jan Sne1le, fs" Adriaen, erkent 38 so groo schuldig te zLjn aan Janne van
lniaes, brouwer, van geleend ge1d.
Fo 3v" /15 "

1-O3 " De schepenen veroordelen Janne den Nobel tot
tourn" aan Janne vanden Moertere van cie koop
l<osten "Fo 1Or" /2"

1C2" De schepenen van de keure
betalen van t2 s o gro " aan
Fo 7v" /2"

106. Achilles Bollot erkent dat hij
van den Hoede, weduwe van Arend
F" !Or" /8"

te Gent veroordelen Heinric vander Donct tot hel
Janne van Pueders "

het
van

betalen van 32
een merri-e en 5

S o ÇfOo
gro 

"

1O4" Fieter Aelbrecht geeft de volmacht aan Janne den C1erc, fs" Segher om j-n
zLjn naam zijn schulden te innen.
Fo !Or" /3 "

iOs" Schepenen van de keure te Gent veroordelen Janne den Joncheere tot het beta-
len van 23 so 5 d" gro" aan Gheeraerde Brijshuic"
Fo 1or" /7 "

24 s" gro"
Roe1s, van

tourn. schulclig is aan Katheline
bier.

1(.t7 " De schepenen veroordelen Jacoppe van Ghend t.ot het betalen van t2 s o gro 
"

tourn " aan Pieteren van Assenbrouc 
"Fo lOro /LO"

:L0ll" Jan Scadelin, de oude, erkent dat hij 4l-ln" 7 so gro" tourn" schuldì-g is
aan Janne Fierins van houten planken.
Borg: Jan Scadelj-n, zijn zoon"
Fo 1Or" /L2"



J.J"

L4O6r september 28

I /ìô Joes van den Bossche, fs" Jan, erkent clat hij 6lb. gro" tourn" schuldig
is aan Ol j-viere van den Strekele van geleend geld 

"Fo !3r" /5 "

1.406, september 30

11,A" Jan de Jonghe van Geraardsbergen erkent dat hij 2Ib" gro" tourn. schulciicl
is aan Janne FierÍns als deken van de Onze Lieve Vrouwegilde van Sint,-
Pieters in Gent van geleend getd. Indien de voornoemde Jan zijn huis,
staande te Sint-Pieters verkoopt voor Sinksen moet hij de voornoemde som
vroeger betalen "Landheren: Jan Bollaert, priester, en Jan van Caneghem"
Fo 1,4v" /4 "

1-4o6 ktober 2

1"LL" Jan Gillis Beydin, f s" Janssens
dig is aan Gillj-sse Tyewins van
Fo l1r" /1"3.

erkent dat hij
achLerstal lige

25 lb. gro" tourn. schul-
pacht en van l-axat,ie.

112" Michiel Ryctham erkent
Broessche, pachter van
kost,en "Fo LOr" /!4"

gro. schuldig is aan Boudin de
achtersLallige pachten en 20 gro "

dat hij 36
Sint-Baafs

S"
van

113" Jan Baes, priester, erkent dat hij 4 tb" gro. tourn" geeft
Baes, zljn natuurlijk kind bij zijn dood en dat hij 6 Ib"
zich' houdt dÍe hij vroeger voor zLjn l<ind ontving.
Voldaanz 27 april- L41"1(n.s").
Do !Ov" / !"

aan
gro.

Annekinne
Lourn" bij

1.14" Jan Baes, priester, erkent daL híj 4lb. gro. tourn" geeft aan l4arien van
den Voerde, zi.jn dienstmaagdr hã zijn dood.
Voldaan: 18 juli L424"
F" l}v" /2 "

115" Lievin Ghiselin erkent dat hi j 2
aan Janne Plumen van de koop van
Fo 1Ov" /3"

1"!6" Jan Slabbari:, fs" Jan, wonende
Bruusch

gro. t,ourn" schuldig islb"
een

6 so 6 d
paard.

te Winkel erkenL dat hij 3 lb" groo tourn"
van bier.schuldig ís

Fo l}v" /5.
aan Joesse

1"17" Vincente van der Zickele erkent dat hi j 32 lb. L3 so 6 d" gro. tourn.
heeft ontvangen van z|jn vader Symoen als compensaLie voor leengoed gelegen
te Hillegem in het land van Aalst., 7 bunder groot, met een tiende van 6



16"

kapoenen en 6 ganzen per Jaar (ongeveer 2 lb" 3 so 6 d" gro") welke men
houdt van de huizen van Nlnove, Herzetr"Ê en Houtem, die hij Ler gelegenheí<i
van zijn huwelijk met jonkvror-iw Katelinen van der Wosti-nen, weduwe van Jan
,Sersanders, gekregen had "Fo 22v" /2"

14,06, ok.tgbqr 3

1"18" Jacob de Vi.jc, wonende te OuLer, erkent dat hij 22 so gro" tourn"
is aan vletgiiete.r sBeemhouwers, de weduwe van PhilipsCussart van
haver tcjebehorend aan de kinderen van Pieter van Bruecele.
Fo 5vo /8 "

"r3!9.¿..gEloþsq-*g

schuldíg
zwarte

119" GíIlÍs de Prochiaen erkent dat hij 35oO takkebossen moet. leveren aan Piete*
ren Heins, dle deze laat,ste reeds betaald heeft,
Borg: Pieter van Hillaero
F'" 8v" / L"

i7-C, Vü1llem Maes
Jaghere van
Fo 1.}v" /4 "

erkent dat hij 4lb" L8 lio gro" schuldig is aan Lj-evine den
geleend geld 

"

121'" Jan Plattijn erkent dat hij 3 Ib" gro, tourn" schuldig is aan Victore
Weytins van teen "Fo 1Ov" /1,3"

1-,:IO6 oktober 5

1'?-2" 1,{i11em Vergheylen erkent dat hiJ 17Oo takkebossen schuldig is aan Pj.eteren
Heyns.
Fo Bv" /2"

123" Martln SoetaerL, erkent dat hij
weduwe van Willem Otters, zijn
Fo 1Ov" /6 "

1-3 lb" gro" tourn" schuldig is aan I'lergrieten
schoonmoeder, van geleend geId"

1,?-4" De schepenen veroordelen Jan
gro. tourn" aan Gillisse van
Reyniere van Halin "Voldaan: L5 november L4O6"
Fo 1-1r" /1""

de Zaghere tot het betalen van 14 3-b. 10 s o

Ydeghem, als wettelijk plaatsvervanger van

'L25" Ileinric Meerhem erkent dat, hij Gheeraert den Potheere een hoeveelheid hout
schuldig ls"
Fo Ltr" /2"

1"26, Lysbette
lb" gro"

van der Bruqghen,
tourn " schuldiq i

weduwe van
s aan Janne

Jacob uten
Stoepen en

Wulghen, erkent dat zij 23
Saren uten ldulghen , zLjn



17"

VFOUI^I "29 juli t4O9¡ GÍIlis Papa1, in de naam van Janne, verklaart zich voldaan.
Fo !2r" /1-!"

!27 " De schepenen veroordelen Joeris Boene en
naarde, tot het betalen van 3 lb" 2-s" 4
tot het betalen van de gerechtsl<osten 

"Fo L2r" /1"5 "

1,29" Pieter Quisthout, wonende in
is aan Pietren vanden Hecke,
Fo 6r" /!.

Jacob Boene, gebroers van Oude-
d o gro " aan Pieteren Heysen en

Aandijke, erkent dat hij 2B so gro" schuldig
fs. Pieter van gersL"

1"2-8. Jan Stoep en Saren uten Wulghen, zijn vrouw, hebben verkocht aan Lisbette
van cler Brugghen, weduure van Jacob uten Wulghen, de helft van cie behuisde
stede,aan de Koornaard, naast het huis van Lievin Papal op de zijde van
Sint-Niklaas" De voornoemde helft was Loegekomen aan Saren en haar man
door het overlijden van Jacob ut,en lalulghen, haar vader" Jan en Saren ver--
klaren de hele koopsom ontvançen te hebben"
Fo 1,2vo /9 "

14c6 ok ber 6

14"oj.¡_Sht_qþeg_J

1:io. Coelaert van up
Jacoppe van den
soise den Brune
Fo tlvo /7 "

den Bosch erkent
Höeghenweghe van
aangesteld om in

dat hij 3 Ib. gro. tourn. schuldiq ís aan
,,JeIeend geld " Voofn6emde Jacob heef t Fran-
zLjn naam de schuld te innen "

1"31" Pieter Quisthout, wonend Le Aandijke, erkent ''dat hij B mud gerst schuldig
is aan Matthise Hop"
F o 1"2r" / 1"3 "

.Lto$_ qlçjquçg__Q.

13i?.. Jan Pingeests erkent dat hij 23 so 4 d" gro" schuldig is aan Alijssen vanden
Brouke van geleend ge1d.
Borgen: Boudin Rondeel en Jan de Langhe, kaaskoper"
Voldaan: 13 juli 1"408 "Fo 6t" /3 "

1-33. Jacob de Mour
als wet,telljk
Fo 1"Or" /lt"

erkent dat hij 12 so 6 do gro. schulclig is aan Joesse l4tnnere
plaatsvervanger van de vrouw van Lovendegem van pacht"

L34" Jan van der Bonen
van den Inla1le van
Fo l}vo /7 "

erkent dat hij 2 lb" cro" tourn" schuldig is aan Piet,eren
de koop van een huis "



4 a,

i4C6 
"

oktober B

l-J J o Jan vander Manden heeft een lijfrente van L0 s. gro" tourn" per jaar v€r*
kocht aan Janne Verpeerensone en Katelinen van lvlieclelbeke, zlin vrouw.
Deze rente is bezet op zijn huis, staande te Onderbergen tussen het huis
van de Blauwe Begijnen en dat van Raes Colpers en belast met 40 s" par"
per jaar 

"
Landheren: Heinric van Ansbeke, priesber, in de naam van de Heilige Geest-
tafel van Sint-Michiel; Goessin Lusscaert als ontvanger van de Bijloket
Ghiselbrecht, van Roesselaer voor de l-leiliqe Geesttafel van Sint*Jacobs en

Jan van den Hecke, priester voor cle Heilige Geesttafel van SinL-Jan.
F" lov" /8 "

L36. De schepenen van de
len van 2 Lb" 6 s" 6
Janne Screvel, deken
houLzager "
Voldaanz 24 januar5-
Fo lOv" /9 "

keure veroordelen Willem van den Steene tot het beta-
d" gro" als borg voor GiltÍsse van Quaetvelde aan
van de houtzagers van de koop van een ambacht' van

137 "

¿.\ô
IJtJ o

t4o7 (n.s" ) .

Jan uten Hove, fs" Gheeraert van Breucele, erkent dat hij voor 2 lb" 3 so

gro. tourn, per bunder de houw(L) heeft, gekocht van Janne van Butchegheret
ontvanger van Nevele, van het bos van Odonk, te beginnen langs de houw
die Jan Plasschaert, gehouwen heefL en verder oosLwaarts, elk jaar 7 gemeL"
De voornoemde ontvanger moet, twee maal per jaar bij Pieter rrrleylins, hout*
brekerr offi zLjn geld komen. VrJanneer hij meer moet. komen moet Jan uten Hove
hem 10 s" par" per dag betalen" Indien de houw minder dan L1" gemet zou be*
vatten, zal- Jan ut,en Hove clat in verhouding aftrekken van de koop.
Bcrgen: Piet,er Weylins en Pieter Slabbaert"
Fe" l}v" /1,L
Jan Sersanders, fs. Daneel, erkent dat hij a1s borg voor Ectore Sersanders
2 L]o" gro" tourn" schuldig is aan Roelande van cler Heyden van laken.
Fo t1r" /4"

Hebbel, Jan van Lemberghen en hun gezeJ.Ien, vinderen van de opperkoste-
van Sint-Jansparochie, rapporteren dat, hun voorgangers Gheerolve Bettent
Jacob, Pieteren van Berevelt en hun gezellen op L3 juli 1,406 Vrancke
Bruecele alias Metten Honden veroordeeld hebben t,ot het betalen van

. gro" aan l,'Vasseline den Gaeyen en 31 gro" kosten"
tLr" /7 "

139 " Jan
rij
fs"
van
4s
FO

14O" Jan Hebbel,
rij van de
ric Symaer,
veroordeeld
vale en 37
Fo Ltr" /8,

Jan van Lemberghen en hun gezellen, vinderen van de opperkoste*
Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat hun voorgangers Hein-
Thomaes de Clerc en hun gezellen op 21, juli 1"404 Janne Brine
hebben tot het betalen van 3 S. 4 d" gro. aan Janne van Borge"-

gro. kosten.

( t) recht op het hakken van hout,



40
1.406" oktober B

'1.41"" Jan Hebbel, Jan van Lemberghen en hun gezellen, vinderen van de opperkosLe--
rij van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat hun voorgangers
Gheerolf Bette, fs " Jacob, Pieter van Berenvelt en hun gezel.len op 27 juli
t4O6 Pieteren van Leysenhove veroordeeld hebben t.ot het betalen van 6 zak-
ken masteluun en 2 s" gro. aan Janne van den Woelpitte en 1"7 gro. en 2 ing.
kosten "
F o 1,1r" /9 "

1.42" Jan Hebbel, Jan van Lemberghen en hun gezellen, vj-nderen van
rij van de sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat zij op
Janne van den Mare veroordeeld hebben t.ot het bet,alen van 24
aan de vrouw van Michiel. svos en i.5 gro o ên 1 ing " kosten "Fo 1Lr" /tO"

1213. Jan de Bode, fs" Pieter, wonend op de Tichelrei, erkent daL hij
2 d" gro" schuLdig is aan Willem Vitsen en Jacoppe den Smet van
47 last turf "Fo 1Lr" /1"4"

'!44" De schepenen veroordelen Pieteren Lexhuse tot het betalen van 5
gro. en LO mud rogge aan Janne van den Bossche, fs" Andries als
vanger van cle aalmoezenier van sint-pieters, van pacht"
Fo L2ro /!7 "

de opperkoste-
5 oktober t4ob
so L0 d. groo

L5 Ibr" 4 s"
de koop van

Ib. 2 s.
p1 aaLsver-

1.45. Jan Sersanders, fs" Daniels, erkent dat hij
2 lb. 19 s" 5 d. gro" schuldi<¡ is aan Janne
Voldaan: 3L december LAOB"
Fo !3v" /3"

als i:org voor Ectorre Sersanders
vander VloeL.

1"46" Jan Sersanders,
beloofd heeft 3
neus en 3 s. 5
Fo 74t" /10"

fs" Daneel, erkenL dat hij, a1s borg voor Ectorre sersanders
Ib" I so gro. t,e beLalen aan Janne den Coninc, fs" Berteli-.

d" gro. wettelijke kosLen"

1"406 oktober 1"1

147, Willem Lauwers erkent dat
Buísson van graan"
Fo L1r" /5"

1",:trO6 oktol¡er 12

hi j 2 Lb" gro" tourn" schuldig is aan lnlillem den

Keterboetere verklaart dat hi j zLjn staanplaats in het Groot
verhuurd heeft aan Salhadijne van Hertbuer voor 2 Ly..gro" voor

'!1t8 " Pieter de
Vleeshuis
een j aar "F" 4ro /1"



i406 oktober 1"2

1,+9" Robbrecht van Ghuse, wonend

2C-"

te Axel, erkent dat hij 26 s" 6 d" gro" tourn"',
Vríese van blauvrverven "

schuldig is
Fo Bvo /1O"

aan Seqheren den

15O" Gillis Vinke, fs" Gillis
van der Weeden"
F o 1-1r" /3 "

15L. Jacob Sneevoet en MergrieLen van den Hr;lse,
25 lb" gro" tourn" zullen geven aan Claren
ter, bij haar huwelijk"
Voldaan: 6 augustus t41,tz Jan pleke erkent
F" t1t" /6"

erkent dat hij 34 lb" gro. schulcllg is aan Janne

zíjn vrouw, erkennen dat zij
Stalpert, zijn natuurlijke doch-

zich voldaan"

L52" Jonkvrouw Katelínen van-rden Dale, weduwe van Olivier van der Mersch, p1eter
van der Mersch, f s" Olivier en Joeris l3oeyaert, f s" Jan, hebben in pach'u
genomen van Gillis Vaenkin een goed gelegen te Kaster in het land van oucle*.
naarder het. goed ter Sele genaamd, Loebehorend aan cle abt en de kerk vanCorbi, 32 bunder groot en de tiencle die t'ij het goed hoort, voor een periocle
van 9 jaar aan 2L L]o. 10 so gro" en 6 stenen vlai per jaar"
F" t1v" /2"

L4C6 oktober 1-3

Itr2 Meester Jan de Boemhouwer, prieste::, erkent dat hij een erfrente van j.g s"par" gelegen in de Lange li{unt bij de Vrijdagmarkt naar de Leie op, op de
hoek van het steegje naar Vossensteert. op, op het erf waar t{il1em Staes erìzíjn vrou\^r Katheli-ne woont, heeft geruriüId met Janne Btondeete en MertíneYdiers, pastoor van Sint-Jacobs te Gent, voor een erfrente van Lg s" par.
op een plaats te Dronqen genaamd Halaerts land of het goed ter Wi1<ìen, welllland toebehoorde aan de erfgenamen van Joesse Deynoet en dÍens vrouw en nutoebehoort aan de voornoemde meesL.er Jan en zíjn zuster"
Fo 5r" /L"

1.54 " Robbrecht de
aan Janne den
Fo Br" /tS"

Brune, beeldhouwer, erkent
Backere, pastoor van O"L"

dat hij 2 1b" gro" schuldig is
Vrouw te Sint-Pieters.

155" Jan
aan
FO

van Authem,
Janne van de

Iov" / 1,2 "

l<ruidenier, erkent dat hij 2
n Hoede, Lijnkoekbakker, van

1b" gro" tourn" schuldig is
geleend geld 

"

1-56" Uitspraak in het geschil
beLt,en, zijn dochter, de
i- ov.m " het huis -r grond
had ter gelegenheid van
Fo !1r" /1,2"

tussen Janne van calais in de naam van jonkvroú\i/-:Lij
vrouw van Clais van Huusser €h Symoen van Huusse

gelegen in de Onderstraat dat Symoen hem belocjfd
hun huwelijk "



14 oktober L3

Hein/ic Putman, fs" Heinric, erkent crat hi j L0 lb" gro" tourn"
is aan Janne Roggheman van de koop van een huis, geÍegen in de
naast het huis van Gillis SneevoeL.
Borgen: Heinrj-c Put¡nan, zLjn vader en clais putman, zijn broer"
voldaan: L8 februari 141"2 (n.s"): Heinric Roggheman erkent zich
Fo L1ro /1,3"

LLi7 
"

is8. Ghy de Bloc erkent clat hiJ
Backere, van Halle, van de
Fo t2r" /1,"

4 lb. gro" Lourn. schuldig is aan Janne den
koop van een paard 

"

/\4
LLo

schuldiq
Veldstraat,

voldaan.

:-59" Gillis tSolleberch, fs" Jan, erkent dat hij jonkvrouw Mergrieten van de
Nj-euwenhuusr wecluwe van Jan van den Bossche 26 lb" gro. schuJ.dig is van de
koop van een huís, staande op de Steendam, tussen het huÍs van Harent van
den Voerde en het huis h/aar de weduwe nu inwoont. De twee huizen hebben
een gemeenschappelijke muur en greppel clie zij samen willen onclerhouden.
Fo 12v" /6 "

1,5O. De schepenen van de keure
tot het betalen van 27 s o

of haar een vierde van het
verkocht heeft aan Arende
kosten 

"Fo târ" /2"

!61"

te Gent veroordelen Janne Bollaerde, priester,
2 d" gro" tourn. aan Kat.helinen van der Heyden
huis te geven in de BoomgaardsLraat dat hij

den Meyere en tot het betalen van de gerechts-

erkent dat hi j 3 Ib" 3 s" t_O d" gro" schuldig is
de koop van een huis"

L406 oktober 1"4

In het geding tussen Sanderse Sersanders en Janen Laephout¡ iovoffto het
huis en de stede, staande bij het Sint-Ja.nskerkhof, naast dat van Jan van
den Pitte, dat Sanderse aan Janen verkocht had, beslissen de schepenen van
de keure t,e Gent dat Janen voldoencle borg zal moeten geven o

Fo 4r" /10 "

1"62 " Heinric van
aan DanlêIe
F " t1.r" / 1"5 "

den Poele
Claus van

1"63" Uitspraak in het geschil tussen Jan Milde, ontvanger in de naam van Sint,-
PieLers en Willem Lauward, Laurent Lauward, Jan Rãsschart, Hughe Blye,
Jan Lauward en Janne Daens, fs. Hughe, Íovom" de rekeningen van pieLeren
Lauwarde die ontvanger \^ras geweest van Sint-pieters Ín dã Vier Aml¡achten
en het tekort in zíjn rekeningen zelf moet bijpassen"
Fo 1-lv" /5 "

1'106" ôktober 15

154" Na hun scheiding door de kerkelijke rechtbank uitgesproken verklaren Roegere



1.)

Farrante en Claren sBruwers de volgende minnelijke schíkking te wj-1len
treffen " EIk houdt de goederen van zLjn kant. met uitzondering dat. Roegere
het levenslange vruchtgebruik za:"- hebben van de helft van Clarens erf,
gelegen in de Vier Ambachten " Elk betaal'L zLjn schulden met uitzonderinq
dat Claren a1leen de schuld van haar kíncleren zal- lcetalen als Roegere er
haar om vraagt.
Fo 5r" /5"

-'1-65" Ghyoet van den Abeele erkent dat hi j 12h zakken
schuldig is aan Harende van der Auderhaeghe van
Fo LLv" /6 "

rogge en 3 lb o 1C) s " gro 
"de koop van land.

166. Zoals blijkt uit een kopie in het, schepenboek van B februarj- 1,399 (n"s.)
(sc.he.¡ens¡;Jacop van den Pitte, Pieter Amelricx en hun gezellen) naar aan-
leiding vah het onderhoud dat Jan Lichtvoet en Ysabeele van den Upst.a1le
ziin vrouw, beloofd hadden aan Mergrieten van der Muelenrfa" Jan, zijn Jan
Raesr als borg voor het voornoemde onderhoud en Mergrieten overeengekomen:
Mergrieten zaI in de plaats van voornoernd onderhoucl een lijfrente van 5 s"
groo per jaar ontvangen, gevest.igd op huisjes aan de Vrijdagmarkt en daaren-
boven zal- Jan Raes haar jaarlÍjks 15 so gro" tourn, geven en ook nog kleren,
een bed en huisinrichting" Hiermede verklaart Merqrieten zich voldaan,
Borg: Pauwels vander Brugghen, Jan van Praet, Loeuis de Mil en Gillis de lviÍï
Fo 1"2v" /2"

oktober t6

1€7 " Jan van de Nieuwenweghe,
schuldig is aan Gilliss"
Fo tTv" /4 "

alias Beerkin,
van Ydeghem i;

erkent dat hij 7 lb"
cie naam van Gillisse

1_B

de
so gro"
Buisse.

168 " Gillis de Bake erkent
aan Gillisse Tienwins
Fo 12r" /2 "

hij L8 s" gro"
achterstallige

L0 d" gro" schuldig isdat
van

tourn " en
pacht "

169" Arend Everwijn, WiIlem Vermarien en hun çezellen, vinderen van de nederkos-
terij van Sint-l'lichÍelsparochie in Gent rapporteren clat hun voorgangers
Thomas de Tauwere, Heinric Botlart en hun qezellen op !6 januari 1,406 (n"s")
Andri-es Balsanen veroordeeld hebben tot het betal-en van 9lb. 10 s" paro âân
Gheerarde van Crombrugghe en 4 s" 3 d" gro" kosten"
F" L2r" /3I

1'7a' /\rend Everwijn, Willem Vermarien en hun gezellen vinderen van de nederkosLe-
rij van de Sint-Michielsparochie Ín Cìent, rapporteren dat hun voorgangers
Thomaes Tauwers en zijn gezellen op 4 mei 1,4A6 Janne van Synay veroordeeld
hebben tot het betalen van 6 s" gro" aan Matthise Hop en 2 s" 4 d" gro"
kosten "Fo L2r" /4"



23"

-1406, oktober 16

i71" Arend Everwijn, Willem Vermarien en hun gezellen, vinderen van cie neder'-
kosteríj van de Sint*Michíelsparochiet ûn Gent, rapporteren dat hun voor-'
gangers Thomaes Tauwers en zijn gezellen op 3 augustus 14C^6 Pietren Troel
veroordeeld hebben tot het betalen van 2 s" 6 d" gro" aan Michiele ut'en
Wulghen en 2 s" 3 d" gro" kosten.
Fo 1"2r" /5"

L'72. Arend Everwi jn, Witlem Vermarien en hun gezel1en, vinderen van
kosLerij van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporteren dat
gangers Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en hun gezellen op
t4O6 Woutren den Moenc veroordeeld hebben tot, het l:etalen van
aan Pietren Helant en 2B gro. kosten"
Fo 1,2ro /6 "

cle neder-
hun voor-
3 augustus

7 s" 5 d. gro"

neder-
op 27

vanBs
1.73" Arend Everwijn,
' kosterij van de

sept,ember 1406
gi:o" aân Joesse
Fo 1"2r" /7 "

t74 "

1-75" Willem van Hosy, ridder,
volmacht om in ziin naam
Fo 1,2v" /5"

Willem Vermarien en hun gezellen, vinderen van de
Sint-Michielsparochie in Gent,, rapporteren dat zij

Janne van Synay veroordeeld hebben tot, het betalen
Pijl en 2 s" 4 d" gro" kosten"

Arend Everwijn, Vr/i1lem Vermarien en hun gezellen, vinderen van de neder-
kosterij van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporteren dat hun voor-
gangers op 5 juli 1"406 WiIIem Bit veroordeeld hebben tot het betalen van
2.6 gro" aan Janne Ghiselins en 29 gro" kosten"
Fo 12r" /B "

geeft Daneele
zLjn schulden

Sersanders, poorter van Gentr de
t.e innen binnen GenL.

L76 " De schepenen
van 16 s" 4
F" 1,4r" /A"

veroordefen Lybrechte van Like, pri-ester, t,ot het betalen
d" gro. tourn" aan PieLeren de C1erc, f s" P.ieterr van huishuur"

L406 okLober 1-B

177 " In een geschil tussen Gillese van ivlossevelde en Gillese van den Brouke
en diens vrouw LLjsbetten aangaande juwelen en roerende goederen die Lijs-
bet,t,e van Gillese van Mossevelde zou genomen hebben, hebben li4attheeuse varì
tnlachtbeke en Janne Versaren, de oude, vinderen voor Gillese van lviossevelde
en Janne Malschaert en Pietren den Vos, vinderen voor Gillese van den B-roukþ
geen minnelijke schikking kunnen treffen" De schepenen van de keure te Gent
waaraan de zaak wercl overgedragen, verîoordelen Gillese van den Brouke tot
het betalen van 41b" L5 so gro" aan GÍllese van Mossevelde en ÏreirJe pãr-
tijen tot het betalen van hun eiqen gerechtskosten"
2 februari 1,407 (n"s"): Jan Versaren, in naam van Gillese van Mossevelde,
verklaart zLch voldaan van 2A so gro" van Janne van SmeLtelede voor ziin



zoon Pieteren als borg voor GÍllese van den Brouke en van 20 s" qroo vâr'ì
Laurej-ns Sturteber, als borg voor voornoemde Gillese"
Voldaanz 16 apriT 14A7 (n"s") 

"Fo 4v" /5"

1"406, oktober 19

24"

schuldig Le zijn aan
Massemen, van geleend

I7B" Boudin cie Vos, heer van Pollare, erkent 60 lb" gro.
Oegeere van l{assemen, bastaard van Ghiselbrecht van
geld.
Fo 4r" /2"

4 "70 Ghiselbrecht van den l¡ialle, Jan Deman, alias Zwundauwe en Willem Claeus er-
kennen dat zij, als borg€.¡ voor Gillisse van clen Wa1le, brouwer, 4lb" 3 s"
7 d " gro " schulclig zi-jn aan Janne Clocmanne van de koop van graan o

Fo 4v" /2"

:LBO" Ghildolf van de
meester Lievine
Fo 4v" /6 "

Gruthuse erkent, 2 lb " 5
Santin van geleend geld,

s" 4 d" gro" schuldig te zíjn aan

its1" Pieter de Scaepdrivere erkent dat hij 40 s" 2 d" gro" schuldig is aan Jacop
Enghele van koren "l¡" 4v" /13"

182" Jan
den
er
F"

van Aelmersch erkent dat hij 13 }b" 10 s"
Clerc van de koop van 2 huizen met erf-en

20 s " gro. kosten aan te doen "
L1v" /3 "

gro " schuldig is
lijfrenten belast

aan
en

PieLeren
beloof''L

183" Heinric van Gheverghem erkent dat hij 5 Ib" gro" tourn" schuldig is aan
Jacop Caubraken, deken van de smeden te Gent, van de koop van het smeden--
ambacht" Hiervan heeft hÍj reeds 20 s" gro" betaald"
Borgen: Jan van Gheverghem, priester en Harent Buus"
Fo 12vo /tZ"

14C,6 oktober 20

184" Uit.spraak in het geding tussen Justase van Widebrouc en JaquemarL TrebauL,
die, als faktor van de Lombarden te Geraardsbergen, Justase in de gevangenis
had doen zetten a1s bor-q voor een schuld van Janne van Voshole, zijn z\^/ager"
Justase eist de gevangeniskosten terug (1,2O kronen) van Janne Dermeles, de
nieuwe faktor" De schepenen van de keure te Gent beamen het vonnís van de
raad van Oudenaarde dat JaquemarL ontslaat van JusLases eÍs.
Fo 4to/3o .

1-i15" Thomaes vander Meere erkent, voldaan te zíjn van de koopsom waarvoor hij
CIaren Commers, zuster van Oelert een huis met bijbehoren heefL verkocht,
gelegen te Sanderswalle naast Goessin vanden Ackere en Soetin Vellebier.
Philips Scelpe heeft de verkoopsvoorwaarden nagegaan ter beoordeling van de



25"

schepenen en aI de hechten dle hij van het huis en erf mocht eisen"
F" 5ro /2"

1:,6. Jacob Leynscoef, prfester, ontvanger van het Wenemaershospitaal, heeft
zich tot een som van 4OO Ib" par" als borg gesteld voor Jan van Bassevelcie,
Pieter van den Turre, Raoe Onredener êh Daniel van der Langherake voo::
Willem Wenemare en Pieteren den Brunen, voogden van het voornoemde hospi-
L^^1
L ctêt.L o

5 december 1"407t voornoemde voogclen schelden cle borg vri j "
Fo 8r" /1-"

187 
"

:190 
"

193 " De schepenen veroordelen
par" aan Janne Talboerne,
pacht.
Voldaan z 26
F" 1,2r"/L6"

Pleter Macharis, wonend te Zuiddorpe, erkent
schuldig is aan Janne van Meeren, houtbreker
geleverd heeft voor de kerk van Zuiddorpe.
Fo 1,2r" / 14 "

hi j 1Ci lb " 16 d" gro"
hout dat de qenoemde Janne

daL
van

'1b,3"',,r/outer de Deckere erkent dat hij, als wettelijk plaatsvervanger van Janne
den Deckere, zljn broer, 20 s" gro" ontvangen heeft van Janne den Muelneeret
naar aanleiding van het overlijden van Marien van Yppre, hun ni-chL.
Fo 12r" /19 "

l-i,19" Fransoys Moerael en Giltis vander Cappel.Ien erkennen zLch voldaan van 32 s

çJro" en 4 s" gro" kosten die Lijsbetten Naqhs hen betaalcl heeft als borq
voor Giltes van Berlaer voor bier en vlees die voornoemde Gillis van hen
gekocht heeft "Fo L2v" /L"

De schepenen van de keure te Gent veroordelen \,Villemme den Cl.oppere
het betalen van 3lb" B s" 6 d" gro" aan Janne van Roden, pit.ancier
Sint*Pieters van achterstallige pacht"
Fo 1.2v" /8 "

tot
van

van 42 lb, L0 s "
achterstal lige

191"" Jan Coneyt heef t gehuurd van Felixe van Waleqhem , zijn stoof st.aande op c1e

berg in de Koestraat, genaamd cie Zwane, voor 3 jaar aan 22 gro" per week'
De inboedel wordt op 3 Ib" 4 so gro" tourn" geschat"
Fo 63v" /2"

'1406 oktober 21

L92" Jan Everdeys erkent dat hij 26 so gro" schuldiq is aan Claise ttten Berghe
van leder.
F " 1"2r" / 1"2 "

Gillisse den WuIf t.ot het betalen
aalmoezenier van Sint-Pieters van

februari 1,407 (n"s")"



26"

1å99,;g59qÞ,eqj¿1
,

L94" Pieter de Koc erkent dat hij L4 s. gro" schuldig is aan Pietren Sprichart
van geleend geld 

"Fo 1"2v" /7 "

195" Jacob Neyts en Mechiel \n/ecleric erkennen, dat zLj
helft van een hofstede hebben verkocht, gelegen
van Janne den Meester en die van Kerstiaen Rapen
koopsom t,e hebben ontvangen,
F' t2v" /1o "

199 " Lodewijc van den Steene erkent dat hij
díg is aan GillÍs van Beversluus, zLjn
op zíjn ontvangsten van het jaar 1,406"
Voldaan: L0 junl 14O7 "Fo t2v" /3 "

oan Janne Rogghemanne de
te Overbroek, naast die
en verklaren de volledige:

4A 06, okLober 22

içt6" Clare van der Bellen erkent
Nise van koren "F" 4r" /8"

t4 so gro. bourn" schuldig te zi-jn aan Pauwels

197" Oebrecht de Pape, fs" Jan, erkent dat hij 91b" 1.?- s"
Heinric hlittebroet van de koop van het vierde van de
Muide genaamd in/innere "F" 4v" /9 "

gÍrO 
"

molen
schuldig is aan
staande op de

1-98" De schepenen van de keure te GenL veroordelen Jehanen, weduwe van Jân
Hartier t,ot het schadeloos sLellen van Lj-evin Raes, Lievin van Haudeghem
en Joes Wederic, die z"ìchr borg gesteld hadden voor haar man voor de pitan*
cier van Sint-pieters 

"Fo t2v" /1"1"

ktober 23

oo¿ Pieter de Muntenere erkent dat hij 5 lb. L4 s" gro"
aan Jacob van den Pitte van achtersLallige pacht en
Daniele Rijme.
Fo 21\r" /B "

o6 oktober 25

23 lb" 6 s" 3 d. gro" tourn. schul-
onL,vanger, die hij hem geleend heeft

tourn " schuldíg is
45 s" 1" d" gro" aan

2O1-" Jan van den Boengarde,
is aan meester Gillis
Fo 4r" /4"

fs" Soyer erkent dat híj 4 lb" gro" tourn" schuldÍg
van Ympe van geleenci geld 

"



2.7 "

11:06,: oktober 25

:tC)2" De schepenen veroordelen Martine den CosLere, als wettelijk plaatsvervangeq
van de weduwe van Phelip Martin, Wouteren van Halvanen en voornoemde MarLi.ne
als erfgenaam van voornoemde Phelip tot het T:etalen van LL00 sf-ukken hout
aan Janne Musschen, fs" Heinric die Martine gekocht had van Phelip" Woute*
ren verklaart dat hij reeds de helft heeft ontvangen"
Fo 4r" /5

2A3" Jan Everdey, schoenmaker, erkent 25 so gro. schuldig te zLjn aan Janen Doe-
din van huishuur"
Fo 4r" /6"

2C4" De schepenen veroordel-en Passcharisse van Hulenbrouc tot
29 s" gro" t,ourn" aan Heinric van Hulenbrouc, zijn broer,
Passcharisse heeft moeten beLalen aan Daneele Vincken "Fo 4r" /7 "

het bet.alen van
clie de voornoemde

2O5" De schepenen veroordelen AndrÍesse den Riemakere tot het betalen van 22 s"
gro" aan Claíse uLen Berghe en 4 gro" kosten"
Voldaan z 26 j anuari 14c_7 (n.s 

" ) .Fo 4r" /9 "

206 " Pieter Steenmaer erkent, 26 s " 9 d
Hove van de koop van een paard "Fo 4r" /!!.

gro " schuldig te zijn aan HeÍnric uten

2A7 " Jan Rabau erkent 11 Ib " L0 s " gro " Lourn " schuldig Le zijn aan Inghelbrechte
van den Doerne van de koop van een huis staande in de Nederkouter, op de
hoek van de Bagattenstraat, met alles wat erbij hoort" De volgende cijnzen
rusten op het, huis: 3 mud rogge aan het klooster van Sint.-Pieters, 4 kapoe-
nen aan Ghyselbrecht de Vos, L8 s" par. aan Janne den Brugoem te Sínt-Veerle
Borqen: Lievin van Meesene en Jan Arends"
2B juni t4O7: reeds 6 lb " gro. betaald "Fo 4v" /!"

2OB" Jan Witte en Cornelj-s Vinke erkennen dat zLj Lievine van der CliLe, schil-
der, vervangen die 40 s" gro" moel betalen aan Vùillemme den Roeden"
Fo 4v" 111""

2O9" De schepenen van de keure van Gent. veroordelen Goessin van Varnewijc t,ot
het betalen van L8 s. gro" aan Heinric van Ansbeke, pri-ester, van huishuur"
Fo 4v" / 1,2 "

21O" Heinric van
Wandarde in
Fo 7v" /9 "

den Speye erkent L8 lb. 9 s " par " schuldig te zLjn aan Farrante
de naam van,Claers Urte"



28"

14C-6 oktober 26

?-11-" lnlillem Dhont erkent 30 s" gro" tourn" en een derde tfvÍ-erdepitsrtschuldicl
te zíjn aan Janne Couken van huishuur"
F" 4v" /4"

212" Pieter de Vos, Píeter Sconemake en Jacop Joeris erkennen dat zij, als
borgen voor de kerk van çaternisse, elk 27 s" gro" tourn. schuldig zljn
aan meester Daniele den Leencnecht, klokgieter"
Fo 6r'/2"

ktober 27

2'I3" Diederic Storem erkent dat hi j 33
uten Berghe en Gheeromme Borluuto
Fo 4v" /7 "

so gro" tourn" schuldig is aan Claise
fs" Goessin van leder"

?-14" Jan Lammoet? Jan Maes genaamd, erkent dat hi j 13 s"
is aan Claise uten Berghe en Gheeromme Borluut, fs"
F" 4v' /B "

gro" t.ourn" schuldig
Goessin "

1.trO6, oktober 28

2'I5. Jacob de Paen, brouwer, erkent dat hi j
is aan Gillisse Papal van de koop van
Borg: Pieter Gommaer, fs" Jan"
Fo 5r" /4"

?-16" Gilli-s van Baes erkent
Milloet, ontvanger van
F" Br" /2"

16 so gro" tourn" schuldig
planken 

"

5 Ib"
houten

dat hij 14 Ib" 12 s" par" schuldig is aan Janne
Sint-PÍeter s "

217" Jan van Vrleerbeke erkent dat hij 1-B Ib" 1"2 s" par" schuldig is aan Janne
Milloet, ontvanger van Sint-Pieters"
Fo Br" /3.

218" De schepenen veroordelen Janne Boenen, brouwer, tot het betalen van 20 s
gro" aan de vrouw van meester Jan van den Bouchoute"
Fo Bv" /6 "

2!9" Philiþs.Scê3.pe erkent dat hij L7 so gro" tourn. schuldig is aan Janne
Roghemanne 

"F" L6v' /6 "

L406 oktober 29

2-2O" In een geschil tussen Gillese den Koc en Symoene Beydins en Gillese van
Walenbeke hebben Laureins Pontenoys en Oliviere van Sinay, vÍnderen voor
Gillese van der HulsL en Willemme cJen Nobel, fs" Willem, vinderen voor
Gillese den Koc en Symoene Beydins en Gillese van den Hulst en



29"

Gillese van
nen van de
Gillese van
den Koc en
Fo 4v" /1c^"

walenbeke, geen minnerijke schikking kunnen treffeno De schepe--
keure van Gent \^/aaraan de zaak werd overgedragen, veroordelen
walenbeke tot het betalen van 1-1- s" gro" tourno aan Gillese

Symoene Beydins "

1,4C-6 oktober 29

?-21" De schepenen veroordelen Gillis
tourn" aan CIais van Hoedevel.de
Fo 5r" /3"

Osten tot het betalen van 5 Ib. 2 so gro.
van voorbije pacht"

-_L{õ Lodewijc van den Berghe en jonkvrouw L,isbette Acharis, zijn vrouw, hebben
een jaarlijkse lijfrente van 20 s. gro. verkocht aan Cornelis van der
Meulne en Mergrieten van den Boegaerde, fa" Segher, zijn vrouw en beLoven
díe te bezetten op grond in Heurne of daaromtrent" Lodewijc en zijn vrou\^/
verkraren dat zLj de koopsom votledig hebben ontvangen.
F" 7v" /7 "

'r4,o6 oktober 30

i:i:3 " De schepenen veroorclelen
par. aan Gheeraerde den
Fo 21r" /6 "

van ZeIe tot het betalen
de naam van de jonkvrouw

Ramonde
Pape, in

van 47 lb" 5 s
Servolkers "

gro" tourn" schuldig ís aan Vincent.e

1-4(o6 november L

?-25" De schepenen veroordelen Jan de Zomer, houtzagerr tot het betalen van 23 s.
4 d" gro" tourn. aan de vrouw van Lievin sMeunc als weLtelijke plaatsver-
vanger van haar man en dat Jan de Coninc en Jan de Croec, als zijn meciege-
ze11en, hen bijstaan
Fo 1,3r" /9 "

t4O6:'.

226 
"

november 3

1"4,06" oktober 3L

:¿24" Jacob Fierins erkent dat
den Po1sLere van de koop
F" Bv" /L3"

2?7 " De schepenen veroordelen
betalen van 3 Ib" 2 s" 4
F" 5vo / 1""

Janne van Vaernewijc, heer van Eksaarde, tot het
d " gro " aan de vrouw van Michiel sVos van laken "

hrj
van

20 s" B d"
een harnas "

Mattheeus vander Perre erkent dat hij, als borg voor Heinric
Geraardsbergen, 6 lb" L0 s" gro" schuldÍg is aan stevine den
koren "Fo 5r" /7 "

Femant,
Martroit,

van
van



1t\

'-t4A6, november 3

';t?-:)" Segher dAmman, heeft verkocht aan Claise Neefs, fs" Pieter, Janne den Neve,
zi-)n zoon en Pietren Inqhel, fs. Heinr:ic, van Moerbeke, een stuk moer z-orlder
de grond, qelegen te l.loerbeke, naast de moer van Jan Sersimoens voor 1-06

lb" gro" Lourn" Het sLuk is ongeveer4 gemet qrooL en de l<opers zullen cje*
nieten van cle moerpacht van 3 tb. 1-O s " qro " die Pietren Inghel schuldig
is van veengrond gelegen bij het voornoemde moer cìat vrocqer gekocht was
van het hospitaal van Rijsel"
Fo 5v" /2"

:129" Daneel de Vriese
llro. schuldig is
F" 1,3v" /B "

erkent dat
aan Claise

hij als borg voor Jacoppe van Herdenborch La s
Heinri-cx "

?-3O " Gi11is van Grantines, ririder en vrour^/e KaLeline Vrfillebaerts, ziin vrouw,
hebben verkocht aan Gillisse van Ympe, ontvanger van de abdis en het kloos*'
ter van de Klaren bij Gent, aIle moer met _qron<1 die zLj bezitten ín de
moer van Gavere in Assenede, 2Þ, gemet en 29 roeclen groot en enl<r:l belast
met de grafeli jke rente " ZLj beloven al de al<ten i"v"m. de grond te geven
zonder Katelínes naam in de akten van Pieter Masier"
Borg: Jan Rijm"
Fo 36v" /2"

r406 november 4

':a 4 Joes Meynier heeft zijn watermolen rnet alles wat erbij hoort gelegen te
Etikhove en belast, met een erfrenLe van B lb" par. per jaar, verkocht aarì
Janne vanden Vrlalle voor 27 lb" L0 s. gro" tourn. plus 1lb" gro. voor de
wettelÍjke kosten en het, heerlijk recht.
Fo 5r" /6"

ì.!2" V./illem de Cloppere heeft in paclrt genomen van Janne van Roden, pi-tancier
van Sint-Pieters, het goed ten l3rouckc met de tienden voor 6 jaar aan 1l)
lb" gro" per jaar en t1 Lln" gro" in heL. taaLste jaar. Op 5 februari 1"409
(n"s.) zijn de pachtvoor\^/aarden ter beoordeling gebracht vootî de schepenen
Pj-et.er Sersimoens, Jan Everwi jn en hun qezellen 

"
Borgen: Lievin de Zenne, Gheerolf van cler Scelstraten en Pieter van den
HuI le .
Fo 5r" /9 "

233" Jan vander Braemt alias
j.s aan Philipse van den
vanden Dale, all.as Jans
Fo l5v" /9 "

Smout.l< j.n, erkent claL hi j 4 Ib " 19 s " gro " schul<ìic1
Dale, als wettelijk plaatsvervanger van Pietren
van zwarte haver "

14c-6 november 5

234" De schepenen van de keure te GenL veroordelen Lodewijke van lviu1hem,
bor:g voor Dankart Jacopssone tot het betalen van 1OO 1b,. qro" tourn"

'ì ì. :.rm ,.'!,:'i"l i::,i.li r:.,:C.^: V.:1.i1 llClll:n .

.l

aIs
aan



31"

lnlillem den Buisson van koren"
t6 december t4O7; Gillis de Kempe, als plaatsvervanger van Willem den
Buisson, verklaart zích voldaan van Lodewijke van Mulhem"
Fo 5r" /8 "

1406 november 5

235" Juris ute Meeram en Machtilt van den Brouke, ziJn vroub/, erkennen 20 lb.
groo tourn" schuldig Le zijn aan Symoene Drabben van de huweliJksgoederen
die zii hem beloofd hadden te geven op zijn huwelijk met hun dochter Kate-
line "
Voldaan : 4 februari i1,411,(n "s " ) "Fo 5v" /4 "

236 
" Mergrieten Steemaers, begijn in het Sint-Elizabethhof erkent dat zij heeft

verkocht aan Mergrlet.en van den Kerchove, grootmeesteres van het Sint-Eliza-
beths hof te Gent ten behoeve van de infirmeríe van hetzelfde hof 19 lb,
L5 so parÒ, /4. kapoenen erfelijke renten gelegen te Gent:

t2 Lb. par" oP de helft van het erf van het huis aan de Koornma::kL waar
GodeverL de Gapere gestorven is en nu rtrãñ lClaèås van Munte is,
6 Ib" par. en 2 kapoenen op het erf aan de Koornaard waar Martin Everaerl-
nu op woont, gelegen Lussen het huis van Segher Crudeneren en dat van jan
van Doerneke
20 s o par " e"ì een vierde van een kapoen op het erf van Lwee huizen van cje

"'. VfiJdagmorkt het ene van Vrlillem van clen Ryse en nu toebehorend aan Clais
Kelgioets en Beatrisen van der GrachL die vroeger qehuwd was met Jan Ja*
quemin en het ander van Janne Sergant "
1"5 s" par" en een vÍerde van een kapoen op het erf in de Loofstege waar
4 kamers op staan die nu toebehoren aan de weduwe van Pieter Moerman.

Van deze erfelijke renten heeft jonkvrouw Lisbette van Roesselaer, weduwe
van Jan van Noertkerke en nu gehuwd met Jan Joncheeren, de helft in levens*-
lang vruchtgebruik (via Jan van trloertkerke) " De koop is gesloLen voor 20
lb" par" jaarlijkse lijfrente gedurende het leven van Mergriete SLeemaers
en een aantal eeuwíge diensten nl " alle maandagen een mis voor haar zi.eL
hlaarvoor de priester die de mis zal- cioen, 5Ib" par" per jaar zal lcrijgen
en verder zal men op alle werkdagen in het jaar waarop Le Sint-Blizabeth
geen vespers lngesteld zLjn, ts avonds vespers doen meL twee priesters en
een koster ert altijd na de vespers het ganse jaar door zeggen: miserere mei
deus, pater noster en ave Maria meL de gebeden die daarbij horen over alle
zielen en de infirmerie zal- daarvoor 41b" par" per jaar betalen" r^iaren
aanwezig bij voornoemde transactie aIs voogden van het Sint Elizabeths hofiPleteren Sersymoens en Symoen uten Hove"
Fo 5v" /5"

237 " J.| de Gapre, fs" Godevert verklaarL dat hij nÍets van zLjn geërfde grond
zal verkopen of belasten nl" de B bunder liggend in het goed Le Deurle
hraar zijn moeder, jonkvrouw Mergrieten lYonts, de vrouw van Clais van MunLe,
het levenslang vruchtgebruik van heeft lenzij met de toestemming van vier
famllieleden:van vaderaå!Jde, i,r/iltem van den Putte, fs, Jan en Willem van



Goesselaer en van moederszijde Ghelloet
Wanneer één ervan sterft, kiezen de drie
zonder hun Loestemming handelt, moet hij
Tevens belooft hij zijn moeder niet. meer
Fo 6vo /5 "

5¿"

dAmman, fs" Jan en Jan van Exaerde"
andere een vi-erde " I¡ianneer Jan
2OO lb" par" schuld beLalen"
lastig te vallen"

1",1A6 no mber 5

238" Clais de Qualstre scheldt Joesse den Sceedemakere vrij van alles wat hijooiL van hem zou kunnen eisen, i-ovomo het goed ter Anselbeke, gelegen teIngelmunster onder de heer van Gistel, welk goed Joesse door middel vanjaarlijkse rent,en afgelost heeft.
Fo L1r" /L1""

239" Jan de Gapere, fs" Godevert erkent
aan Clais Heinric, cipier van het
voornoemde steen gedaan heeft.
Fo 13v" /7 "

dat híj 4 lb" gro" Lourn" schuldig is
Gravenst,een, van kosten dÍe hij in het

1b. 5 s" 7 d, groo en 4 d" par, schr_rl.-

14A6 vember 6

24o" Vermi-ts Gheeraert van der Nieuwerborch zichr op verzoek van Jacoppe denPottere, borg gesteld had voor Jacoppe en voor Gheerolve Matten, omwillevan hun vrouwen, voor de weefheren van oudenaarde, voor de goederen die hen
h¡aren toegekomen bij het overlijden van jonkvrouw Agneesen, de weduwe vanJan Maeldreys, belooft Gheerolve Gheeraert en Jacoppe schadeloos te houdenvan benadeelde borgLocht.
F" 5r" /1rc."

24!" Joes van den Hoerne
dig is aan Vrlillemme
Fo 5v" /3 "

erkent dat hij 3
den Buissoen.

242. De schepenen van de keure van Gent veroordelen
voor Heinricke Marchaut tot het betalen van 26
tot het betalen van de gerechtskosten 

"F" 5vo /7 "

Pieteren
lb. par"

Hameele als borg
aan Janne Roen en

243" De schepenen
talen van 24
Fo 9r"/9"

van de keure Le Gent veroordelen Mat.thijs Renbins toL het be.-
so gro" aan Harende Simoens en Gillisse Simoens¡

244. Jacob den paen
Everarde 

"Fo 9r" /tS"
245" De schepenen van de keure

boom, tot het betalen van
Fo !2r" /9 "

erkent dat hij 2 Lb" 6 so 6 d" gro" schuldÍg is aan Mertin

te Gent veroordelen Jan
20 s. gro. aan Oliviere

van den Heede, van Peer-
Hughsone.



33.

L406, novembe! 6_

?-,L6" Jan Serydíers , fs" Jan en Victoer, zLjn broer, erkennen dat zLi een meers
gehuurd hebben, geheten den Winkelr gelegen te Assels, van Willemme Ever-
heins voor een periode van 4 jaar aan 7 Ib. gro" t,ourn. per jaar" Een voor-'
waarde is dat Willemme de meers moet afsluj.ten aan het veldje van Gillis
van den Bossche en tussen Oelmersch en den Winkel "
Fo !3r" /2"

247, Jan de Luede heeft verkocht aan Lievj-ne Coelíns, priester, een erfrente van
4 L:o" !6 so par" per jaar, bezet op een huis, sLaande in de Donkerst.eeg op
het erf van de Heilige Geesttafel van Sint-Jan dat nu toebehoort aan Jan
Jonghen, tussen het huis van Jan \n/ispeleren en dat van Clais van den Pitte.
Jan verklaart. zich voldaan van de koopsom"
Landheer: Jan vanden Hecke, priester, in de naam van voornoemde Heilige
Geesttafel "Fo 6Cr" /9 "

1"406 november 7

248. Git1is Papal heeft verkocht aan Janne Stoep een huis met alles wat erbij
hoortn staande aan de Koornaard naast de Olifant op de zijde van het Châte*
Iet en betast met 6 Ib" par" pef. jaar, voor 49 Ib. gro" tourn" , 23 lb" ì

daarvan za1 Gíllis ont,vangen van Lisbetten van der Brugghen, de weduwe van
Jacob uten Wulghen, die beloofd had deze te betalen aan Janne Stoep en Sa-
ren uten Vüulghen, zijn vrouw, zoal-s blijkt uit een kopie van 5 oktober 1406"
Landheren: Gheeraert de Manteneerej priester, in de naam van de Heilige
Geesttafel van Sint-Nik1aas en Saelmoen van Lovendeghem, priester, in de
naam van een dlenst te Sint-Niklaas voor O"L" Vrouw en Sinte Katelinen.
29 juli L409: Gillis verlclaart zich voldaan van Lisbetten van der Brugghen.
Voldaant 4 augustus 1,41"1.

Fo 7v" /6 "

?49" Heinrj-c Tolvin erkent ciat, hij, als borg voor EcLorre uLen Zwanet 2lb" 11' s"
7 d" gro" schuldig is aan Janne den Backere, van blalIe.
Voldaan z 20 januari t4O7 (n "s " ) "Fo 9r" /1rC-"

1406 november I

25O" De schepenen
van 9 so 4 d
Fo 6r" /1.l."

veroordelen Jan
. gro o âêrl Janne

de Backere van
den Zaqhere en

Waarschoot tot het betalen
de gerecht,skosten.

251." De schepenen veroordelen Pieteren den llert tot het beLalen van 30 s" gro.
Lourn" aan Janne van Reynscoete.
Fo 6v" /4"



34"

1,406, november I

252" Pieter de Paen en Jan Zeghers, fs. Jan, erkennen dat z,Ij het tiende van:)Íl,over
degem met alles wat erbij hoort, gepacht. hebben van Janne Talboeme, monnÍk
en aalmoezenier van Sint-Pieters te Gent, voor een periode van 3 jaar voor
40 Ib" par" per jaar. ZLj beloven ze Lr: houden zoals C1aeus van den Moere
ge\^tOOn h¡AS "q' 6v" / 1"2 "

253" Joes de Hase erkent dat hij een bakkeríj heeft gehuurd van GilLisse So1te-
bercho staande tussen de twee He1len, voor 3 jaar aan 2 l-ln" 6 so gro" per
jaar" L{anneer de bakkeríj zou verkocht worden gedurende die periode zal
hij de eerste kans hebben " Gillisse mag niet bakken tussen het Schepenhuis
en de VismarkL "Fo 7v" /3"

254" Jan de Hert erkent dat hij 8lb" 1,2 so 4 d" gro" tourn" schuldíg is
jonkvrouw Mergrieten sBrunen, meesteres in het, Inlenemaershospitaal,
pacht 

"Fo Br" /to"

aan
van moe.r*

255. Lauweren van Gromberghen erkent dat hij aan Pieteren van Hiltaer heeft Çe-
geven een koer een bed met wat erbij hoort, een kast, drie buffetlLen, hooi
en stro omdat deze laatste borg gestaan heeft voor hem voor 16 so gro" ae.n
Diederi-c in cien Sluetel .
Fo Bv" /5 "

14(J6 november 9

256" Jan Moenins en jonkvrouw Marie sAmmans, zljn vrou\^r, verklaren zidn voldaan
van de koopsorn van de 3,/4 bunder moer: met grohd die zij verkocht hebben aan
Pieteren DÍedericx, fs" Matthijs en die belast is met 6 d" par" per jaar
per bunder, gelegen te Wachtebeke aan het einde van de Wijnlede, tussen cle
moer van Jan l¡/alen aan de zuidkant en die van Jan Moenins aan de noordkant.
Fo 6v" /6 "

257" t¡lillem de Vremde erkent dat hi j
Janne van Ingheloes van geleend
taald heeft "Borg: Clais van Oedevelde"
1L januari L4O9(n"s") I nog B lb,
Fo 6v" / 1-1""

t6 lb" L8
geld, dat

s o gro. tourn "
Janne voor hem

schuldig is aan
in Henegouwen l¡e-

gro. te ontvangen"

25i1" Lísbette Castellains erkent dal:
aan Laureins van ZeIe"
Fo 6v" /15"

zij 33 so 4 d" gro" tourn" schuldig is



35,

L.+06, november 9

259 " Jan Roggheman heeft verkocht. aan Mechiel in/edericke het vlerde van 2 huízen
st.aande aan de Líevebrug, met alles wat erbij hoort, voor 9Ib. L8 so groo
Als waarborg stelt hij zijn deel van de huizen, nl" de helft en een half
vierde 1n de twee hui.zen.
Landheren; Gheerard de Monteneere in de naam van de Hellige Geesttafel van
Sint-Niklaas, Jan LievÍn, priesLer, voor cie erfgen-amen van Mattheeus, sAm*
mans en Saelmoen van Lovendeghem Ín de naam van zijn dienst, komênd van
Pietren vanden CouLren van het huls naast de bakkerij.
3 april 74}9(o.s,): voldaan door Janne den Man"
Fo 7t" /2"

260. Joes Baers erkent dat hij 30 s. Çf,oo tourn. schuldig is aan Janne Mannin
van de koop van een merrie"
Fo 9r" /2"

t4a6 november 10

2-61. Eweyn van Varnewijc, Jacop Heekaert en hun gezelIen, vÍnderen van de opper--
kosterij van de Sint-Mtchielsparochie ln Gent rapporteren dat Daniel van
Maldeghem, Martin Soetaerd en hun gezellen op 15 juni 1"406 lacob Deynoet,e
veroordeeld hebben tot het betalen van 7 gro" en I miten aan Pieteren den
Ketelboetere en L5 groo kosten.
Fo 6r" /4"

262" Eweyn van Varnewijc, Jacop Heekaert en hun gezellen, vinderen van de opp{ìi:-
kosterlj van Sint-Michielsparochj.e in Gent,, rapporteren dat zij op t2 ok-
Lober t4O6 Vrlalraven, heer van Massemen, veroordeeld hebben tot het beLalen
van L0 s" gro" aan meester Martine den Apotecaris, als borg voor Roelande
van Maldeghem en 2Q groo €n 2 ing. kosLen"
Fo 6r" /5 "

263, Eweyn van Varnewijc, Jacop Heekaert en hun gezeLlen, vinderen van de opper-
kost,erij van de SÍnt-Michietsparochie in Gent, rãpporteren dat hun voorgañ_
gers DaneeL, van Maldeghem en zLjn gezellen op 3 juli L405 Jan de Kerf ver-
oordeeld hebben tot het betalen van t2 so gro" aan Vllílllem Lauwereins'en LB
groo en 2 Íng" kosten"
Fo 6ro /6

264" Eweyn van Varnewijc, Jacop Heekaert en hun gezel'len, vÍnderen van de opper--
kosterij van de Slnt-Michielsparochie tn Gent rapporteren dat, hun voorgan-
gers Danee1 van Maldeghem en zijn gezeJ-len op 30 januaiÍ t4)6(n,:s,) Segheren
van Ghouterghem veroordeeld hebben tot het betalen van B so 2 d. gro. aan
Jacob Nevelinghe en 18 groo êl't f. ing" kosten"
Fo 6r" /7 "



i,LO6 n november 1-O

:1j5" Broeder Jacob Groedinne erkent dat hiJ 62 Ib. par" schuldÏg Ís aan
van den Steene voor de afkoop van een lijfrente van 9 nobelen per
Borg: Gheeraerd van Cromlrrugghe.
Fo 6r" /8"

259" Harent, Everwijn, Willem Vermarien
t,erij van de Sint'-Michielsparochie
thomas Touwers en zLjn gezellen oP
veroordeeld hebben tot het betalen
20 gro. kosten "Fo 6v" /1"3"

?-7O " Harent Everwi- jn, Willem Vermarien en
terlj van de Sint.-MichiêIsparochie in
Tomaes Tauv¿ers en zljn gezellen op 4
deeld hebben tot het bet,alen van 5 s "
brouwer¡ êñ 26 gro" kosten"
Fo 6r" /14"

2,7í-" Harent Everwi jn, l¡/illem Vermarien
terij van de Sint-Mj-chielsparochi-e
Thomas de Tauwere, Heinric Bollart
Lammin van Axel veroordeeld hebben
ren Borlut.e en ?-7 gro. kosten "Fo 6ro /L5"

36.

Michlel
j aar.

en hun gezellen, vi-nderen van de nederkos-
in Gent rapporteren dat hun voorgangers
9 februari t4O6 (n"s.) Boudine BerLrams
van 5% mud gerst aan Pauwelse Nijs en

hun gezellen, vinderen van de nederkos-
Gent rapporteren dat hun voorgangerÉ

oktober 1"405 Janne van Wettere veroor*
3 d" gro" aan JacoPPe uten Wulghent

en hun gezellen, vinderen van de nederkos-
in Gent, rapporLeren dat hun voorgangers
en hun gezellen op 22 mei 1"406 l¡lillemme'
tot het betalen van 16 so gro. aan Pi€t:" I

2^'ô6, Joes Baers erkent dat hij 2 lb, 4 so Çtro" tourn" schuldig is aan Segheren
van den Sompele van het hufen van meersen "
Fo 6ro /9 "

267, HarenL Everwijn, Willem Vermarien en hun gezellen, vinderen van de neder^"
kosterij van Sint-Michielsparochie te Gent rapporteren dat zij op 16 oktol¡er
L406 Gillisse van den RÍjne veroordeeld hebben tot het beLalen van L2 so
gro" aan Jan Raessen atias denr¡iil.den en tot het bet,alen van 32,gro" kosten
Fo 6ro /11"

?68 
" Harent Everwijn, Willem Vermarieir en hun gezeLlen, vinderen van de nederkos*

terij van de Sint-Uichielspar:ochie in Gent napporteren dat zLi op 27 sopteln-
ber t4A6 [veraerde Taeybaerde als borg voor Lippi-ne van den Velde, a]-ias d'ei-,

Mets, veroordeeld hebben tot het leveren van een boek aan Willeme van Gans-'
beke en 16 gro" kosten"
Fo 6r" /L2"

272" Harent Everwijn, Will-em Vermarien en hun gezellen, vj-nderen van
terij van de Sint-Michielsparochie in Gent rapport,eren dat zij
t4A6 Hecl<en clen Buc veroordeeld hebben tot het betalen van 3 s "
aan Giltis Allj-nc en 28 groo êFl 2 ing. kosten"
Fo 6r" /L6 "

de
op

¿

nederkos--
23 oktober
do gro"



14(J6 november 1-o

2.73" Mechiel vanden Steene erkent
van Herwijlre die voornoemcle
F" 7ro /7 "

37"

nobelen ontvangen heeft van CIaise
schuldig was van geld 

"

dat hi j 25
Claise hem

274. Jan de Vos, fs"
Janne Schelpen,
F" Bro /7 "

Symoen, erkent dat hij 5 1b" gro. tourn. schul-dig is aan
schipper, van zwarte haver"

2.75. Llnlart vander Beke erkenL dat hi j
weduwe van Symoen van Bassevelde
Fo 15v" 12"

tourn " bet.aald heef t r¡oor de
Aelbrechts "

11
aan

s" gro"
Pietren

1,;to6 november 1-3

'276" De schepenen veroordelen Wouteren van
tot het betalen van 26 schepels rogge
Fo 6v" /L"

Halvaen als borg voor Philipse MarLi¡rs
aan Janen de KnÍjf"

277" Jan de Paen, schipper, erkent
aan Gheeraerde van Kercvoerde
Borg: Jan de Paen, zijn zoon"
Fo 6v. /2"

dat
van

hij 1"1 Lb"
de koop van

L0 so
een

gro" tourn" schuldi.: is
pleitschip 

"

'¿-78 " Jan
van
nÕr

Cuse belooft zijn
16 so gro" tourn"

6v" /3 "

dienstmaaqd Gheertruud sPraters een jaarlijkse rente
t,e geven voor haar goede diensten , zi jn leven lang.

2-/9" Jan BekaerL,
schuldig is
Fo 6v'/tO"

alias de
aan Janne

Marscalc erkenL clat hij 5lb" 12 s" gro" t,ourn"
Eerenbout van bier"

2Bo" Daneel Rijm, Heinric Santins en hun geze]-len, vj-nderen van de nederkosLe*
rij van Sint,-Jansparochie rapporLeren dat zij op 3 juli 1"406 jonkvrouw Ca*
telinen, ureduwe van Jan van Daelpitte, veroordeeld hebben tot het l¡et,alen
van 3 s" B d" gro" aan Katelinen sMans en 1€) gro" kosten"
Fo 6v" /!3 "

?:81,. Daneel Rijm, Heinric Santins en hun gezel-len, vínderen van de nederkosterij
van de Sint,-Jansparochie in Gent rapport,eren dat zLj op 2 okt,ober 1"4C.6 Janne
van den Brouke veroordeeld hebben tot het betalen van 8 s" groo tourn" a¿rn
Mergrieten sMandemakers en 16 gro" kosten"
Fo 6vo /1,4"

2't,2" De schepenen van de keure van Gent veroordelen Michiele l¡iiericke tot het
þetalen van 49 so 4 d" gro" aan Stevine van der Brugghen en Katelinen,
de weduwe van Boudin van Waelbrouc, van laken.
Fo 7r" /5 "
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1ti(t6, november 13

'::'ii " De schepenen van de keure van Gent veroorcielen Heinric Sciven tot het beta'"
len van 27 s" gro" aan HeinrÍc Dierarcle van de koop van een huis sLaande Lc:
Zuiddorpe" Voort.s erkent Heinric Sciven dat hi j Heinric Dierardr: nog 2 l1r.
1/+ so gro" schuldig is van voornoemd huis.
F" 7v" /1"

2't'4" Jan Maelstapel erkent dat hi j 14OA takke]¡ossen schutdig is aan Píe'beren
Heyns "Fo [Jv" /3"

235" Lisbett,e, de vrouw van PieLer Ererrl:ouci, koopvrouv;, erkent ciat hij 36 so gro"
Lourn" schuldig is aan Pieteren Mortie.re, als wettelijk plaatsvervanger van
Joris van Machovene van Brugge"
F o 9t'/lI"

236" Heinric de Gruwel en Michiel Terlinc verklaren dat zLj geen schulden meer
hebben in hun handelszaken met elkaar.
Fo 13r" /B "

?-r7" Jan Rijm erkent daL hij 6lb" gro" schuldiq is aan Janne den Winter"
Voldaan z 20 september 14C.9 "F" 29v" /1.'2"

:llí1. Lievin van den Hole en jonkvrouw Katheline van Landaes, zijn vroub/, hebben
verkocht aan Boudine van RavescoeL een erfrente van 6 Ib" par. per jaar,
ten behoeve van Sint,-Jan te Gent en bezet op de helft van het huis en de
helft van de drj-e vierden van het erf waarop het gehele huis staat en waar
Lj-evin en Katheline nu inwonen, toebehorend aan het Sint-Janskerkhof " De
verkopers verklaren zich voldaan van cle 1<oopsom"
F" 5Br" /1,"

i4c6 november 14

2¡;9 " Iviichiel de Kever erkent 36
van cJen Turre van pacht "Fo 7v. /tO"

s " gro " tourn " schuldig te zijn aan Pieteren

29O" Simoen Caubeke erkent dat hij 5 lb" qro" schuldiq is aan Jacoppe Caubraken,
van de vrijheid van het, voornoemdecleken van het smeclenamiracht van de lcoop

ambacht " Hi j heef t reecls t lb. J:e{:aal-cl "Borgen; Gillis Caeubeke, zijn broer en
Fo 8v" /7 "

2.91" Arend van Audeghem erkent dat hi j 11
Jacop Kouken van de koop von een hr-ris
naast dat van Clais PraLe.r"
Landheer: Jan de Baergh, priester, in
Le Sint-Jan 

"Fo 1-3r" /3 "

gro. tourn. schuldig is aan
aan het-- eincie van de Paskrrug

Jan de Croec"

lb. 10 s"
staande

de naam van zijn kapelanij llggenci



39"

L4C-6 november 1-5

292" Mergriete van Heurne, de weduwe van Stasin LuLín, erkent, dat zij, als
erfgena¡1e vârì Gheeraerde van Heurne, haar broer, ciie reeds Ig jaar uÍ-t
het. land is, 24 so gro" heeft ontvangen van Lisbetten van Heurne, de doch.-
t,er van haar lloom?t en gehuwd met i¡/illem den Roeden.
Borgen: Jan Neerinc en Porrus van cler Moten.
Fo 7r" /1""

293" Jan uten
schuldig
Fo 7r" /3"

Broucke erkent dat hij als borg voor Gillisse claeus, 38 so gro"
is aan Janne den Vri-ese"

?-94" Sander Sersanders heeft aan zijn Ï:roer Arende Sersanders een achtste ver..
kochL van het huis met grond in de Rijngasse waar hun moeder vroeqer wooR.-
de; de ene helft is huis en erf en op c1e andere helft rust een jaarcent.e
van 32 s" par" aan Simoene van der Síckelen en een achtste van het huis
met grond in de Gasthuisstra.at te Geraardsbe:rgen, dat verdeelci is tussen
de moeder en de andere kinderen, met de cijns die er op rust"
Landheer van de helft van het huis in de Rijngassee Simoene van der Sickelcn
F" Bro /L"

1.4C-6 november 1,6

i¿96" Oste Bollart heeft een lijfrente van 1-O s" gro. t,ourn" per jaar verkoch.t:
aan Janne den Feke1 en Mergriet.e Straetmans, zijn vrouw" Als waarborg si:clL
hij de helft en het L6e deel van het huisriclen Groeten Pollepelerr, staand¡:
aan de Vrijdagmarkt op het erf van de Ínfirmerie van ter Hooie en de Heilj--.
ge Geesttafel van Sint-Michiel en belasL met 1-O so B d" gro" per jaar op
het gehele huis"
Landvrouw: jonkvrouw Lí jsbette sWalen in cle naam van voorngemcle infirmerie,,
Fo 7r" /6 "

1406 november 1,7

297" De schepenen veroordelen Lodewijke van der Duust tot het betalen van 41- s"
3 d" gro" aan Perchen van Sint Pieters, als vertegenwoordiger van Janne
,Stoepe.
Voldaan z l,L apriI I4A7 (n "s " ) "Fo 6v" /7 "

295" Clais de Mu1dre erkent dat híj
van Bernem in het korenhuis te
F" 7r" /4"

29¿j" Jan de Ruusschere geeft aan Gillisse den
hij bezit op diens grond te Sínt*Niklaas
r¡an hem in pacht houdtr offi Gillisse 5 }b
hem schuldig is"
Fo 7r" /B "

ldl zak zwarte haver moeL leveren aan Janne
Aal st "

Bendel aIle roerende goederen die
in Vriaas op heL rrBeverschett dat hi;

" gro" Lourn" te betalen, die hij



4r,
'i

.lå{l-?L-.ggy -12
299" Lodewljc Willay erkent dat tríj 7 mud en B halster rogge schuldÍg is aan

Jacob Inghele
F" 7v" /4"

3CO. Heinric van den Driessche,
aan Janne den Vos, fs" Jan
Brug naast Trisekin "Borgen: ln/aut,er van Cotthem,
uten \n/ulghen, brouwer.
Fo 7v" /5"

brouwer, erkent
van cie lcoop van

hi j 19 lb " gro " schulclig i s
huis staande over de Nieuwe

haar zoon,
van pach{: 

"

dat
eerì

J\ ¡-"

Pieter Piete¡:ssone, Lievin de Brugoem en Jacob

7-aaIs blijkt uit een kopie van 12 maart 1,405 (n"s") (schepenen: Ghelvoet
sAmman, Píeter van der Meu1en en hun gezellen) heeft Segheren den Vriese
lret, recht zich het huis van Godevert van der Brugqhen, staande voor het
Sint-Niklaaskerkhof op de hoek van de ser ThomaessLeger op het erf toel:e*-
horend aan de Heilige Geesttafel van Sint-NikIaas, belast, men een erfrente
van 7 lb" par" per jaar en een lijfrente van 2Ct s. gro" voor Oliviere van
den Strekele, toe te eigenen wanneer die zijn schuld van 42 s" gro" en 17
gro. kosten niet betaalt" Segheren heeft voor de schepenen van de keure toe*-
gestemd dat Godevert zLjn schuld mag betalen aan 12. gro" per week"
F" Bvo/9"

:lC:" Jan Swundau erkent dat hij 7lb" 18 s" gro" schuldig is aan Gheeromme Bor-
luut- , de j onge , van pacht 

"Fo 9v" /2"

3C3 " Heinric Boudins erkent dat. hi j 48
de scheepsbouwer, van de koop van
Fo 23t" /LO"

'.'/-.A

gro" schuldig is aan Gillis den Smet,
schip "

c

een

i.''io6 noveml¡er 1,8

Heinric de Bliec heeft eertijds, zoat.s blijkt uib een kopie in het schepen-
boek van 21 apriL t4O2 (n"s.) (schepenen Jacop van den Pitte, Aren'L Ever*
wijn en hun gezellen) de helft en een 2Be deel van het huis staande o¡: cie
viersprong voor de Augustijnen belast. met 32 s"paro êFt 4 kapoenen per jaar
voor het gehele huis ten voordele van het Sint-Janshr-lis bij de ln/aallcrug, al-si
tegenpand gegeven voor een lijfrente van 1,2 lb" par" ten voordele van Hein"-
ric Bollaerde en lvierqrieten uten l3erghe, zijn vrouw" Ten behoeve van Jan van
CaIais erkent Heinric Bollaert geen andere rechten te hebben op het voornoea
de huis dan de voornoemde.
F" Br" /5

.jC5" Lisbette sivlaeghs, weduwe
erkennen dat zi) 2 Lb " B
Fo 9v" /t"

Helcbrecht en Lievin :t'lebbrecht,
schulclig zi jn aan Ogeere Tsule

van Jan
s" gro"
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L406, november 1-B

ll-)Éi" Gillis Hoymans heeft beloofd Janne van BaIauwe, fs" Olivier schacleloos te
houden van de erf rente van 1"3 s " gro " Lourn " per j aar die het. ambachL varr ric
tÍmmer'lieden l¡ezit op een huis en stede staande c'p de Steendam, tussen het
huis genaarnd in clen Bonten l-lont. en clat, van Symoen van,Strasele clatJanne
van Gí1tis gekocht heeft.
Borgen: Fransois Soyssone en rneester Zeqher Baert"
1 december 1407: Janne van Balau geeft al zLjn rech{: zoals hieri¡oven ge.--
noemd aan Loeuise van lvlasmine.
F" 64r" /7 "

14A6 november 20

iO7 " Jan Pedaert
van geleend
Fo Br" /4"

erkent dat. híj 3 lb" 20 d. gro" schuldiq is aan Janne Roelin
geld "

r')() Soy c1e Clerc erkent
loet den Amman, fs"
Borgen: Iluqhe Al art
Fo Bv" /L1-"

dat hi j 2 lb, " 1,4 s" qro" tourn"
Jan van de koop van rthouwen van
en Pieber lluughssone "

schuïdig is aan Ghel-
bostf "

'l .1Ô Na hun scheiding door cle kerkelíjke rechtbank uitgesproken verklaren Janne
Polleite en Katelinen van Eygherloe de volgende minnelijke schikkinq te
willen treffen" Janne behoudt zLjn goederen nI" een huis +-grond de ttslue*"
teltrmet alles wat erbij hoort. en een huisje dat erachter staat en huízen
',- erf gelegen in de Ramen en buiten Gent. Hij moei- Katelinen 5lb. 2 s"
7 d" gro" tourn" betalen en 3 lb" 10 s" gro" voor de kindereno Elk houclt
een kind, nl" Janne Betkine en Katelinen Kallekine"
i3orgen; voor Janne Polleite: Jacob van den Houdenhuus en Heerenbout.
F" 9r" /L.

31-O" RoelanL Janssone, van DordrechL, erkent clat hi j 9 lb" gro " Lourn " schuldi-q¡
is aan.¡'Wycaerde Tieret van koren"
F" t3r" /4"

311" Jan de MÍl van den Nieuwenweghe erkent ciat hij 1_C)

diq is aan l,{illemme uten Hove van achterstallige
verzekerd op de huizinqen clie staan op zijn stede
ríes, 3 zwarte koeien, 2 kalveren, en 3 varkens,
d.e paarden.
Fo 1,3v' /4 "

) t¿. erkent dat hij 26 s
de koop van o1ie.

lb " gro " tourn. schul-
pacht. Deze som heeft Jan
te Nieuwenweghe, 2 mer*

4 bedden en het tuÍg van

B d" gro" tourn. schul-Gheeremme de Clerc, van Leerne,
dig is aan Jacob Lanchacken van
Borg: Jan van Audeghem"
Fo 29v'/IO"
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1406, november 20

3'L'i. GÍl}is Tornoy heeft verkochb aan Janne de Clerc, fs" Boudin een stede ge--
naamd op de Vorre, met alles wat erbij hoort, gelegen te As'b.ene, Lussen
het land van de heer van Pheem en clat van .Janne van ZeLe en belast met 3

hoenders en 3 hallinc par" voor de heer van Pheem, 12 hoenders en 1-2 hal*
linc par " voor Symoen uten t{ove en 6 d " par " voor de pastoor van Astene.
Deze koop is gesloten voor 9 lb" par"
Borgen: Boudin de Clerc, zLjn broer en Gillis vancler Hegghetr.
Fo 5Or" /1,"

r14" Wouter der Massen heeft een lijfr:ente van 6 so gro" per jaar verkocht aêìn
Piet.eren lvlaes, te betalen qedurenrJe tret leven van Adriaenkine, zi-jn zoon
en het zijne" Verder erkent Wouter dat hij 51b" 1-O so gro" tourn" schuldi-r,
is aan Pieteren van schapen"
Voldaan: 29 meÍ LLOB"
Fo 7Or" /B "

id"06 november 22

3 :L5 " De schepenen
aan Pieteren
Fo 6v",/8"

veroordelen LisbetLe van l{e.r:pe t,ot het betalen ven 37 s" l1ro"
Jans "

31rj" Bertelmeeus van Papeohem erkent dat hij 20 s" gro" tourn" schuldii¡ is
aan Janne van der Mase"
F" Br" /6"

-\17" Gillj-s van der Fonteine en Heinric van den l3erghen hebben zich borg gestelc
voor Willemme den Mulre tot 2C)O lb" par. dat hij.Janne van ivleeren, hout-
breker, geen kwaad za)- doen"
F" Br" /8.

313 " Jonkvrouw Lisbetten Fernaiqes
aan Pieteren van den Bossche,
F" Br" /9 "

erken{: daL zij
bakker, van te

B lb" 4 s" par" schuldiq j-s
bakken "

J l::/ " Pieter de Wijrter, verver, heefl een huis verkocht aan Janne Everdeye, da'1.

een ververij is, meL het gereeclschap staande aan cle Leie acht.er de Jacopi-
nen, naasL het huis waar Pieter en t4ergrieten, zijn vrou\^/r ñu \^ionen en be*
last met 50 gro" tourn" per jaar, vocr ê-ìn lijfrente van 3 lb. gro. tourn.
per jaar" In het huis \âraar''Pj.et,er en Mergfleten.',nu wonen, mogen ze geen
ververij houden "
Landheren: Jan van den Hecke, priester in de naam van de Heilige Geesttafe--l-
van Sint-Jan en Heinric van Ànsbeke, priester j-n de naam van de Heilige
GeesLtafel van Sint*Michiel "Fo 9r" /1-3"

'-)2Q" Symoen van der Scaffelt. erkent daL hij 35 s" gro" Lourn" schuldig is aan
Janne van den Doerne.
F" 9r" /1,4"
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i406 november 22

De schepenen veroordelen Wouter van
haver aan Lievine clen Seune, die hij
F" 65v" /5"

Alvaen toL. het
als borg voor

betalen van
hem be1-aa1d

43"

4 mud witte
had.

1,106 n november 23

32i1- " Jonkvrouw Lysbette Bossaertt
zij 2OO roeden land, gelegen
Splenterssone "
Fo Bro /12"

clochter van de
te l-{on {:en j- s se ,

zoon van
verkocht

Dankaert,
heeft aan

erkent tlat
Bossaer b

323, De schepenen
van cler Oesl-
fs " Heinric "
Fo Br" /13 "

?'24 " Jan
van
ñoI

veroordefen Thomase
tot het betalen van

den Touwe:le, als borg voor
3 lb" G s" gro" tou::n" aan

I(erst.of f el. se
Gi11Ís Seye,

Penninc erkent dat hij L0 lb" par. schuldig is'aan Heinric den Amrnan

het huren van het ammanschap te Deinze"
Br'/14"

'),?,.5, Wíllem van Dannaet erkent dat hij 3lb" 5 s" gro" schuldig is aan SLevin
du i'lartroit "Fo 8v" /4"

-l2b " Jan de Scoteleere, f s " Gillis, erkent dat. hi j een half meesterschap in het-
smedenam]:acht heef t gekocht van Jacob Caubraken, cieken van heL voornoemde
ambacht, voor 2l-in" L0 s" gro" Hij heeft reeds 10 s" groo betaald en dr:

rest belooft zijn vader te betalen.
F" Bv" /7 "

327" Harent Everwijn, Vriillem Vermarien en hun gez.eLlen, vinderen van de
kosterij van Sint-'Michielsparochie in Genb, rapporteren dat zLi op
ber 14C6 Janne Huugsone, van Aandijke, veroordeeld heloben tot heL
van 7 s " B d. gro " en 25 viertalen qerst aan Janne Pieterssone en
en 2 Lng" kosten.
F" 9ro /4"

neder-.
4 novei,, -

betalen
32 gro "

32íJ" Harent Everwi jn, \¡Jillem Verrnarien en
l<osteri j van de Sint-l4ichielsparochie
30 oktober 1406 Gheevine. Gheeraerts
van L2 gro" aan Gillis van der Donct
F" 9r" /5"

hun gezellen , vinderen van cie neder-'
in Gent, rapporLeren dat zii oP

veroordeeld heÌ:ben tot het betalen
en 28 c;ro o kosten "

329, HarenL Everwijn, Willem Vermarien en hun gezellen, vinderen van de neder-
kosterij van de Sint-i{ichielsparochie in Gent rapporteren dat zLi op 30
oktober L4C6 Joesse van der Gouden veroordeeld hebben tot het betalen va'n
1,4 s " gro " aan Janne den Busere en 28 gro " l<osten "
F" 9r" /6"
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1-',,()6 november 23

j;3C" l-larent Everwijn, lnli11em Vermari.en en hun gezellen, vinderen van de necir:r--
kosterij van cie Sint-tlichielsparochie in GenL rapporLeren dab ziJ op 20
september 1"4C-6 Daneele Troest veroorcleeld hebben tot het betalen van "7 s.
gro" aan Janne Pijchout en !9 gro" kosten"
Fo 9r" /7 "

3'.31"" Harent Bverwi jn, Vrlillem Vermarien en hun gezellen, vi-nderen van cie neder-
kosterij van de Sinb-l4ichielsparochie in Gent rapporteren daL zij op Lz
oktober L4C-6 Janne van Vrlett.eren van lvloeraeke, veroordeeld heb]ren tot het
kret.alen van 3 3/4 lasL aarde van Jan Eve-.rwijns, moer aan '¡lillem Boelen en
28 gro " kosten "Fo 9v" /8"

332. Jan de Keyser, van HontenÍ-sse, erkent da.t hij 4lb" 12 s" çlro" tourn"
schul<lig ís aan Pauwelse den Blenden van geleend geld en vert,eer in Pau-
wels herberg" Hij heeft een charter lcij Pauwelse achtergelaten gezegeld
met hetschepenzegel van Hu1st die een som van 5 1ll" 16 s" gro" l¡evat die
Katelinen, weduwe van Jan Joes hem schuldiq is als erfgenaam van Claikine,
kind van Jan Joes en hij geeft de volmacht aan Pauwel-se in zijn naam die
te innen "
F " 9r" /!2"

Píeter de Pott.ere, huiclevetter, erkent dat hi j 5 Ib" gro" schuldig is aan
Gheeraerde clen Stoevere van 2 vrouwengordels"
Borg: Hej-nric Blondeel , zijn schoonvacier.
Fo 35r" /9 "

334" Jonkvrouw Lisbette Heynmans e-'rkenl zich volclaan van Jacoppe uter Galeyclen,
haar oom, van cie li jfrente van 2 Ib " gro" tourn"
Fo 7Cv" /2"

1tr06 november 24

'. ')')

335. Pieter Lauwert en Jan
Vil1ain, ridder, heer
dood niet met schande
36 lb. par " die Janne
F" Bv" /L2"

Roel erkennen dat Joesse Clais, Jacob Clais en Jan
van Huise, beloofcì hebben om Janne Vrloestlande na zi jn
te bevlekken, aan Jacob Woestelin, diens oom, om de
schuldig was aan Mase den Touwere, te J:etalen"

3"i6" Jan van den Mare erkenL dat. hij 5lbo oro. schulclig is aan Godeverde van
der Haghe van geleend geld "Fo Bv" /14"

337" Gitlis Snauwaert, Strael genoemd, erkent clat hij aan de weduwe en de
erfgenamen van Janne van den Naste 2 merries, 5 melkkoeien, 2 runderen en
6 varkens in pand gegeven heeft voo¡î de pacht van het goed liggende te
Gottem, Lapscuere genaamd, dat. hij van voornoemde personen in pacht. houdt
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voor 3 Ib" 6
Fo 9v" /7 "

so gro" per jaar en voor 24 s" gro" die hfj bij zich heeft.

4 tl 
^â november 24

333" Martin cle Lanqhe van
om in zijn naam zi-jn
F o 1-3v" /6 "

Bruqqe, qee f t Gillise vanden Westvelcie cle volmachL
schulden te eisen binnen Gent"

339" Gi-l]is van der
schuldiq is aan
Borg: Pieter de
F" 23v" /B "

Cappellen, fs" Symoen, erkent rlat hij 3 lb" qJro" tourn"
Arende van Ghencl in de nðam van de smeden "Itlecker "

JlLO "

'.- 
','.;lC

' .1 4

Jr'lJ o

1.,,1 )

Jan de Buc neemt in pacht van meesher C.l-aise van der l-leeken al1e erven ciie
cieze bezit in it'loerbeke voor 24 schilden per jaar, nI " 4 ]runder meers ligEenilachter de stecle van Olivier Jaoher aan de oostkant van de dam, 7 gemet meel:s
liggend aan de westkant ¡lall vóorhoemde rlam in Lieclérgem achter l-{rrugh van cir:.:t-t
IJecke en 6 gemet land in verschillende percelen te Moerbeke" De pa¿Ltter
moet de lasten erop betalen, uitgezonclerd clr: jaarrente voor Sint:ljaaf s.
Voornoemde meester Clais heef t. 1-7 sciìilcien geleend aan Jan, die hem daaren.
l:oven nog 3 lb " t7 so 5 d" gro" schuldig is van achterstaltige pacht.
Fo 4tv' /6 "

november 26

Gillis de Temmerman belooft, voor zichzeLf en als voogcl van Alyssen vander uulstt zijn vrouw, zi'jn schoonvader VJillemme van der Hulst, vacìer vanzíin vrouh/r waarvan zij de enige e.rfgename is, voor de rest vañ zijn levente voorzien van voedseÌ, kleding éln aLle steun in ruil voor alle roeren¿e
goecìeren die hij b,ezit. zL)n onroerende goederen mag liij betiouden en ermee
doen wat hi j w-i-l " Inclien Alyssen sterf t, moeL Vüillemme 10 lb " gro. kri j gen
voor zi jn goecleren 

"
Ëio O,,o /?L JV / Jo

De schepenen veroordelen Janne van Balaur op
van 1"4 s. gro " tourn " aan l(a.telinen Sruart,en "Fo 9vo /12"

de Sl-eendam, tot het beLalen

Hej-nric van der Donct heeft aan Jacob van cler Donct, Ivlattheeus Coelins ent¡/ulf van den Ber:ghe, cìie voor hem borq qestaan hebben voor de ZB lb" gro.tourn" die hi j aan Lievine van Derrterghem schuldig \^ras, een huj-s overgedr.a*genr nl" een bakkeri j, gelegen aan de Kalandeberg :ñâ.âst he t huis van t,âu*rent Magh" ook de 2a lb" gro" van schacle of kosten worden op cìit huis ver-.rekend. Jacob varl der Donct, Mattheeus Coelins, Janne van den Berqhe en Hu.,qhe van den VJale, als voogcìen van Hannekin en Callekin, kinderen van t¡Julf
van den Berghe, erkennen clat zij het huis niet zullen belasten of vervreem--den tenzij met de toestemminr¡ van de voogden en clat <ie kincleren van de borq.-tocht en van de J<osten ervan zullen vri jgesteld zijn"
Fo 9v'/13"
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L406 er 26

344" Eylard Caesman erkent dat hij 14 s" lroo tourn. schuldig is aan Wasselin
den Gayen "F" 1,2v" /4"

3¿1f 5. Jan van Bel1e, alias van TorhouL r eh l{ate¡line van cien l¡losturen t zL jn vrouwe
helcben een lijfrente van 1"2 so gro" tourn" per jaar verkocht, aan Janne
vanden Sluetele, alias clen Backere en Beatrissen Willaens, zLjn vrouw" Als
waarborg stel len zi. j hun hui s st.aande b5- j het Belf ort , ten Pi tte, naast
het huis van Jan van Roden en belast met 20 s" par" voor de erfgenamen vð.n
Boudin van Vinderhoute "Landheer: Jan Morael , dr: jonge, pr:ic":st,er .
Fo 1,3r" /6"

1,.1_o5¿. ¡_oy e qÞq f ?Z
34.6" I-iarent Pieterssone en Agneete Alants, zi-jn vrouh¡, hebben een 1i jfrente van

L0 s" B d" gro. tourn" per jaar verkocht aan Janne Dierkinne, nI" een clcrclr-:
van de helft van de lijfrente van 3 tb.4 s. gro" per jaar, te betalen ge"-.
clurende het leven van de weduure van Pieteren Halanb en bezet op verschillen*
de percelen in en buiLen GenL die Agneete verkregen had bij het overlijden
van Pieteren Halant, haar grootvader, zoals blijkt uit een kopie van L3 jur-i-
14C6 (schepenen van qedele: Gheeraerd BorIuut, Heinric van Danckaertheeke
en hun gezellen) 

"Fo 6v" /9 "

34a.ir.iÞ{ichfel l¡viederic erkent dat hi j 52 s" gro" schutdic¡ is
sone voor zichzerf en Janne uten Brouke in de naam van
Lysbetten, de vrouw van pieter Baefs van bontwerk"
I3org: Pieter de Brune"
Fo 7v" /11""

aan Pieteren Pieters -
cle erfgenamen van

voor Janne van Roden, pitancier
schuldÍg is aan Lodewijcì<e van

31i7 " \^/i11em de Cloppere erkent
van Sint-Pieters te Gent,
Roden "F" 9v" /4"

dat hi j al s
4 lb" 1-O s"

borg
gro "

:Jtl,3" Jan de Roevere, f s" Diedericx erkent
pibancier van Sint.*Pieters te Gent,
Lodewijcke van Roden, van Brugge"
Fo 9v" /5"

3r.f !) " De schepenen van de keure te Gent
het betalen van 3 lb " 1,3 s" gro"
broers "F" 9vo /6 "

als borg voor Janne van
s" gro" tourn" schulciig

dat hij
4 lb" L0

Roden,
is aan

veroordelen Pieteren van den Plassche tot
aan Janne Vlaminghe en Pi-eteren Vlaminqhe,



47"

1406 november 27

35O" De schepenen veroordelen Bertele van Papeghem tot het betalen van 37 so 3 ci

gro" tourn" aan Alaemusse uten Vr/ulghen"
Fo 9v" /B "

351" Jan Coolman erkent dat hij 32 s" gro. tourn" schuldig is aan Janne van de.:n

Velde van de koop van een ÎÎf aelgenlr (soort. spel).
F" 9v" /9 "

352. Jan vanden Brande erkent dat hij 28 s" çlro" tourn" schuldiq is aan Joessr.-'
cien Nayere, alias van Berchem van cle koop van een harnas"
Borg: Lievin vanden Gavere,
Fo 9v" /LO"

353" Vrlillem Lammin erkent dat hij 5 mud gerst moet leveren aan de zoon van
Pauwels Nijse"
F" 9v" /L4"

354" Gheeraerd ltockier heef t aan Godeverde van der
een dagmaal grooL gelegen te Semmerzake naast
verklaart zich voldaan van de koopsom.
Voldaan: L4 mei 1407 "F" 1"3r'/1"

Haghe een stede verkochtt
het land van Jan van Bosten

355" Pieter Piet.erssone erkent dat hij 5 lb" L5 s" L d" gro" Lourn" schuldio -i-i
aan Janne uten Brouke van de koop van een huis"
Borgen: Joes Pieterssone en Jan Farrant, de molenaar "
Voldaan z 28 juni 1-407 "
F " 1"4r' / 1?- "

356. Heinrj-c van Danckaertsheeke heeft verkocht aan Janne den Zagher, fs" Jan
alle goederen die hi j en jonkvrouw Beele sMeyers, zijn vrouw, bezi-tten iir
Vinderhoute en die Katheline Wouters in pacht houdt" Deze koop is gesloten
voor 6lb. 1"2 so gro. Lourn" \^raarvan reeds 1,2 s" gro" betaald j-s"
Voldaan: 3 augustus 14C-7 "Fo 39v" /3 "

1406 november 2B

357" Meester Clais de Leenknecht, klokgiet.er, heeft beloofd een klok t.e gÍeten
voor 5% nobelen (1 nobel = 6 s. groo) aan de kerkvoogden van Heusden, die
alles moeten leveren uÍ-t,genomen hennep, roet, garen en de knaap die de
aarde maakt, waarvoor Clais moet zorgen"
Borg: meegter Jan de Leencnecht, zijn broer"
Fo 1-.6v" /8 "
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14C5, november 28

358" Mergrieten vander Linden, weduwe
tourn o aan Johannes vander Loeve
rneester Janne den Meyere "
Fo 54v" /5"

Pi-eter van Kets, geef t I lb"
haa:: clood en 2 L1Ð " 10 s " gro "

van
ìri j

gro.
aan

:159 " In/illem Sersymoens heef t verkocht aan Pieteren den Scaepdrívere drie vieirdc-:rr
buncler moer: met grond gelegen te Wachteireke op de ln/ijnlecle die Willem }<ocirl-
van Heinric en Jacob van den Ackere¡ gr'jnaamd Cappe, waarva¡ 11 bunder moer
gelegen is tussen het moer dab, vroeqer t.oebehoorde aan het klooster I'iar*
quette en nu aan PieLeren van den Hecke en het moer van Jacob Gheenssoens
en 1¡, buncier moer gelegen in c1e Gasthuismoer naast Jacob Gheenssoens mo(ìr,
Deze koop is gesloten voor 72 Ib" gro" tourn"
Borqen: Gil1is vanden Velde, fs" Gillj-s en Heinric Hecke"
Voldaan: 6 februari 14L2 (n"s").
Fo 59r" /2 "

i.L06 november 29

a 1r\ In/illem van Gansbeke en Kat,helinen Claeus, zLjn vrouw, erkennen dat z'ii irãt1

Ghelvoet van Leinseenerfrente van b tb" 19 s" LL d" par. en 3 kapoenen
per jaar hebben verkocht gelegen binnen Gent. op verscheidene percelen:

op het erf waar Roelant van Ghelre in de Bennesteeg woonL: B s" 6'4. d"
par "-- op het erf van Betkine Mertins lrloeverr aan de Vúijdenaard: L0 s, 49, d"
par "* op het erf van het huis van Jan Vos in de Veldstraat: 14 s" L1- d. par'"

*- op het erf van Clais Kisters huis meL de plaats erachter naasL Janne de
Vos: L3 so "k A" par"
te Onderbergênr op het erf van het huis van Mergrieten van Lederne; 12 so
2!e d " par.

- op het erf van der Clocken bij cle Minnebrug: 29 s" 4 d" par.
aan het Sint*Niklaaskerkhof op het erf van het huis van \n/illem van dc¿n

Hovez 26 s" par"
in de Bennesteeg op het erf van Kathelinen Srikers houten huis¡ 4 s" pa.r"
in de Borresteeg in de Kwaadham een plaats aan het huis van Jan Hoest:
2 s" '-]a A"

- op de Nieuwstraat te Sint*Pieters op het erf \^/aär Pieter VoeLwatere op
woontz 19 s" par" en 3 kapoenen J:elast met een halve halster rogge per
jaar"

\^/i11em en zLjn vrouw Kathelinen hebben beloofd Ghelvoet schaclel-oos te hou-
den van wat Katelinen sKocs, cle weduwe van Robbrecht sValkeneeren van de
voornoemde rente mocht eisen "F" 13v" /2"

361" Jan vander
dig i.s aan
Fo 14r" /7 "

Brugghen, fs" Jan,
Willemme Laureins,

erkent dat hij 5 lb" L0 s" 4 d" gro" schul*
brouwer, van loier"



49"

ltLo\e november 29

362" Jan de Gapere, fs" Godevert heeft op 6 feb¡:uari 1"401 (n"s") Justase Coets
aI het rechL verkocht clat hij bezat op het gocrd te Maa1te met. alles wat
erbij hoort, met erven onder de heer van Sint*Pieters in cle heerlijkheid
Overmeersch (21 'bunder) en onder de lleer van Peener Gñ heefl hem eveneens
het recht dat hí j bezil: op de kerlc Le Sint-Deni js overgedragen" Jan ver--
klaart z|ch voldaan van de koopsom.
Fo €>3v" /6 "

L4O6, november 30

.ic,3" Clais Evenenpoel erkenL dat hij 2A s" gro" tourn" schuldig is aãìn Janne
van den Loeve ten behoeve van Goessin van den Vive, priester.
F o L1v" /B

3b4" \dal-raven van
Willemme den
F" LAr" /S "

Masmine
Vremden

erkent cta{: hi j 3 lb" gro" Lourn" schuldi<; j-s aan
van huishuur"

L406 december 1

rìíis" Jacop Sersanders, priester, erkent dat. hij B lb. 6 s" gro" schuldig is aa:ì
Jacoppe vander Linden van de koop van een huis staande op de Kalandeberii"
Borg: Ogier Tsuul "Fo 13v" /L"

366"I"v.m. de 1OOO roeden meers liggend t.er Muide waarvan de ene helft lcehoort
aan de l<inderen van Mat,theeus Amman en de andere helft aan Ghelloet den
Amman, fs" Jan, jonkvrouw Marien tsAmmans, vrouw van Jan tvloenj-ns en jonk'
vrouw Katelinen Spelmaetge, vrouw van Jan van Nevele, verklaren Jacop Bet'
te, als voogd van de kinderen van Mattheeus Amman, de voornoemde Ghelloel:
voor zichzel.f en als boeziener van voornoemde kinderen, Jan Moenins en
Jan van Nevele als voogden voor hun vrouwen dat zij hebben verkocht aan
Arencle cien Proesst, fs" Gillis, Janne den Proesst, fs. Jacop, Arencie den
Proest, f s " Jan, Lievine den Deken, f s " Staes, tr/il lem iìoel s, Iviich j-ele Vii. -
sen, Pietere den Droemere, Laureins Boudj.ns, Pi-eteren van der Leystrat--en,
Heinric van Oerdeghem en Vúi1Iem van Oerdeqem het leem van 4OO roeclen welk
teem zij binnen 12 jaar zullen moeten uitgedolven hebben en de putten weer*'
gevuld hebben met goede aarde van 2 voet <Jikten dit om 14 gro" de roecle,
wat 23 1b" 6 so B d" gro" voor cle 4OO roeden is" Verder hebben Arende den
Proesst en zíjn gezellen de voornoemde 1-OOO roecJen meers in pacht genomen
voor 1,2 jaar aan 16 s" gro" per jaar (met behoud van de voorwaarden van clc
pacht van ,lacob Roesen) " Indien alle leem na 1,2 jaar nog niet weg is, mo'-
gen ze nog twee jaar langer Jclijven aan cle pachtprijs van de meêrs"llierover
gaven de schepenen van gedele hun toestemming.
F" 15r" /8"



5(,1 "

:ìü9, Jonkvrouw
ziJ 5 lb"
welen "
Fì 
o 1-4r' /B "

t7 c,

371" Ghyselbrecht de Grutere, f s" ost, Dieder^ic varke en
van de Sint*Niklaasparochj-e .Le Gent rapporteren dat
ute¡: Galeyden en zijn gezellen op 26 februari 1"406
oordeeld hebben bot het betalen van 14 s o I d " gro.
saerd en L8 gro. en 1 ing " gerechtskosten 

"
Ë1 O 1,,o /aL tV ,/Ao

'r4a6, december 2

?,:17" Cateline Mursepeins erkent
alias van Beke"
Fo 1b" /ta"

:'63 " Jan van cier Wostinen , ali as So.r:ghe
is aan Gontiere vander llersch die
aan 1-ysbetten Sverghs , fa" Liev_i_n
ment heeft nagelaten.
Fo 1"3v" /5 "

.:373" Jan Huugsone, kannunik te
onderling overeengekomen
ciie Jan toevertrouwd had
huurde aan B so gro" per
Voldaan z 1,3 juni 1,408 "Fo 1,4v" /6 "

dab. z-L j 16 s " gro " schuldig is aan Janne Hensen,

erkent dat hj- j 20 s" gro" schr:1-díq
Li j sbette Shalen, die Jans vroLtw \^/as 

?

nu cle vrouw van GonLier, Ín haar testa

dat
ju.-

hun qezellen, vinderen
hun voorgangers Jan

(n"s") Jan Plume ver:.
aan de weduwe van Bus--

I{eylsoete vander Mael.steden, weduwe van Jacob Beytax erkeni:
qroô tourn. schuldiq is aan Lievin Rameleyt van de koop vair

i'Ja hun scheidinq door de kerkelijl<e rechtbank uitç¡esproken, verklaren
Ghiselbrechte Jaquemi jns en Kers{,inen Laephouts de volqende minnelijlce
schikking Le willen treffen" Ghiselbrechte za:. het pleitschip behouden
maar zal alle schulden weren (23 1b" gro.)" Borg hiervoor staat Hein¡:ic
Jaquemijns, zLjn broer, die het pleit,schip mag gebruiken tot wanneer all.e
schulden betaatd ziin" Ghiselbrechte zal cle jongste zoon onderhouclen en
voor de oudste zal- híj een meester z-oekeir om hem het schippersambacht. aan
te leren.
Fo 24v" /1"

ll--',t06 december 3

372" Ghiselbrecht <ie Grutere, f s" Cst, Diederic Valke en hun Çê,zr:|-len, vinderen
varj de Sint-Niklaasparochie Le Gent, rapporteren clat hun voorgangers ,lan
uter Galeyden en zLjn gezellen op 26 januari 1"4a6 (n"s") Jan de Leu veroor*.
deeld hebben tot, hel betalen van 9 s" gro" aan Gillis vander llaghe en 16
gro " en 2 ing " kosten "Fo L4r" /3 "

Drongen en itla.tthijs de Blonde verklaren hoe zij
zijn n"aov" de juwelen (waarcie 1-L lb" 1-6 so gro")
aan Matthijs, bij wie hj-j voor 3 jaar een hamer
jaar en die Matthijs verloren had"



t:4J ,L.,

I \]U december 3

Claru: Ser jants, weduwe van l¡faes lllol, br:loof t dezelfcie huurvoorwaarclen na
te leven als haar man afgesproken had met jonkvrouw Ketelinen sJonghen,
de weduwe van Jan Pael en daarna met Janne Vermarien als voogd van jonk-
vrouw Josinen van der blincle, zíjn vrouw en erfgename van het voornoemcle
goed zoals blijkt uit een kopie van het, schepenboek van 9 februari 14c-5
(n.s") (schepenen: Ghelloet sAmman, Pieter van cler lvfuelen en hun gezellen) "Clare erkent nog 3 lb " 1,4 s" gro" en 1-329 takkebossen schuldig te zi jn van
pacht van augustus L4O6 en mei eerstkomend "Borgen: Gillis Serjant, haar broer, Piet.er de Scepenc . Ghyselbrecht
de Mol, Hughe van den Walle, schipper en Gillis de Mol.
Fo 22r" /2"

1406 december 4

375" De schepenen van Gent rapporteren aan cle schepenen van de zaal van Ieper
dat in het geschil tussen Janne it'loenin, f s" Clais, poorter van Gentr êñ
Janne Meesen de volgende personen vinderen zLjn, nl " Lampsin de Pape voor
Janne Moeni-n en Jan vander Reke voor Janne Meesen " Wanneer deze het niet
kunnen eens wordenrwillen de partijen ¡ìaar de schepenen van de zaal van
Ïeper gaan, a1s opperrechter. \n/anneer een der partijen zích hier niet aan
houdt, verbeurt hij een boete van 25 noÏ:elen" Dit, moet gebeuren vôôr beloken
kerst,dag" Wie dit niet doet, moet 50 lb, par. boet,e betalen.
F" t3v" /9"

376" In een geschil tussen Gillisse Wout.ers en Janne den l¡iannemakere hebben
Gillisse Sneevoet en Lievine den l-lont, vinderen voor Gillisse Wouters en
Janne den Heere en Heinricke van Oestrem, vinderen voor Janne den Wannema-'
kere geen minnelijke schikking l<unne:n t.reffen" De schepenen van de keure Le
Gent.rwaaraan cle zaak werd overgedragen, oordel-en aangaande de bakkeri j rnel,.
het hofje gelegen te Cromme Es toebehorend aan .Janne en zLjn dochLer Ame-l--
berghen, die gehuwd is met Gillisse Wouters, clat Janne den Wannemakere z€r
eerst drie jaar mag bezLbten (aan 36 s" gro" per jaar) en dan Gillisse 3
jaar (aan dezelfcie prijs) I"v"m" de nobel die Jan jaarlijks eist van Gj-Ilis-
se Wouters en zijn vrouw, zeggend dat Clais Lancdriesch, die vroeger y6er;cì
was van Amelberghen, hem die beloofde te geven, ontslaan de schepenen Gill1s
se van die eis en j-"v"m. rle juwelen en roerende goederen oordelen zij dat
Janne die van Giltisse mag eisen. Verder moeten ze beide de helft van de
kosLen betalen.
F" 1,4v" /1"

377 " Jonkvrouw Lysbette Acharis, vrouw van Lodewijc van den Berghe, erkent dat
zii met de toestemmi.ng van Lodewijc, haar man en voogci, een lijfrente van
een half mud koren per jaar heeft gegeven aan Leenen van Ryer haar dÍenst*"
maagd, bij haar dood" Haar erfEenamen zutlen deze rente kunnen aflossen
voor 32 s" gro" tourn"
Fo 1,5r" /6"



52"

1lLO6 december 6

378. Laureins Curtvrient erkent dat hij 2 lb. B so gro, tourn" schuldig is aan
broeder Heinric Hoerink van turf "
Fo 22r" /1a"

1406, december 7

379 " Lieúin Vlieghe
Blideleven van
Fo 6r" /17 "

380. Joes Bernaert erkent dat
fs " Joes van de kooP van
Fo 13vo / L0 "

erkent dat hi j 6 lb" gro. tourn" schulciig is aan l¡iil1emme
de koop van een schip "

2 Jb" 2 so gro" schuldig is aan Janne Creven,
schip "

hij
een

381. Jan van Vr/aesberch erkent dat hij
aan Janne den Vilitten, smidr van
Borg: Robbrecht de Brune.
Voldaan : 10 j u1i 1"407 "
Fo L3vo /1,1,"

3?,2" Pieter de Brune erkent dat hi j 24 s" 6

Willemme den Backere, waskaarsenmaker,
Fo 1"4r" /L.

4 tb" I so B d" gro. tourn" schuldíg is
tin "

d" gro" tourn" schuldig is aan
van waslichten "

383. Jan de Hert, houtzagerr en
tB so gro" tourn" schuldig
Fo 1"4r" /6 "

3[].1" Andries van
den Hauwere
F" 14r" /9 "

Jan de Costere, van Haaltertt
zijn aan Janne van Bernem van

erkennen dat zLi
geleend gelcl "

Butzele erkent dat hij 26 s" gro" tourn" schuldig is aan Jannc:
van de koop van leder "

385" Piet.er Steemaer, bakker, erkent dat hi j 24 s" B d. gro" schuldiq is aan
Janne den Koc, graanopkoper, van koren"
F" 1,4v' /5 "

386. Clais Croesin, fs" Jan, erkent dat hij
Pieteren den Visschere, fs" Jan van de
gem 

"Borgen: Jan de Knijf en Boudin Balliu"
23 juli 14OB: voldaan door Katelinen,
Fo !5r" /9 "

6 Lb" gro" Lourn" schuldig
koop van een huis, staande

1S
te

aan
Ade-

337. Arend Ruwerac, PieLer Bernarcis, Jan
nend te Biervliet erkennen dat zij
aan Pietren Borlute, huideveLter, van
F" 15v" /4"

wecluwe van Pleteren den Visschere.

Scoemakere en Pieter Moen, allen wo-
lb" 14 s" gro" tourn" schuldiq z|in

de koop van 184 stukken leer.

de
2A



L4O6, december 7

3ùÌ3. Laureins Curtvriend erkent dat hi j 3 tb" gro. schuldig is
Heinric Hoerinc en zíjn qezellen, mirermeesters te Zelzate
rlonghebuerteghenrr goederen 

"Borg: Gill.is Vit.se "Fo 15v' / 10 "

aan
van

53.

lcroeder
LolLen en

l(fO

39O. Willem de Cloppere heeft een meers gehuurd van Janne van Varnewijc,
gend in de parochie van Afsnee, genoemd Hoye, voor 3 jaar aan 4 lb.
t'', lrn, per j aar "
Borgen: Jan Asschericr Jan van Oudeghcm en Symoen Par"""
F" 26v" / 1-"

1.406, december B

fn een geschil Lussen Gillisse Vaenkin en Claise van Ghoye alias lvlattheus
j-"v.m. de interpretatie van een vroegere overeenkomsL (voor een jaartijl<sc:
Ii.jfrente van 35 viertalen rogge, had Claise aan Gilti-sse zi-jn rechL ver-
kocht, ciaL hÍj verkregen had bij de verdeling tussen hem en dr: erfgenamen
van Yenen van den Lare, zi)n eerste vrour^/r op de huizen staande op het
goed te Lare, in de parochie van Elversele op grond van voornoemde Gil"tiss,::
en heL recht op het vruchtgebruik dat Claise bij de dood van zijn eerste:
vrou\^/ op bepaalde percelen ook behorencl aan het goecl te Lare gekregen hadl
hebben Gheeraert Brisinc en Gi1lis de Buedel, vinderen over Gillisse Vaetr'-
kin, Gillis van den Damme en Daneele van Caeldriesch, vinderen over Claisc¿
van Ghoye geen minnelijke schikking kunnen treffen" De schepenen v/aaraen
de zaak werd overgedragen, oordelen:
1" n"a"v" de huizen ciie door de GenLenaars verbrand zLjn dat Clais resti.-
{:utie moeL cioen aan Gillisse, in zoverre dat de huizen bj.j de koop be'L,rol<'.
ken waren en dat hij hem daarvoor 2 Llo" L3 s" 6 d. gro" moet betalen.
2" i"v"m"de eis van Claise dat hem bepaalde stukken zouden toeqekend worden
om voornoemde lasten te betalen, staan ze hem een mindering van 4 so 6 d"
gro " tourn " op voornoemde som toe "3. i.v"m" de eis van Gillis dat dat vruchtgebruik niet veel waard is en ¡.lr:

oorlog hem zoveel kosten bezorqd heeft, veroordelen de schepenen Claise to'c
het. betalen van 2 mud rîogge aan Gilf iss€o
4" i.v"m" cle eÍs van Giltisse clat Claise Lrij de koop beloofd had alle ach,
terstallige renten te betalen tot- de dag van cie koop ', maar cle volgende ren-
Len nog onbetaald zi.jn: een rente aan Phelips Sersanders van 21, gto en 2

l<apoenen per jaar, voor B jaar; aan de kerk van Elversele 2 s" pai'o per
jaar voor een jaargeti jde; aan de Heilige Geestt,afel van Elversele vool:
een stul< land van een halve bunder bij ScoLs put 3 viertalen rogge, voor
21 j aar, daarbi- j komt nog dat díe Fleilige Geesttaf eI een j aargeti. jde van
L8 d" par" per jaar eist en de kreerlijke renLe op een vierde bunder meers
gelegen te Elverselebroek "Fu 1,7r" /L"

!- :i- ç7--
gro.

,:Y !. Gitlis Vinke erkent dat
Heinssone "Borgen: Jan Ivlaelstapele
F" 2Br" /4"

hi j 21Ao sLukken hout schuldig is aan Pi-eLeren

en Roeqeer vanden Damme;



liLO{¡ december 9

:192" Pieter Maes, f s. Jan
ster masteluun koren
F" 1"4r" /í-C-"

geef t L,i j sbetten Iìi jquaerts een
per jaar 

"

54"

- ¿,-lijfrent,e van 4 hal.'

r?93, tVartin van Sloete erkent dat hi j 9 s. 2 d" gro"
wecluwe van Jacob uten V'lulghen van de schulci dir,:
moest "F" 1"4r" /!1"

tourn" schulciig is aan cie
li{ichiel de Langhe haa¡:

de Si-nt-Ja*
Heinricke
gro " aan

394" Jacob vander Haghe, Jan Bernier en hun gezellen, vínderen van SinL-Jacobs.-
parochie te Gent, rapporîLeren dal: hun voorqangers \duIf aert van Íjt.eclanL
en zijn qezellen op 29 april 1406,Jan van cler Haqhe veroordeeld helcben t,o1:
het betal-en van ?2 so 1d" gro" aan Jacoi: van Olsene en 24 gro" f. ing.
lcosten "Fo L1r" /L3"

395" Jacob vantler Haçhe, Jan Bernj-er en hun qez-elIen, vinderen van
cobsparochie in Gent, rapporteren dat zij op L15 oktober 1,406
van Anselaer veroorcieel-d hebk¡en tot het betalen van 2 s" 7 d"
Jacoppe van den Ackere en 1í3 gro. kosten "F" 14r" /14"

396" Raese de Col-fmakere erkent dat hij 1lb" gro" tourn" schuldig is aan Corne..
lis den ScoLelere van cle koop van de rlrietrdoelenrrvan het huis dat Corne*
lis vader, Cornelis de Scotelere vroeger gekocht had van Lisbette sRyterc-:,
die Raese nu op dezelfde manier van Cornelj-s gekocht heeft "Fo 14lr" /i "I'

397 " Jacob Lammins,
wel se lJi j s van
F" 1,4v" /8"

brouwer, erkent dat hi j 35 s" 6 d" gro" schuldig is aan Pan--
koren "

398" Adaem van Ydeghem, Jan Hebbe1 en hun gezellen, vinderen van de opperkoste:::i-;
van de Sint*Jansparochie te Gent, rapporteren dat op 5 november 14A5 ian
Wedericx voor hun voorgangers erkend hr-:eft 1-B s" gro" schuldig te zijn a¿r.r1

Janne den Fel1en en 15% gro" kosten"
þ-o 1,5r" /L"

399" Aclaem van Ydeghem, Jan Hebbet en hnn gezellen, vinderen van de opperkosterj--
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat Jacob de Coemanr op ?O
juni !4C6 voor hun voorgangers erkend heeft 6 s" 6 d" gro" tourn" schuldi.,i
te zijn aan Claise den Crane en 151ø Çroo kosten"
F" !5r" /2"

4oO" Adaem van Ydeghem, Jan Hebbel en hun qezel1en, vinderen van de opperlç6sf,.::'i_
van de Sint*.Iansparochie in Gent¡ raFpcrteren dat hun voorgangers Ghee.r'ol.:'-'
BeLten, fs" Jacob en zljry gezellen op 23 juli 14A6 Jehanen Soems veroordecl,c
hebben tot het betalen van 4OO takl<ebossen aan Amelberghen van l4aelbrouc
en 36 gro " kosten "Fo t5r" /3"
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14O6 dece ber 9

1iO1" Jacob vander Haghe, Jan Bernier en hun gezellen, vinderen van de,SinL*Ja";'
cobsparochie in GenL, rapporteren dat hun voorgangers Wulfaert van Stee*
lanL en zi"jn gezellen op 20 julí 14A6 Fleinri.cke van Ansel-aer veroordeeld
heicl:en tot het betaLen van 10 s " Llro " aan Janne den ilarclen en 13 gro " l<os"-
ten "
F"" L5ro /15"

4O2" PieLer van cien Berqhe erkent dat hij 7-O s" gro" tourn. schuldig is aan
Sllzmoene van Screyhem van benadeelde borgtocht "
Fo 1,Bro /2"

4O3" Vincent vander Sickelen erkent dat. hi j 4 lb" 9 d" llro" tourn" schulclicr is
aan Mechiele den Vos "F" 2Or. /3 "

4a4. Ghelvoet dAmman, fs" Jan, heeft een lijfrente van LB lb" par" Pr:¡r jaar
verkocht aan Jacob Betten als vooqd van d,e kinderen van lvlattheus Amman eí.
ten voordele van cle voornoemde kínderen. Hij belooft een waarborq te stcl-
len op qrond gelegen binnen Gent of op vijf mijlen buit.en GenL met u.iLzon"'
derinq in cie Vierambachten, waar de cij-jken moeten onderhouden worden.
Indien hi j dit binnen ze:s jaar niet cloet., moet hi j zijn goed te lrleeryen'-
pader gelegen te Sleidinge, als waarborg stellen"
Voldaanz 27 maart 1421(<>"s") kan 1421, en 1,422 i-n n"s" zijn"
F" 2Or" /4 "

..iO5, Gheeraerd Wieric en Phelips Wieric erkennen dat zLj 5

schuldig zLjn aan meester Janne van den Bouchoute van
Fo 22v" /5"

1b " grîo " tourn "
geleend geld "

406" V'/iLlem Vermarien, Jan de Meyere erì hun
ri j van Sint-l"Tichiel sparochie in Gent,
L4O6 Janne vanden Wale , van SL.eelarìcl,
van 1"2 s" gro" aan Pauwels ì,li jse en 2i
F" 23v'/1-"

gr:zei.1en, vinderen van
rapporLeren dat zi) op
veroordeeld hebloen Lot
gro " kosLen "

de nederkos tr..
16 oktoÌ:er
het betalen

4O7" \,r/illem Vermarien, Jan de Nleyere en hun gezelJ.en, vinderen van cie nederkos*
terij van de Sint*Michielsparochie in Gente rapporl-eren dat zLj op 6 novcm"
ber 1"406 Mergrieten. VrombouLs, ,Je weduwe van l-leinric Vrombouts, veroorclec--l-cl
hebben tot. het betalen van LC s" 3 d" _q.ro" aan Clayse uten Berghe en 2 s"
B cl. gro " kosten .
Fo 23v" /2"

4OB" t¡Vil]em Vermarien, Jan cle ìr{eyere en hun qezellen, vinderen van de nederko¡*
terij van de Sint*Michielsparochie in Gent, rapporteren dat voor hun voo:r"
gangers Thomaes Tauwers en zijn gezellen op 27 februari 1,4C,6(n,s") Jan
Doncker van Assenede, erkencl heeft 3T so 9 d" gro" schuldig te zijn aan
broeder Willem den Grave en 34 gro, kosten"
F" 23v" /3 "



'It 06, decernber L0

4-O9 " Jan Stoep, tichef dakmaker,
is aan Boudine Lampen, fs"
Drabstraat "F" 9r" /3"

erkent dat hij 7
Jacob van de koop

lb" 10 s"
van een

gro " tourn.
huis sLaande

EÊ

schu -l- cii,,
in de

-.i lu " Jonkvrouw Clemencie r¿an Hemericourt, weduwe van Segher Bernaiges erkent
dat zLj Heinric van Berqen, in de naam van zijn docht.er, de volgende achtc-r*
st.allen schuldig is door het vruchtgebruik dat zij bezit op het goed Ays-
hove, van de erfrenten die zij heefL op dat qoed, n1 " 1-2 1]:" gro" en Lo
cjro" achterstallen van 1,405, 46 lb" par van L404 en 312 lb" Ic s" par"
van 14c.6 " Li j sl:ette Bernaiqe s, werluwe van hlillem van lVi jchhuuse als ge-
l-rele erfgenaam van Segher Bernai-qen, haar broer, geeft haar Loestemminq
over haar helft "4 april L406(o.s") Jacop Sturtewaghene als wettelijk plaatsvervanqer van
Heinric, heer van BerEen, , verklaar'!- alles ontvangen te hebben"
F" 1"4v" /2 "

,':,11-" J:nkvrouw Marie van Munte, vüeduwe van Jan van Erdbuer erkent dat z'Lj heeft
verkocht aan Pieteren van der Muelen, fs" Michiel, het vierde van alle
roerende goecleren van het huis in de Donkersteeg waar Jacob van Swinaerclc
stierf, geheten Natois (huis en erf met het recht van de gang ernaast) e,n

verklaart zLch voldaan van tCe hele koopsom"
F" L5r" /5"

1ttO6 december L1"

¿",12" De schepenen veroordeLen Lysbette, de vrouw van Clais van den Berghet
ì<oopvrouw, tot het l¡etalen van 2 l-b" gra" tourn" aan jonkvrouw Mergriet:ln
Pennemans en jonkvrouw Lysbet,ten Arent, fa" Heinricxsoens, begijn in Sint-"
El-izabeth "F" 47v" /2"

'i.,Ì.O6 december 1"2

413" ChrisLiaen Raepe geeft 6l-b. gro" tourn" irij zLjn dood aan Gillis van den
Velde en Kateline, zijn vrouw, de dochter van Christiaen voor de goede
diensten die zij hem bewezen hebben "Voldaan: 9 december 1411"
Fo 22r" /9 "

414" Jacob van Laerne erkent r'at hij 1-O lb" gro" tourn" schuldig is aan l>j-eteren
van Laerne, zijn broer, van cle koop van een vierde van een molen, staandcl
te Ekkergem , genoemd V,/i spelberg "Borgen: Jan van Puers, Wouter de Ghucht.enere en Martin Baert, de jonge.
Fo Z4r" /B "
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.]-.{qq,- {eserl,Þer _1É

415" Op verzoek van Katelinen, vrou\^r van PieLer sDecker, aIs wet,telijk plaatsver:-
vanger vËln haar màn.r'.'l/üas .r^iétteLT jl<!úerPand wah Beele sVlieghers oncler haa::
had en schuldig was aan Lievine den Vli-eghere om 2 Lb" 2 s" gro. Le ver*
halen " Het lossen van het pand gebeurde in aanwezigheid van Janne van Buc-,
stale, amman van Gent., Laurens Penen, Salhadine van Hertbuer en Jacobpe
van Hert,buer, schepenen van de keure "Fo 16r" 1B "

41.6" ollviere van der Beke en Mergrieten sBaken, zijn vrou\^/, erkennen dat zLjt
telkens hlanneer een van hen sterft, een vierde van het huis, gelegen in dc
Peperstraat en uitkomend op de Gingebeerstraat, naast het huis van Jan van
den Haute, priesLer, op het erf toebehorend aan het Lazarusgasthuis en
belast, met 22 s" 2 d" par" per jaar, zullen geven aan jonkvrouw LysbetLen
van der Beke, weduwe van Diederíc Sietsaert"
Landheer: broeder Jacob van der Sickelen in de naam van het voornoemde:
gasthui s "Fo 22r" /!"

41.7, In een geschil tussen Wouter van Stockergate en Anthonis BeLten hebben
Daniele van SLockergate, vader van Wouter en vinder over hem en Gheeraerdc
van den Heede, vinder over Ant,honis, qeen minnelijke schikking kunnen
treffen" De schepenen van de keure te Gent, ¡dâaraan de zaak werd overge-
dragenr veroordelen Wouter tot het, betal-en van alle eisen <lie Anthonis ven
hem eist, nI" B 1b" gro. tourno €r'r 1,4 l-lo" 1,2 d. gro" voor de schade dÍe
Anthonis heeft opgelopen omdat Wouter niet beLaalde en tot het, betalen vair
de kosten die Ant,honis aan dit proces gehad heeft nI " 1"7 so L d" gro.
F" 22r" /3 "

4L8" Op verzoek van Janne van den Borre en Janne
goederen die gevonden zljn in het huj_s van
door Janne van Buxtale, amman van Gent en
buer en Arende van Ghend, schepenen van de
par" te verhalen"
Op 18 december zLjn de goederen op L0 lb"
Fo 23v" /6 "

van t¡lildere, zi jn de roerende
LÍevin de Vlieghere gepancl

Jacop den Hane, Jacop van Hert-
keuro, om een som van 20 lb.

par " geschat "

1.406 dec mb r15

419" Jan Boltart, fs. Heinric erkent dat hij 3L nobelen schuldig is aan Ghijsel"-
brecht Moreel van geleend getd "Fo 1,5t" /7.

42O" Jan van Houthem, kruidenier, erkent dat hij een huis verkocht heeft aan
Janne Bruusch, f s" lnlouter, Janne den Sagheren Janne Willart en Janne den
Noesschen, staande in de Kwaadham op de hoek van de KoesLraat bij de
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ltieuwbrug, met alles wat er]:ij hoort zoals Jan het gekocht heefL van
Gillese vanden Bossche, zaal-s btijkt ui;t een kopie uit het schepenboek
van tA juni 14C,4 (schepenen: Pieter Sersimoens, Jan Everwijn en hun ge-.
zellen) en met een lijfrente van L lb. gro" per jaar belast aan Gillis
vanden Bossche en Lijsbetten van Swaervelde, zijn vrouw, voor 3b lb. gro"
tourn" hraarvan de kopers beloofd hebben 29 Ib" L5 s" gro" te betal-en aan
Gitlese vanden Bossche in de naam van Jan van Houthem omdat ze borgen zi-jn
van de eerste koop van Jan van Houthem.
Fo 1,5v" /1"

1,4(o6 decembe.r 16

4?-!" Lleinric de Roecle, fs" Jan, erkent clat hij L5 so gro" schutclig is aan Hein-
ric Eeken van turf.
Fo t5v' /3 "

422, Arend Sersanders heeft een lijfrente van 4 lb. gro" tourn" per jaar ver-
kocht, aan Sanderse Sersanders, zLjn broerr êh jonkvrouw AvesoeLen van den
Putte, zljn vrouw" Indien hj-j nieL op tijd betaalt, moet hij gedurende t4
ciagen 4 gro" per dag bet.alen" Hij belooft die rente op bepaalde goederen
te verzekeren gelegen in Vlaanderen uitgezonderd in de Vier AmbachLent
omdat het onderhoud van de ctijken teveel kost"
Voldaan; L0 december 1"409 "
Fo l5vo /5"

423" Jan de Meyer, fso Jan erkent dat hij 3 1b" gro" tourn" schuldig is aan
Thomaes SLorem van geleend geld.
F " 1,5v" /6 "

424" Jan de Graveo fs" Jan, genaamd cie Langhe, erkent dat hi) 32 so gro. schul""
diq is aan Willemme vanden Cheinslande van laken"
Voldaan: 6 oktober 1"407 "
Fo 22 ro /5"

425" Heinric de Deckere, van ln/achtebel<e, erkent dat hij 6last turf
aan Janne den Ruddere, fs" Pieter en belboft die te leveren op
van jonkvrouw sGruters in cle parochie Moerbeke"
F" 22r" /6 "

schuldig i ¡;

de rfl-edert

is aan
staan "

1i26" Vincent van der Sickelen erkent dat hij
DaneeLe Claeys van de koop van 2 huizen
Fo 24r" /9 "

L406 december 1.7

3 lb" I so gro" schuldig
met de erven waar zii oP

427 " De

S"
FO

schepenen
9 d. gro"
!6v" /5 "

veroordelen Gillis den Vriessen tot het beLalen van 4 Ib" 19
tourn " aan Mattheuse Drieghen van as "
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428" Mergriete Serbrandins, weduwe van Goessin Careman en ,Segher Careman,
haar zoon, hebben verkochL aan Goessine Pauwels en Mergrieten Slockins,
zijn vrouh/, een huis sLaande in de Houtbriel, op de hoek van de sLraten
rechL voor Sint-Janshuis naast het huis van Bussaert Berteloet, belast
met 28 s" 6 d. par" landcijns, Van de koopsom die 5lb" gro" t,ourno I)e-
draagt, is reecis 1 tb" gro. betaald.
Fo 17v" /3"

429" Jan de l,rlielmakere, fs. Jacob, erkent dat hij 17 s" gro" tourn" schuldig
is aan Gheerolve den Hane"""van koren en van stro"
Fo ZZr" /7 "

4-30. l¡Jillem Vaenkin erkent dat hi j 32 so gro"
den Smet, scheepsbouwer, van de koop van
Fo 24v" /2"

tourn. schuldig is aan Gillese
een schip "

1406, december 18

de Wint, fs" Heinri-c, erkent dat hij 24 s" gro" tourn" schuldig is
Heinric Doedin "

L5r" /10.

431" Jan
aan
FO

432. De schepenen van
gro" tourn" moet
is, van laken.
Fo 1"5v" /7 "

de keure te Gent. erkennen
ontvangen van Lievine den

dat Andries Ladde'nog 2.lb"
Vlieghere, die voortvluchticr

433. Op verzoek van
een onderzoek
Fo 75v" /B "

Janne Helyaes, verklaren
is ingesteld, dat Jan van

de amman en de
Pra.eL, bakker,

schepenen, nadaL
voortvlltchtig is "

434" Jaquemine van der Biest. erkent dat hij 9 vranxe croene schuldig is aan
Janne Coolman, muzikant van geleend geld,
Borg: Zegher van der Bíest,, wonend te Ruiselede"
Voldaan: 3 februari 1"407(n"s")"
Fo t7v" /1"L"

435" Lievin Ghiselins erkent dat hiJ 23 s" 9 d" groo schuldig is aan Pieteren
Lauwaerde 

"Fo 22r" /8"

436" Jan Scuerman en Jacob de Costere hebben in pacht genomen van Zegheren
den Amman, fs" Lievin zijn rente t.e Vlindeke en te Balegem met alle rech-.
ten die erbij horen, voor 9 jaar aan 58 Vlaamse nobels per jaar" De pacht
loopt t,en einde met het leven van Zegheren den Amman 

"Fo 22v" /1,"



1.406 december

437 " Jan de Smet,
ve.rkocht aan
lcoopsom "F" 23v" /9 "

fs " Jan van
lvlathi se van

Zwi jndrecht.,
Varendonc en

heefL een lijfrenLe van 20 s"
erkent. dat hij voldaan i,s van

60.

qro o

cle

¿'13B" ArenL Sersanders heef t een crfrente van 25 s" par"
Ghelvoet.e van Leyns, die hij heef t op de behuisde
tî rtBijlkinrl genoemd en verklaart zich voldaan van
F" 23v" /10"

per jaar verkochL aan
stede in de Veldst¡raat
de koopsom.

1406, december 19

,":,39o lt{artin Boene erkent dat, hij 40 lb" gro" tourn" schuldig is aan Janne Ever-
wijne van de koop van een schip"
Voldaant 16 apri-L 141O(n"s")"
Fo Z2v" /3 "

:1406 december 20

úJ,LO. Jan de lvleyere, kaaskoper:
is aan Ghildolve Stasins
Fo 15r" /1L"

hij 4 lb" 16 s" B d" gro" schuldig
ge1d.

erkent dat
van geleenci

¡|41" Gill-is Boene erkent dat hij 7 s" 4 d" gro" schuldig is aan Heinric lïoenin':
priester, van geleend ge1d"
F" L5v" /12"

,':,42" Ylvei-n van Varnewijc, Piet,er Loete en hun gezellen, vinderen van de opper*
kost,erij van Sint*þlichielsparochie in Gent, rapporteren dat zij op 7 de-
cember 1,406 Pauwelse vanden Crayen, alias de Carpe veroordeeld hebben tot
Ïret betalen van 7 s" 6 d" gro" aan Boudine vanden Plassche en ?-2 groo €t'ì
2 i-ng " kosten.
F" 23r" /10"

tt43" Ywein van Varnewi-jc, Pieter Loete en hun gezeLlen, vinderen van de opper*.
kosterij van de Sint-lvlichielsparochie in Gent, rapporteren dat ht-ln voor--
gangers op 20 juli L4O5 Jan Herpolf veroordeeld hebben tot hell leveren
van 3OO takkebossen aan Heinricke van der Vaet, te leveren te Bachte op
het water en 34 gro" en 2 Lng" kosten"
Fo 23r"/2"

1tr411," Ywein van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezellen, vinderen van de opper-
kosterij van de Sint-lvlichietsparochie in Gent, rapporteren dat zij op
20 november 1,406 Diederic Fìoesel-ine veroordeeld hebben tot het betalen
van 4 s" L0 d" groo âârì Boudine Jacops en 32 gro" en 2 Lnq. kosten"
Fo 23r" /3 "
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14C6 december 20

¿"45o YweÍn van Varnewijc, Pieter Loete en hun geze11en, vinderen van de opper*"
i<osteri j van de Sint*Michielsparochie in Gent, rapporteren dat ,z,ij op ?
oktober 1'406 Janne van Praet veroorrleeld hebben tot het betalen van 14 s "L0 d " gro " aan l¡/outeren den Grave en 19 i;ro " en 2 ing " kost.en "Fo 23r" /4"

446" Ywein van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezellen, vinderen van cìe opper-.
kosLerij van .de Sint*Michielsparochi-e j-n Gent, rapporLeren dat hun voor*
gangers Daneel van Maldegliem en zLjn gezeJ-len op 5 augustus 1406 Jacob d,,--

Valke, als borg voor Janne Ghiselins? veroordeeld hebl:en tot het betalen
van 3 s" gro" aan Lambrecht Bosschaercle en 32 gro" en 2 ing" kosten"
F" 23r" /5"

4,47" Ywein van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezel1en, vinderen van de opper.-
kosterij van de Sint-lvlichietsparochie in GenL., rapporteren dat zij op tL

november L4C-6 Wouter van den Scoet¿: veroorcieeld hebben Lot heL betalen van
34 gro" en 2 ing" aan Willem van den CheÍnslande:en 33 gro. kosten"
F" 23r" /6 "

'1,ti.3" Ywein van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezellen, vinderen van de opper"-
kosterij van de Sint-Michielsparochie,in Gent, rapporteren dat zij op 4
november 1,406 Jan Herpol.f veroordeeld hebben tot het betalen van 35 qro"
aan Willemme van den Cheinslande en 33 gro" kosten"
Fo 23r" /7 "

449, Ywein van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezeIlen, vinderen van de opper*
kost,erij van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporteren dat hun voor.-
gangers Daneel van Maldeghem en zijn qezellen op 1-3 mei 1405,-lan Waey::
veroordeeld hebben tot het b,et.alen van LO s o 6 d " gro " aan de vrouw van
Stasin Rioet en 2L qro. en 1_ ing" kost.en"
Fo 23r" /B "

:15O" Op verzoek van Janne vanden Borrr: en'Janne van Wildere is het gelcl ciat cir:
wecluwe van Alart Vliegher bij zích irielcl, toebehorend aan Lj-evine den
Vlieghere, tot L0 Ib" par" gepand cloor Janne van Buxtale, amman van GenL,
Laureins Spenen, Saladijne van He.rtbuer en Jacoppe van Hertbuer, schepenen
van de keure "Fo 23vo /7 "

451" symoen de specht erkent dat hj-j 6lb, gro. tourn" schutdig
van den Heede, fs" Gitlis van houten planken"
Borgen: Jan Boene,, l¡Jillem van Goesselare en Pieter van der
F" 23 v" /12"

is aan Janne

zi jpe 
"

/t52" Gheeraerd Neckaert erkenL dat hij
rogge) moet leveren aan Godieverde
van Schendelbeke 

"Voldaan: 14 mei 1,4A7 "F" 24r" /6 "

B mucl koren (de helft tarwe,
van der Haqhen Le leveren op

de helfL
een mijl



14C-6 december 21"

/+53 " Daniel Braem
neeren in de
loghefr "
Fo 15v" /1-3"

erkent dat Ìrj. j 26 so 3 d" gro" schuldig is
naam van Laurens Reyneeren, zLin vader van

aan
een

^)

lvlatthi j s Rey.-
lltichel qhe*

454" In lret geschil
gaande een put

.X58. Aclam van Ydeghem, Jan Ebbe1 en hun
van de Sint-Jansparochie in GenL,
Janne Boegaerde veroorcieeld hebben
coppe Soeteman en 23 gro" kosten.
Fo 23ro /lA"

tussen Ghiselbrechl- ,Scape en Arende van den Àverssche aan'-
clÍe als toilet client vootî 2 hr"tizen, Voolî de Jacopinen {:us'-

sen het huis van meesber Jacop tìucicier ítn clat van Ghiselbrecht Scap,: z'tin
beide partijen
huis één "
F " L9r'/L"

overeengekomen om een toilet met 2 gaten te makenr Voor elJc

455. De schepenen veroorcielen Joes ivleyniers tot. het betalen van 2C s" gro"
aan Lievine van den Doerne als wet.telijk plaatsve:rvanger van Janne van dc:n

Doerent, zijn broer, van geleend ç1e1d.
Fo 22r" /11"

.!56. Aciam van Ydeglrem, Jan Ebbel en hun gez-e:Ilen, vinderen van de opperkosterij
van de Sint-Jansparochie in Gent, .rapporLeren dat zij op 5 oktober 14C-6

Matthyse Calarde veroordeeld hei¡ben tot het betalen van B s" gro" aan Jan*'
ne den Kuene en 27 gro " kostcn "
F" Z3r" /11"

456bis" Adam van Ydeghem, Jan Ebbel en hun geze:.len, vinderen van de
terij van de Sint*Jansparochie in Gent, rapporteren dal- zii op
1,406 \nloutren van Alvanen veroordeeld hebben tot, het. betalen van
aan Janne clen Kuenen en 26 gro " kosten "
F1o 23r " / 1"2 "

oppei:ì<o s-,
5 oktobe::
2 s" qro"

gez.eJ.len, vinderen van de opperkosterij
rapporteren dat zij op 5 november t4O6
tot het beta-len van L0 s. qro. aan Ja-

.+5'/" Adam van Ydeghem, Jan Ebbel en hun gezellc:n, vincieren van de opperkosterii
van de Sint-Jansparochie in Gent, l:apporLeren dat zLj op 28 oktober !4C-6
Heinric vander Donct veroordeeld hebben tot het betalen van B s" 9 d" gro"
aan Cl ai s Beecmanne en L5 gro " en 1 iirq . kosten "
F" 23r" /13 "

¿i59" Adam van Ydeghem, Jan Ebbel en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Jansparochie in Gentr rapporteren dat voor
Gheerolve Betten , fs " Jacob , Pieteren van Berenvelde
27 juli 14A6 Joes Speldoeren erkend heef t-, 45 5o gro"
Gitlisse van Ydeghem en 20 gro " en f- ing" lcosten"
Fo 23r" /15"

van de opperkosterij
hun voorgangers
en hun qezellen, oÍ)

schuldig te zijn aarì



63"

L4.)6 december 21"

4rîO. Adam van Ydeqhem, Jan Ebbel en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat zLj op 2 december I,\OG
Janne den Scotelere, fs" Jan veroordeeld hebl¡en tot het. betalen van -l s"
6 d" gro" aan Colarde van up den Bosch en 34 çro" kosten"
F" 23r" /te"

/t51"" Adam van Ydeghem, Jan Ebbe1 en hun qezellen, vinderen van cle opperkosterij
van de Sint--Jansparochie Ín Gent, rapport,erca dat, zLj op 30 septemJ:er 1406
Claise den Vleschauwere veroordeeld hr':bben'tot het betal-en van B s" (-lro"
aan Janne Esmanne en L5 gro " (:n 2 ing " kosten.
F" 23r" /tl "

45?-" Adam van Ydeghem, Jan Ebbel en hun gezellen, vinderen van de opperkosteri-j
van de Sint-Janspar:ochie in Gent, rapporteren ciat zi j op 9 december 14fi6
l"leinric den Joncheere veroordeeld hebben Lot het betalen van 6 s. 10 ci.
gîo " tourn o ãðrt Yweine van Reecheghem en L8 gro " kosLen "Fo 23ro /18"

1406 december 22

463" Heinric de Muelenmeester, van Oudenaarde, erkenL dat hij 20 mud
2C) muci zwarte haver moeL leveren aan Janne vanden Boemgh(erd)en
len aan de Leie "F" 15v" /1"

rogge en
te }lache--

464",Justaes Chredene erkent dat hij 32 lb" gro" schuldig is aan F{arende van
der Meulen door het verwisselen van hun schepen"
L5 juli 1407:Laureins uten Dale, die hiervoor gemâchtigd is, verklaart zich
voldaan van 6 Ib" L0 s" gro"
F" 1,7v" /1"

465. De
len
van
FO

schepenen van de keure te Gent veroorcJelen
van 53 Ib " par " aan Lievinc vander Heeil<en
Jacoppe vanclen Brande "

22v" /4"

Claise fÌeinrix tot, het beta*.
als wetteli jk plaatsvervêhcJ(:r

¡l-66" Fransois Seissone heeft een hui-s verkocht aan Phelip van Dronghine, gelegi,-n
in de Drab,straat Lussen het huis van Phelip en dat van Jan lvlin, met de
jaarlijkse cijns die erop rust" Deze koop is gesloten voor een st.aanplaats
i.n het. 6root Vleeshuis gedurende 5 jaar"
Landhee.r: Pieter de Volre.
Fo 23r" /2A"

467" Arend van Merssche heeft verkocht aan Gillis den Crudenere een huis staant-i.:
voor de Jacopinen naast het huis van meester Jacob sRudder en dat van
Ghiselbrecht Scaep met a1les wat erbij hoortr op het erf van de Bijloke
en belast met 24 s" par" per jaar" Deze koop is gesloten voor 1-O Ib" groo
tourn "I-andheer: Goessj-n Lusschaert in de naam van de Bijloke"
Fo 23v" /!1"



1,i06 december 22

468" Maes Cornelis erkent. dat Jacob de Smet en Jan van den
qro" tourn" betaald hebben die zLj schuldig waren van
daL vroeger op het Gruuthuus laq staande ten Pil,ter op
Donkersteeg "Fo 34v" /1"

64"

Stappen de 42 th.
de koop van het looci
het eind van de

-1'19-6Æ
+59 " ldillem van Ravescoet en jonkvrouw lvlei:griete Borluut heì:]¡en verkoclrt aan

Vrlalraven , heer van iviassemen, hun behruisde stede gelegen aan het lrmeerrî
geheten lvlassemen, naast de stedc de Pale qenaamd, waarvan het grote huis
huis en erf is, cie kapel ernaast en een achterhuis meL een klein plaatsje
op erf van de st.ad Gent belast met 3ù s" par" per jaar" Verder heeft dc:
stad op het muurtje, gemetst in een hoek voor de straat 2 s" par" pe"lî
jaar¡ êñ op de poort. vooraan met de plaats waat: cle nieuwe keuken op slaaL
heef t de Heilige Geest.tafel van Sint-Miciriels, 6 lb" par" en cle kerk van
Sint.-Jan t6 s" par" Deze koop is gesloten voor 52 lb" 10 s" gro" tourn"
Borg: Jan de Smet, f s" Gillis en Jaquernaert zLjnzoon"
Landheren: Justaes Onredene in naam van de stad Gent, Heinric van Hansl:ekr:,
priester, in naam van de l-leilige Geesttafel van Sint-Michiel en Clais van
i3ayeghem, priester in de naam van de l<erk van Sint-Jan"
Fo 26r" /6 "

:-,,1-O6 ciecember 28

.L7A" Iov"m. B vranxe croenen per jaar die Jan c1e Ghier, van Aal_st, vroeqer ver-,-
kocht heeft aan Janne van Hedesem en zLjn vrouw bezet op zijn goed te Voo::"
der verkLaart jonkvrouw Kateline G'nier:s, fa. Jan, met Janne van Mont.engis
alias van Autre, haar man en voogd, dat zij, wanneer haar vacler ste::ft vóilr
jotrkvrouw Mergrieten WiLs, f a" Þiichiel, zLjn vrouw, de helf t van de rente
mag afkopen aan B penning voor 1"
Fo t9r' /B "

¿L71". Jan vanden Velde, fs" Pieter, erl<ent, dat. hij 3lb. gro" tourn, scirr-rlcli.g
aan R.oelande den Reytre van de koop van een Lruis"
Borgen: Fransois vancJen Velcle en Jan clo Nleyere, brouwer"
Fo 27v" /4"

1"4Ç¡6, december 29

4,'7?-" Jan Vlaminc schenkt na zi jn doocl 3 1ir" gro" tourn" aan Jarisse Slabbaer{:
en Lisbette Godshulpen voor hun Ìruwcl-i jk"
2A juni i"414, voldaan door Mergriete Godshulpenr weduwe van Jan Vlaminc"
Fo 16r" /6 "

l.s
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1",406 ciecember 29

Ael 1 Jan en Lievin Cracht, gebroers, heirben in pacht gegeven aan Janne den Rucl'-
dere, alias den Mulre hun goed gelegen te Sint*Kornelis-Horebeke, Zegelsem
r3r-r Elst, 16 bunder groot voor L8 jaar aan 5 lb " 1?- s" gro" en 2 si:enen vlas
per jaar" Verder zaL de pachte:: na 3 jaar een dagmaal en B roeden land o¡:
hr:t Taeghvelt in pacht nr¿rnen voor 3?. gro" per jaar en zal- hij de renten cii-r
op het goed rusten, zel-f beLalen. Verde.r moeL hij 1 buncler land op hcL L(c../--
ervelt en 6 daqmaal op het Kcrstinenvelt mergelen en moet hij <le hoeve t.eg,:-:n
de Meulenbelce maken op zi jn r:igen kosten "F" 22v" /6 "

¿I'7,\" Tn een qeschil tussen Janne den SLuuc en Pauwelse Snell.eken hel¡l:en Jan Gas*
selkin en Matthijs de Vleeshauwere, víncieren over Janne den St.uuc en Julien
vander Cleygate en Jan de Brunr:, vi-irderen ovei: Pauwelse Snelleken geen min'-
nelijke schikl<ing lcunnen Lreffen. De schepenen van de keure te Gent, aarn rvi-e
cie zaak werd overgedragen, veroordelen Jo.nne tot hei: Ì:etalen van 30 s " gro "
aan Pauwel-se die de tralve sLede te Hazebroek clie hij hem beloofd hadr ftaÇ
behouden "Voldaan; 5 apriL 1"407(n"s")
Fo 24ro /2 "

1Lio6 december 3L

Rase van Varnewijc en jonkvrouw Katelinen, zijn vrouw, hebben een huis vcr--
kocht aan Pieteren Janssone, met de poort en de gang ernaast genaamcl den
Inghel, vtaar Jacob Basteel, erfachticl, gestorven is, gelegen op de Leie
Lr.issen het metershu-is en het i\,lieuwe Huis van Janne Bilqe''c alias Willem,
be last met 16 lb" par" per jaar voor rle kapelanij {:e Sint-Niklaas"
Deze koop is gesloten voor 60 lb" gro" tourn. \,^/aarvan Rase en l(a{:elj-nen
reeds 15 lb" gro" tourn" hebben ontvangen"
10 ap::i\ t4O7 (n"s"): nog eens 15 lb" gro" tourn" betaald.
t/ol-daan z 17 november 1"408 "Fo 2-2v" /7 "

476" Jan Wouters, wonend te l¿.ernzeke in Voorhoute, ireefL een erfrente van L6 s"
gro" per jaar verkocht aan.Tanne van i{aelqaverer op 4 bunder erf gelegen
te Winkel in AssenedeambachL"
BorE; Jan lVouters, kruidenier, zíjn %oon"
F¡ 
o 34v" /B "

1"'106, december

477" Daniel .Sersanders en zijn gezellen, halheren in de pit, rapporteren dat zij
op 26 januari L4O6(¡r"s") Jan Boene en Lodewijc van }Jevele r:rkend hebben 5
lb" B so gro" schuldiql te zLjn aan vJillem den iti jken en dat. voornoemde Jan
en Lodewijc op 16 juni t4A6 noE steeds die som schr-r1dig \^/aren en 22 gro"
kosten "Fo 1Bv" /1I"



66.

14,07 (n.s.), januari 2

,I7'3" Jan van Bruecele, fs" PieLer en Phelip Lineel, die pachter qeweest, was van
zi)n goed te Nevel.e, erkennen dat zij elkaar niets nìeer schuldig zLjn dan
de 4lb" 4 s" 10 d" gro" clie Phelip nog aan Jan moet"
Fo 24 r" /7.

'L4o7 (n's"), januari- 1tr

479",Sanders Sersanders en jonkvror.¡w Avesoete van cien Pitte, zijn vrouw, hebb':-:n
eën behuj-sdr:11stede11 vr¡rkocht aan Janne Laephout met. alles wat, crbij hoort,
gelegen in de Guldin Strate bij het Sj-nt-Jankr:rkhof , tussen Daneele lìijm en
de rrs'tedetl van Jan van den Pitte" De koopsom }:edraagt 1"7 lb" gro. op voor*.
waarde daL Janne heL huis in goede Loestand Ì:i:engt"
I-andheren: Jan van den Pitte en Simoen, z.íjn h::oer"
7 fe]:ruari L41)(n.s"): Luuc van den Pitts¡, als gevolmachtigde voor Jatr
van de Pitte, verklaart zich voldaan van de koopsom"
Fo 1Bv" /8"

tií]O" Jan van Slerhout erkent. dat hij '13l4ergrieten sBoemauwers, wc¡duwe van
staande in de Molenaarstraat"
F" 24v" /9 "

lb " cJro " tourn. schuldig
Phelip Luissaert, van de

is aan vrour/,/e
koop van huizen

':tíjL' Jacop van trr/ettefen en lvle;:gríeLe van den Deyne, zi3n vrouw, hebben heL erf
van hun huis staande aan de Vrijclagsmarlct tussen het huis van Boircliire clen
Pape en dat van Sint*Baafs, verkéchL aan V'/i"l-lemme van Ravescoet. Willcinmc:
,;eeft Jacop en Mergriete heb i:ezit van voornoemcl erf voor 7Ib. par" per
j aar erf rer\te.
Fo 32v'/L"

'it)"O7 (n"s" anuari 5

'1t12, Pieter Loete en Lislrette Voers, zijn vrouw, erkennerr dat zij een "tt"*¡i:r:lvan 2Z s" 6 d" par" heb]:en verkocht-. aar'ì Cornelisse van den Keere, Þastoor
van Stnt-Michiels te-.: Gent voor de coti.diane behoefLen van de kerk" Dez-e
rente is geleqen op de Hoogpoort bij Kwaraciham op het erf waar het hr,ris oj')
sta6¡¡ dat nu toebehoorL aan Janne lvlalsch.rert, naast Simoen van rlen Pitt.e"
Jaqob Leyscoef, priester en onLvanger van de voornoemde cotidiane heeft z'e
in bez:.L qenomen "þ'? 1"4v" /7 "

.'i[ì3"'Sancìers Sersanciers erkent dat hj-j 3 lb" tj s" gro" en 3 mud rogge schulc]j-cr
is aan Janne van den Pitt.e en Symoen, zijn broer, waarvan 40 so 6 d" glro"
en 3 mud rogge voor Janne en 2l so 6 c1" gro. voor Symoen" V'Janneer llij itet
getd en cle rogge zal- betaald helrÏ:en , schelden zij Sanders en de jonkvrouw
zijn schoonmoeder, vri-j van alle schulden die zij van hem kunnen eisen.
I3org: Arend Sersanders, zijn broer.
Fo 1Bv" /'2"



':..'tr,o7 (noso anuari 7

:,1),4," I(ateline Vrimans, f a
om in haar naam haar
F1 o lAtro /Q/ ¿o

()/"

Gheerard qeefi- cie volmacht aan Pj.etc,rren Pi.eterssone
schulden te ì nnr,:n binnen Gent "

-1ì.í15. Jan Beecmani f s "
Raes van geleend
F" Zllv" /4"

Jan, erkr:nt clat hij 2A s" gro" schuldig is aan Cornelj.sse
qeld 

"

':i,iì6" Gillis van den Dorne erkent.
mine van clei: Flueletn vcln een
Fo 24r" /1-"

dir.t hi. j 24 s o gro " tourn " schuldiql j- s aan Lam.-
harnas "

'.1,E7" Ghiselbrecht de Man heeft e€in lijfren.i;c van La s" gro" tourn. per jaar v€lr--
kocht aan Mergrieten Smul-res, cìe weciuwe van Jan van Yrnpen" A1s waarborg
stelt hij zijn huis die een leloverr is meL alles v¿at erbij hoort, staancle
op cle Reep teqen cle lri/ijdenaarcì, tussen Ect.ore van cler Lrerre en i,ievin varr
Dickele, belast met lO s" par" per jaari: voor Daneel Iìi jm en zijn clercle cleel
van de lrramenrr erachter, belast met. ci jnzen voor verschi]1ende lanclheren.
Landheer: Heinric vân den l-{ecke, on{:vanqr:r. van Daneel Rijm.
Fo 24r" /4"

'. .iì Phii-ip Claeus heeft een lijfrente van L0 (6) s" qro, tourn" perî jaar ver.-
l<ocht aan Janne den Fel<el en l4ergrie'Le Straetmans, zijn vrouw" Als waarborq
stelt hij het huis waar hij in woont en het huis ernaast, naast cie wecluwe
I-laelbecx, in de Gelukstraat, met alles weiL erbj-j troort, op een ç:îf toeire.*
horend aan de stacl GenL en belast met 13 qro. en 1 ing. per jaar"
Landheer: Justaes Onredene in de naam van de staci Gent"
1-5 februari 1409(n.s.) Jan de Fekel €Fr i'lcrgriete stellen zich tevreden meL.
he{: huis waar Philip in woont en on{:heffen het ande.r huis" Landheer:
Justaes Onreclene "4 rnei 141-3: gccanceleerd omdat Jan c1e Fekel en Mergriete SLraelmans çesto.r-.
ven zíjn "!-o 34r'/1"

1.t),O7 (n"s")o januari g

¿i89" Everaert van den Drj-essche geeft bij zijn dood L0 lb" gro" Lourno õìã.r1

c¡rieten, z-L)n na'L.ur.lrLijke dochter bij Lijsbetten van der Haghen, met
neele den KeLeletîe, haar man en vooqd"
Voldaan : 10 februari 141,1,(n.s " ) .Fo 24r. /3 "

It/ier
D¡r^

49O. Uitspraak in het geschil tussen Janne wlinneboden, mol-enaar en Lisbetten
sKeiselîs, zíjn vrouw, die van hem ís weggegaan uit schrik van mishanciel<i
te worden" Janne belooft haar niet te slaan en anders te scheiden bij cie:
officiaal van tafel en becl. In riib geval zullen man, vrouw en kind elk een
de.rde van de goederen krijgen en de moeder zal- he'b. kind behouden.
Fo 3Ov" /6 "



68,

1407 (n"s.) ianuari I

49L" Jan clrr Ruese heeft in pacht genomen van Pieb,ren it{uelcndijke, als gemach"-
1:igd<=: voor de vrouwe vancler Moure, de weduwe van GheeraerL van Ghistelet
haar deel in hetveer te Love-:ndeq¡Êrn voor j jaar aan 24 lb. par" per jaar,
Verder erkenL Jan dat hij c-:en schip van voornoemde vrouw qebruikt, waarci
zijnde 33 s" 4 d" Ero" en clat hj-j haar noq 15 so qro. en 2.14 steen vLa-s
schuldiç¡ i.s va.n achterstallige pachb "F" 66v" /2"

1,92" Ileinric de Tol¡reere heef t, gehr.rurcJ van Pietren Muelendi jke, als qevolmach--
tigcle voor cie vrouwe vancler Maere, rie v,rc:cluwe van Gheerarcl van Ghist,ele,
een meers geheben de Hoedemersch gclec¡en Le Loverrdegem, voor 3 jaar aan
24 s " gro. per j aar "
Fo 66v",/5"

1.4o7 (n"s"), januarÍ 1-o

493" Jan Vlieghe, fs" Lennoet, heeft een f-ijfrente van een halve.¡ierteJ- l:::oocl
per week verkocht. aan.Janne Ghisels en AechLen van der Itleere, zi.jn vrouvl,
Als waarborg stelt hij een bakkerij, staando buiten Windgaten op he'L erf
clat toebehoort aan Sirnoene uLen Hove, met alles wat erbij hoort meb ts.Ltzctn*
dering van de tuin, tussen de brouwerij de Lelyen en het huis van Jacob
Pott.r:r en belast met. 22 s" 4 d. par"
Landheerå,Simoen uten Hove"
Fo 16r" /L"

!i94. Jan C1aus, schoenmaker¡ eñ ltlachti-lt van den i.luLle, zijn vrouvJ, erkennrln
dat z,i) Claise V'/eyLins, al:Las van den Borch, Jans oom, van eten, clrankt
l<leren, van al zijn levensbehoeften zullen voorzien tot aan zLjn dood en
dit voor t2 Ib" gro" tourn"
Fo !6r"/3"

¿i95" De schepenen van de keure L,e Gent veroorclelen |4ichiele Scattemannc tot
het Ì:etalen van 5 lb " 19 so 2 d" qro. tourno aan Janne van Loekerne a1s
vretteli jk plaatsvervanger van l4at.heuse Drieghen"
Voldaan: 6 juli L4A7 "lro 16v" /3 "

496" i{einric de Raed, van
luun schuldig is aan
Fo 24v" /3 "

erkent dat hij 2 mud rogge en 13 halster nlasi:e-'
Rabau "

811o,
Cl ai se

497" VJillem van den Kerchove heeft in pachi: qenomen van jonkvrouw LleaLrisen
sPapen, weduwe van lìobbrecht sJonghen, een stuk grond, 6 dagmaal groot,
liqç¡encl te Velzeke voor een lijfrente van een zak koren per jaar van X

halster masteluun, te leveren aan haar huis in Gent. De pacht zaL duren
zolang de jonkvrouw leef t..
Fo 24v" /6 "



¿;Õ

1407 (n"s.) i anuari L0

498" Op verzoek van Janne Huqqeboude, priester en ontvanger van de coticliane
van Sint-Jacobs in Gent, is het huis toebehorend aan Joessr: van den lìoernc,
gelegen in de Veldstraat tussen de Hoorn en het Bijlkin gr:pand door Janne
van Buxstale, amman van Gent, Laurens Pc:nen, schepen van de keure en Jacol:r
SLurtewaghen, schepen van gedele op een som van 1,6 lb" par" van achterstal-
lige Iendcijns, te verhalen"
F" 25v'/4"

,:-199" Victor de Vlieghere, priester, erkent da"t hi j 6 1Ì: " 12 d, gro" schuldiq is
aan Pieteren den Smet en Willem van den llove van de koop van een huis s'l¿:.r.n-
de in de Cattestege waar Willem Ruqghens'Lul i-n woont, nI" 41-ln" 1"2 d" gro"
aan Pieteren den SmeL en 2Ib" gro" aan l,t/illem van den Hove.
Borg: Ca.sin Borlr.rut
Voldaai, z 17 juni 1407 "Fo 3Ov'/3 "

14C-7 (n"s"), januari 11"

5OO. Clais van den
zíjn dochter,
personen voor
F" 24v" /4 "

Berghe erkent daL hij 5
de weduwe van KersLiaen
hem iretaald had "

1b " gro " schuldiq is aan l-leilsoetc+n,
SLoever die zij aan verschillende

5O1" Pieter Scelpe, f s" Jan en Kateline van den Eechoute, zijn vrouw, erkennetr
zLch voldaan van de som geld waarvoor Pieter van Hertbuer hun rechL van
lenen en erven, ligqend te Af sneee ongeveer 4OO roecien groot, gekochi: heeft"
E1 o )A,¡o /rE ¿+v /)"

:t}z" Fransoys van der Smessen heeft verkocht aan Jacoppe van der Porten de helft.
van een huis (de andere helft l:ezit Janne E]lekier) staancle in de Tijl<str.'a*-
Le, met alles wat erbij hoort"Op het gehelle huis berust een cijns van 16 so
par" en een viertale koren per jaar" Deze l<oop is gesloten voor L0 lbo Çr(ìro
Lourn "
Borqen: Jan Ghevaert en Jan van Westvorcie, f s" Jan"
F" 24v" /10"

Kateline Croelands,
aan Janne den Smet,
goede diensten " Van
sen beLaald worden "Fo 34r" /11".

fa"
c^
Iòo

wat

Wouter, weduwe van Francx, qeeft 6 lb" gro" tourn"
Jacob, wonend in Zaamslag, bi j haar dooc1, voor ziin
bij haar doocl overblijft, moeten eerst 40 zielemis:-

1{LA? ( n " s.). ianuari 12

schepenen veroorclelen Jacoppe
Pauwelse Nijsse van koren en
Jan Maes, knaap van Pauwels,

16r" /2"

Dj-ermanne tot het betalen van 38 s " gro.
.Jacoppe elst de betaling van L vat bier
v¿ìn hem genomen heef t "

5O4" De
aan
oat
FO



1"407 (n"s"), januari 12

5O5" l4art.in van Brakele heef t
naarde en te Pamel en al
bezit., voor drie jaar aan
F" 16r'/5"

gehuurd van Wil-lemme van
het recht <ia't hi j op het
44 Lb " par. per j aar "

'f a\

Rochem de tol te Oude.-
l:anbrood en het l¡anbier

506" Kateline Pieters erkenL dat zij 2 Lin" gro" tourn" schuldig is aan Segher
Beelarde van de koop van een huis"
Voldaanz 24 januari 1,408 (n"s")"
Fo 21r" /1-"

5O7. Godevert Oste, schoenmaker, erkent dat hi j 3 11,r" 4 s" qro. schurldíg is
aan Janne van Doereselaer van lecler"
Fo 24v" /7 "

5OB" Diederic van Pulaer erkÞnt dat hij 4.lb" gro" tourn" ontvangen heeft van
Gillisse van den Velcie van de koop van 2 gemet lancl liggend aan het Scut-"
ters kruispunt in Sinaai en scheldt hem ervan vrij.
F " 24v" /'ò "

5O9. Jan van Leyns, fs" Heinric, heeft verkocht aan h/illemme clen Knuts en Ysa-.
beelen van der Corben, zijn moeder, weduwe van Gheerart KnuLs, zLjn l:c.'
huisde stede ter Pitte¡ genaamd tlclen Osse en den Eselell, belast met L2 lit"
parc erfrente per jaar die jonkvrouw lvlergriete van Westvoerde, weduwe van
I-leinric van Leyns, Jans sLiefmoede.r, erop heef t.
F" 31r" /1c-"

51O. Uitspraak in het geschil tussen Janne van der Scaqhen en zijn vrouw en
Riquaerde van Liekerke i"v"m" de erfrente van 2 Lb" gro" per jaar die
Riquaerde aan Janne verschuldigcl -i-s op ziln goed te Huise. Riquaerde maq
deze rente elders bezetten "Borg: Stevin van Liekerke"
Fo 51vo /8"

1,4C7, (n.s") j anuari 1-3

511-. De schepenen van de keure
het betalen van 2 Lb " 9 s
gerechtskosten 

"F" 16r" /4"

te GenL veroordelen Michiele uten ldulghen toL
gro" tourn" aan JoerÍsse den Smet en van de

51"2. De schepenen van de keure te Gent velroorcielen Simoene van den Gate
het betalen van 28 s" gro" tourn" aan tjlarien Gheerolfs van cle koop
hi.tis" Verder erkent Simoene c1at hij Marien nog 28 s" gro" schuldiq
voornoemd huis.
Fo 1,6v'/7 "

tot
van eefl
i- s van
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513" In het geschil tussen Cliviere van Surac en Janne Da.vycl i"v"m. het leen"-
goedr gelegen te'Zulte, dat Olivierc toegekomen was na dc doocl van Jan
Scaet, zíjn grooLvader, van L3ovel<erke, en opgeeiist wordt. door Janne Davycl
voor de bel*aling van schulden die Jan ScaeL bij hem had verwj-jzen de schc*"
penen de zaak naar cle plaat.s waar ze hoort"
Fo 16v" / L"

5L4" De schepenen veroordelen Jairne van l3alau tot
jaar gedurende 2 jaar aan Kathelinen Swarten
kind Merkine "F" 1bv" /4 "

het betalen van 9 s" gro" P€r.ì:
voor het onderhoud van Ìrun

q4E Uitspraak in het geschil tussen Janne vanden Pitt.e, fs" Symoen en iannc
Laphout over hun huizen enrstedenl staanCe in de Guldin sbrate bij de Sint-'
Janskerk " De schepenen van de keure te Gent en met hen meester Gil1is de
Zuttere en meester Jan l{ebin, gezworen landmeLers van de stad GenL, oorde*
len dat Janne Laphout de qoot die tussen cle huizen 1iqt, moet maken en
onderhouden op zLjn kostenr eh dat clie goot wate.r'mag voeren op de plaa.L.s
Vân,'.Jañno vanden Pitte" Janne vanden Pitte en Symoen, zijn broer eisen al.s
landheren van Janne Laphouts huis, dat hi j hun erf niet. zou afbrel<en" IJii-':ii
oordelen de schepenen dat Janne de kamer mag afbreken waarmee hij reeds l.,'r:-
gonnen is, a1s hij het voorhuis eerst goed in orde maakt (nl" het dal<, de
binnenmuren, zoLder, deuren, vensLers en atle andere huisinrichting")
F" l9v" /3 "

516" Jan Houcman, Anthonis Ca'huusr:r Jacob Cabuus, zijn broer, ,Jan de SmeL, al:Las
de Pape, voor zLclnzeLf en voor ltJillern de Smet, zijn broer, verklaren daL
zi j geen schuld meer hebben aan el-kaar "F" 24vo /1l^1.

517" Jan Minicus erkent <iat hij 30 s" gro" Lourn" schuldig is aan Cornelis van
der it1uel-en.
Fo 24v" /tZ"

518" V/ulfram Vriend en Jan de
dat Clais Fierins, alias
1b" par" schuldig is aan
F" 29r" /2 "

Kuenelere, erfachtige
de Vleeschouwere voor
Justaesse Coets,

Gent., rapporLercn
heeft da.t hi j i6

liec-len in
hen erkend

519" Pieter i{innebode en i'''laes Cornelis hebben verkocht aan Boudine den G.ruter'':
en Ghiselbrecht den Grutere, qebroers, het erf van het Clruuthuus itr de
Donkersteegr onder tvíercante SLeenhuus dat i:ot aan de Hoogpoort loopt, mct-
uitzondering van de rechten die het huis de Ketel, aan de: Hoogpoort, erop
heef t en verklaren zich voldaan van cle koopsom" Boudine en Ghisellorechl:
dringen Pieter en ÏVlaes het bezit van het voornoemde erf op voor een erf*
rente van B 1b'" par" per jaar" Om de broers voldoenCe zekerheid te qeverl
van hun erfrente, hebben Pieter en l,iaes het voornoemde stenen huis beloof,J



"t)

te bedekken met tichels, binnen één.Jaar en binnen twee J,aar het huis van
binnen te versieren" Als waarborq sLellen zij hun erf naast het sLenen
huisr oP de kant van de Koornaard, met het huis dat erop sLaat, naast
I-lughe Alaerts.
Fo 43v" /1,"

1407 ( "s") anuari 1,3

52O" Jonkvrouw Lisbette Heymans verklaart zi-cln voldaan van cle lijfrent.e van 5
Ib" gro" Lourn" die Jacob uter Galeyden haar jaarlijks schuldig is"
Fo TOvo /3 "

u"o7 n"s" anuari 1"4

521"" Kathelinen van den Hulte, alias Arends, erken'b, dat z,ij
schuldig is aan Willem van den Cheinslande van geleend
Fo t6v. /2"

32 so gro" Lourn.
gelcl "

5?-2" Boudin Braem erkent
vrouh/e sVrlinters van
Fo t6v. /7 "

dat hij 7Ib" 4 s" 4 d" gro" tourn" schuldig is aa.n
bontwerk "

523. In het geschil tussen Pieteren den Mour, vroeger schouteeL van Assenecle
in de naam van Janne Vylaine en de vrouw van Vrlillem Vinde.r in afwezig-.
heid van haar man zijn beide partijen overeengekomen dat de vrouw van
Witlem Vinder 20 Ib" gro " zaL betalen aan Pieteren den Mour"
Borgen: Bussaert van MunLe, meester Jan van Voshole, Jan van Landegem,
fs" Gheeraert en Janne den Busere, van Bassevelde"
Fo L7v" /8"

521i" De schepenen veroorclelen de vrouw
60 lb" par" aan Janne den Busere,
Vðldaan: 1- juli L407 "Fo 1"7v" /'o "

525. Pietren de Smet, fs.
gro. tourn " verkocht
van de koopsom 

"Fo t9r'/3 "

VJillem Vinder tot het betalen van
Bassevelde "

van
van

Jan, van Zwijndrecht, heeft
aan Matthijse van Varendonc

een lijfrente van
en verklaart zich

L2 so
volclaan

526" Jan van Vrechem, alias van den
dig is aan Claise clen Costre,
Fo t3r" /5 "

Scoete 
o

alias de
erkent dat
l,laerscalc,

hij 30 s. gro. schul-
van een paard 

"

52-7 " Andries de Riemakere erkent
coppe den Grave van leder.
Fo t9v" /7 "

dat hi-j 28 so qro" Lourn" schuldig is aan Ja.-



14C;7 (n"s" anuari L4

52É1" Jan van Baten erkent clat hi j
den Drayere in de naam van de
Voldaan z 1,1 augustus 1"AO7 "Fo 21r'/14"

,l/ìñ

gro " tourn " schuldig is aan Janne
AxeI van schors 

"

2 l-lp" 4 s
heer van

De schepenen veroordelen jonkvrouw .Lisbctten, cle
W5-jchuusse als erfgena¡ìm van Zeqheren j:.ornaigen
4 d" gro" tourn" aan Daniele van den Riede.
I¡o 25ro /2"

weduwe
tot het

van Wille van
betalen van 28 s "

53O" Gíllis de Backere,
aan Gillese vander
[j'" 57r" /3"

fs" Jacop <rrkent,
Hul sL "

ciat hi j 125C. takkebossen schuldir¡ is

van Crombrugqhe erkent dat hij in de naam van
broer, 28 schilden ontvangen heeft van Claise

531-. Kat.eline clais heeft gehuurci van pieteren den Ruemere
vrouw, hun huis staancle in de BurgstraaLo genaam<i den
1f) s" gro" Verder erkent KaLeline claL zij in qoederen
die de herberg toebehoren) tot 2 Lb" 16 s" gro. tourn"
Borgen: Matthijs Appc+ en pieter van den iJecke"
Fo 59v"/7"

1407 (n.s") " ianuari 15

en Mergrieten, zLjn
Hane tot 23 juni voot:
(tredden en ancicrc:
heeft ontvangen"

It4ase van Croml:.rur. ,

Rabauwe van pachL"
5i2" Gheeraerd

,?he r zL jn
F" 16v'/9 "

i33" l3oudin Hênyse erkent dat hij voor 6 s" 11- d" qro" beloofd heeft aan piete--
ren van lìonneke-'en Merkine Lathem, kerkvoogcìen van de kerk vân Sint-Baafs-
Vijve, cle toren van die kerk meL lood te beleggen" De kerkmeesters moeten
hel lood leveren "Borg: Pieter Henyse, zi)n brorr"
F" 16v" /10"

534. Jan Polleit en Gheerard
lipse vander Linden, 13
alias van Meerem "
Fo 1-7v'/7 "

Hove erkennen dat zLj, als borgen voor phi-
d " gro. Lourn " schuldig zi jn aan Gil1is Anzin¡:

uten
s" B

535" Jacop van rlen Walle Ìreef t een o ste,ler c¡ehuurcl van Janne van der Cappe1len
te Sint-Pieters Aalst, uit.qenomen het voorhuis dat van Janne blj.jft? voor
43 so gro. per jaar gedurende 6 jaar" Als waarborg stelt Jacob een huis
liggend Le Sint--Pieters Aalst dat Jacob toebehoort en vroeger van Jan'Ioeps
was "Fo l9ro /L2"



74"

1407 (n.s")" ianuari L5

536 " Jan de Hane erkent
van Clepdorp"
Fo 34v" /2 "

dat hij 5 lb" 14 s. 4 d. gro" schuldig is aan Thomaso

1+a7 (n.s") j anuari L6

537, Gillis van der Hu1st heeft verkocht aan Janne Sloeven als voogd en Ghee-
romme Borluut, als t,oez-i-ener van jonkvrouw Kateline Sersanders, fa" Simoen
wees, zijn goed qelegen te Aslsne , waarvan de stede aan de plaats ligtItTheedekifl", 9 bunder groot en belast met 4a gro" per jaar en dat in pach;
gehouden wordt door Laureins van Bíessem en GilIis Raes" Gillis beloof't:
dat hij ervoor zal zorgen clat het goed een pacht van 2 lJo" gro" tourn"per jaar waard j.s.
Fo 21v" /2"

14Ct7 (n.s") anuari 17

538. Jan de Neve en Maerc van t¡/etteren erkennen dat
schutdig zijn aan Janne Everwijne van de koop
Fo !6v" /Lt"

zij 1,2 lb" gro. Lourn"
van BO last wi-tte tarh¡e.

Ij39" De schepenen veroordelen Janne Taybaerde
t,ourn" aan C1ayse uten Berghe"
Fo !6v" /1,2"

540"

tot het betalen van 20 so groô

Alin heeft zijn recht en een vijfde van een halve bunder moer verl<ocl ,

Symoene den ln/int, dat Jan den l¡/int, vader van Symoene vroeger gekocht,
van de abdis van Marquette liggende te Wachtebeke genaamd in den Bel.L "verklaart zich voldaan van de koopsom"

t7v" /8 "

Jan
aan
had
Jan
FO

114L" Jan van den Berghe
Janne Baillet van
Borgen: Pieter van
Fo 17v" /9 "

hij 4 lb, 10 s" 9

brouwer en Jan van

d" gro" schuldig is aan

den Berghe, fso Jano

erkent dat
koren "
den Hulse,

512" Boudin de Ledeghe
Janne Baillet van
Fo !7v" /1.o"

hij 3 lb" 9 so 5 d. gro" schuldig is aanerkent dat
koren "

5.'.J.3" Pauwels van
een half mud
ontdoet hij
Fo 17vo /12"

Mushole erkent dat hij een lijfrente van 26
rogge schuldig is aan Merqriete Steps" Met

zich van alle voorgaande, gedaan door Janne

so B d. gro. en
deze verklaring
van Merlaer"

544, Joes Boene erkent dat hij 18 so
Brouke en pieteren pieLerssone 

"F" t9r" /9 "

gro. tourn" schuldig is aan Janne uten



L4a7 (n"s") 
"

januari 17

545. symoen van der scaffelt erkent dat hij 14 s" 6 d" gro" schuldig
Janne van den Bossche, fs. HeinrÍc als wettelijk gevolmachtigde
van de weduwe van Symoen van RavenscoeL van pacht 

"Fo 2!r" /7 "

1-407 (n"s"). ianuari L8

1S
1n

75"

aan
de naãl

5,16" Jan DÍerware heeft een leen gehuurd van Raessen
houdt van de heer van Sint-pieters gelegen te 01
ke, voor B jaar aan 20 s" gro" per jaar, Dit lee
5 bunder land: 3 bunder op cle Hor.rtakker en 2 op
bunder meersen gelegen naasL de sLede clen Derden
elk jaar twee varkens bij hem t.e laten 1open"
Fo !5ro /4"

547 " Jan de Kuesere beloof t l¡iouteren den Muenc en Janne
te laLen genieten van de 5 gemet Z7Z roeden land,
bij de drie L,avernen die ze van Daniele Roecssone
Fo t6r" /9 "

Colparden dat zi-jn vrouw
sene in het goed ten Brou-.
n is de vijde schoof van
de Hoeghen Brouc en op 3
Opper" Jan belooft Raess:,r

Lauren ssone ongesLoorcl
gelegen te HulsteramJ¡acì"+
gekocht hebbeç.

548" Gillis Vijt, fs" Claeus
is aan Pieteren van den
Fo 16r" /10"

hij 4 lb" 16 s" gro" tourn. schuldig
qeleend geld "

erkent dat
Wolken van

549" Vlerqriete Spelmans, vrou\^/ van Jan Ba1au,
haar man, erkent dat zij 1,1, s" I d, gro"
en zijn zoon Gillisse van makelaríj 

"Fo L6vo /L3 "

en wettelijk plaatsvervanger van
schuldÍg is aan Janne tSolleberL-,

55O. Lisbette sDobbeleeren, erfachtige, met Janne van den Capellen, haar man,
en voogdr hebben een halve bunder moer verkocht aan Harende den Necker voo.r
54 lb " L8 d. 9ro " tourn " Deze moer ligt, Le l¡iachtebeke op de rf Langhe Leeder?,
genaamclltBroeder Clais leederl, ten westen ervan ligt de moer van cle vrouwê
van Doornzele en lrroeder Heinric Hoernic en Len westen 1igt die van de
abdis van de Bijlokeo
Borgen: GÍIlis Hoernic en Segher Hoêrnic, gebroers"
Fo 18ro /L"

551" Bloy vanden Hul1e heeft aan Pietren Aelbrechts en,Lijsbetten vanden Hulle,
fa. Eloy t zijn vrouw, alle rechten van vruchtqebruik, huizen, bomen, roer-î
de goederen, gereedschap en te veld sLaande oogst verkocht clie hj.j mocht
eísen op de goederen buÍLen Gent gelegen ciie Lijsbetten verkreqen hacl bij
heL overlijden van Heilsoeten Serjants, haar moederr te wichelen, te sers*
kamp, te Sente Aechten, Le Landskouter, t,e Hulst. of ergens anders. EIoy
verklaart zich voldaan van de koopsom"
Fo !Br" /6 "



)
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Phelips TibaerÈ heeft een lijfrenle van 6 s" gro" per jaar verkocht aan
Boucline Lans en Mergrieten Reyns ¡ zLjn vrouw. A1s pand stelt hil zLjn .i'"ris
staande op de Muicie tussen het huis van Jan van Pueder en dat van Mergrie'L.-
Reins op het erf behorend aan de stad Gent en belast met 14 so par. per ja.
i¡Janneer hi j niet op ti jd bet,aalt., nroet hÍ j ?- c¿ro " tourn" per dag betalen
gedurende L.4 rlagen "Landheer: Just.aes Onredene in de naam van de sLad Gent"
Fo 2Av" /3"

)

5:3" Cla.is van der Docken, It{ichiel van der Docken en Jan van der Docken,
geven Boudine Daubrouc de volmacht om in hun naam hun rechten op te
11oâov" het overlijden van Katelinen van Leebeke"
Fo 25v" /1"

gebroe
eisen

:ii4" Lievin van Deynoet, heefL een
van Heinric Deynoet, verhuurd
Fo 26t" /7 "

staanplaats Ín het Groot
aan Líevj-ne van Dannoet,

Vleeshui-s, op erf
fs. Jan voor 2 jaar.

i.;5, lvlattheeus Langhelet erkent dat
ren den Neckere en Adriane van
Fo 33v" /9 "

hij 30 so groo tourn" schuldi-g is aan Piete-
Ransbeke 

"

5'5" Uitspraak in het geschil tussen Heinric de Necker, bakker en Jacop Triest.e.
priester i.v"m" 7 lb" qro" tourn. die Jacop beloofd had te betalen uit een
schenking van erfelijke renten op grond f,n DesLeldonk, die Jacop van l-leÍnr.,.c
eisLo De schepenen wijzen Jacop op de eed die híj afgeleqd heeft en ontsl-.
hem van de 7 Llo" gro. als hij de gerechtskosten betaalt"
Fo 34vo /3"

':"A"A7 (n"s"), januari Lg

ii7" Marti.n de Gheend erkent dat hij een vierde van het huis, geheten V'luwenborclr
heeft verkocht aan Janne van Roesselaer, fs" tserclais, met het erf, daL
erbj-j hoort., gelegen op de Hooqpoort tussen de Ramme en de Mayere, belast
rnet 1"4 Lll.^" par" per jaar z 6lbparo ðãr-r PieLeren den Pape, fs" Gheerolf en
B Ib" par" aan voornoemde Martin tle Gheend, dle verklaart de hele koopsom
te hebben ontvangen "Fo !7v" /2"

::iB" Jan de Meyere, kaaskoperr
Gillis Laureins de jonge,
Fo lBl"o /4"

Wouter Mile, fs.
ne van Doorslaer
F" t9r" / 7

hij 20 lb" 5 so gro. schuldig ís aanerkent dat
van boter"

Jan, erkent <lat hij 22 so groo tourn'" schuldig is aan Jan
van leder"



n"1
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oo Joes van Westerghem erl<ent dat hÍj 2l-ln" gro" schuldig is aan Joesse den
i-lase van benadeelde borgtocht;
þ-o 1Br" /8"

) l(atelinen van Selveghem, v¡eduwe van Jan l3raem,
l:ourh. schi-rldig is aan Thomas van Berghene van
Borg: Jan GoÌ:beert, lcandelaarmaker"
Voldaan: 6 apriL 1407 (n.s. ) .
Fo 1-Br" /1A"

erkent dat
kosten.

zLj 1t, so gro"

i?." Jan van der Gracht, fs" Gorít. erken.L dat hij 31b. gro" Lourn" heeft
vangen van Jacob c,len Hamer ciie hij van de proost van Sint-Pieters te
met Gheeraerd van Cockelbc,:rghe moest beLalen"
F" 1Br" /11"

'Ç A

ont-
samen

Jan VJaute heeft. verkocht aan Joesse \,r/illaens de helft van het huis met alles
wat erbij hoort(de andere helft behoort reeds aan Joesse), staande aan de
Koornaard, naast het huis h/aar Joesse nu woont en is het hoekhuis van de
st,eeg die naar de Leie loopt" I-{et gehele huis is belast met 9lb" 2 s" L d..
par" en 5 kapoenen per jaaro De lcoopsom bedraagt 16 lb" gro" en een lijfrei: .

Le van 12 lb" par, per jaar. Als waarborg voor de tijfrente stelt Joesse h''
hoekhuis en voor de 16 Ib" gro" het huis waar hij nu inwoont, belasL met 7
lb. par. en 4 kapoenen per jaar.
Landheren voor heL hoekhuis: Jan van den l-lecke, priester in de naam van de
Heilige Geesttafel van Sint-Jan en rneester Jan de Smet, pastoor van Sint-
Niklaas in de naam van cle pasLoor van <iezelfde kerk; landheren van het huj-s
waar Joesse inwoont: Jan de l''lan in de naam van heL Nieuwe Klooster en Martl'r
de Ghend"
22 aprJ-I 1'413 (n"s.); Jan l¡/aute schelrit Joesse vrij van het bezit van het
Ìroekhuis op voorwaarde dat hij zLjn huis aan de Koornaard als waarborg ste-.':
voor de lijfrente (schepenen SLevin van Liedekerke, Jan Hoeghen en hun ge-
z-el- 1en ) .
Fo 19r" /6 "

Goessin van der Straten en Kathelinen Bloums t zLjn vrouw, hebben een hr-ri-s
verkocht aan Líevine Hallinc, met alles waL erbij hoort, staancle in de Kam.-
merst,raat tussen Ectore van Buerhor-lLe en J¿rnne Haesbijte en belast met 4lh.
par" per jaar nI" 1,4 s" par" aarì cle pastoor van Sint-Jacobs, 1,3 so par" aan
Gheerolve BeLten, fs. Gheerolf, 11" so par" aan de vrouwen varì Jacob vanden
Pitte en Gheerem Borluut, 6 s" pãr" aan illarLine de Gheend en voor cie melaal: -

sen L0 s" par" De koop is gesloten voor een tijfrenLe van 24 lb" par" pe,î
Jaar" A1s waarborg stelt Lj-evine het voo¡:noemde huis"
Landheren; Martin Ydiers, pastoor van Sint,-Jacobs, Gheerolf Bette, fs" Ghee.
rolf s; Jacob van cien PiLte, Gheerem Borluut, f s" Gheerem en lvlarLine de Ghee..iJ
3 februari 1'413 (n"s"): Jan van de i¡/alle, in de naam van en a1s man en vooi -ì

van Katelinen Placharts, gehele erfgenaam van een vierde langs moedergzí1rJer
vän Barbelen van den Pa1e, de vrouw van Goessin, erkent zich volclaan van dâ
lijfrente van 10 s" gro. per jaar (1/4 van de 2 lb" gro" per jaar) van Lie""
ne Hal1inc.
F " I9v" /3
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-;,,)5. Jonkvrouw Lijsbette Bernaiges, weduwe van Willêm van Wijchhuuse, heeft een
lijfrente van 20 s" gro. tourn" per jaar verkocht aan Li-evíne van den Ber-'
blocke op Annekine en Lodekine van clen Rerblocke, kinderen van l,íevine. Liì'"
bette beloofL een waarborg te ste-L1en bj-nnen de parochie van tvloorsel bij
/\alst" Wanneer z,ij c1e lijfrenLe niet, lcel-eralt, moet zLj tO Ib" groo tou-rn.
betalen "
Borgen: Symoen Parijs, Jan de Koc en Mechiel de ClocghieLere"
Fo 19v" /5 "

)tti,;J (n"s" anu t- ¿u

6) Gillis de Costere, fs"
Janne Seys, fs" Gi11is
Vol-daanz 22 juni 1-408"
Fo 1-4r"/L6,

-.7',!" Jan van Conincxcionc,
is aan Janne van den
Fo 1Bv" /1,2"

erl<ent dat hi j 7 lb" L0 s
de lcoop van eel'ì schiP "

Ero" schi-tlcliq j-s aanJan
van

ì.7" Clais Broukaert erkent dal:
l:sWinte.rs van de opvoeding
F" 1Bv" /1"

16 s" çJro" schuldig is aan jonkvrouw l"larie:n
een kind "

schuldig is

Pieterssone ciì
zic]n volclaarl "

hij
van

5i.i. TierseLet van den Bare erkent dat hij 2l-in" 2 s" gro" tourn"
aan Pieteren Pieterssone en Janne uten Bl:ouke "
1,2 april 1407 (o.s ". kan zowel L4O7 als I4AB zi,in) 3 Pieteren
Giltis van Eichem in de naam van.Janne r;ten Brouke verklaren
Fo 23v" /13"

-:o

,,4A1 (n"s" anuari 21

De schepenen veroordelen Jan Houcman tot het betalen van 24 so gro"
aan Gitlis Pauwelse , fs" Jan voor het te l.aat. betalen van de koop
huis staande in de i{ieuwstraat te Sint-Pieters"
Fo t9v" /4 "

tourn "
van een

l7O. Ghiselbrecht Seyssone erkent dat hi. j zl lb" 1-3 d" gro" schuldig is aan Jannl'
de Moenc, van Kaprijke,
Fo LBv" /S "

:''iL, Jan de t4oenc van Kaprijke geeft de volmachL aan Jan Alj-sen om in zLjn naam

t.e eisen en verantwoording af te leqgen"
F o 1.Bv" /6

Limmerman, erl<ent dat,
Watere voor het maken

3 Lb" 16 s" gro" schuldig
een ticheldak.

hij
van
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-tQ

tl1 T

het

zich

573" Saladi jn varì IÌertbuer erkent dat hi j 6 Ib" gro" tourn " scht-ttdi.q is aan
Annekine en Merl<ine van Hertbuer, zijn l:astaardkinderren, die hi j heef l:

Li jsbetten tsVos, f a" Jan, van de opbrengst van hun twee stanciplaaLsc¡;i,
in het GrooL Vlr:eshuis"
28 augusLus 1-409, Pieter van lirtlruer, vooqd van de kinde.ren, verklaart.
voldaan van cle weduwe en de erfgerlamen van Salacìijn van Hertl¡uer"
t.¡o 19r" /5"

5'Ì4," Andries van l3uclzele erkent dat hij 17 s" 6 c1" gro" tourn" schuldig is aðn
Janrre van Doereslaer van Lecler "F" 19v" /4"

575" Jacob Diet al- doet, bakker, erkent clat hij 24 s" B d" qro. tourn. schuldÍ-g
j-s aan Janne den Koc, f s" Jan van koren"
F" 19v" /9 "

:i?r: De schepenen veroordelen VJillem Boelen
van L1 Ib " 15 s " .3 d . gro " aan Symoene
Eìo .)t-\-o /AL 4VL /9o

en iìaessen den Smet tot het lcetal-en
den Vrlint van de koop van turf "

staanplaats in het Groot Vleeshuis verhuurc'
voor 2 lln" gro"

577" Ghiselbrecht Soissone heef t- een
âan Janne Meyeraert voor L j aar
Fo 23r" /9 "

57{t" Lauwereins van
Janne Raessen,
Fo 24r" /5"

Gheetsem
alias de

erkent dat hij 2(t s" gro" tourn" schuldig
tdilde van de P;oop van erven"

r_ s a.an

579" De schepenen veroordelen Lievíne l¡/outers als borg voor de weduwe van i"lat*.
thijs Cachtel, nu de vrouw van Jan van der fìaghe, tot het betalr:n van 32 s
qro" aan Wj-1lemen van Ravenscoet"
7 apriL 1,407 (n.s.): Heinric de Scoemakere als wettelijk gevolmachtigde
voor Willemen van Ravenscoet erkent zi,ch voldaan"
F" 25r" /5 "

53C. Jan van Sebe1yen, f s" Pieter en |'{ergriet.en, zijn vrouw, hebben in pacht
genomen van van Waes, zijn goecl geleqern te Dessele in Destelbergen,
ongeveer 20 bunder groot voor 6 jaar aan 3lb" 1-5 s" gro" per jaar"
F" 5Lro /!2"

5li" Jan van Ce]:elien, fs" Pj-cter en Merclrieten, zLjn vrouw, hebben iir paclet ge-.
nomen van Li-evine van Waes, zijn qoed qeleqen te Dessele in Destelbergen,
20 bunder groot, voor 6 jaar aan 3 lb" 1"5 s" gro" per: jaar" Zij mogen o"a"
de eíken clie aan de twee hoqe akkers staan erì achter de Lecle l maal omhak*-
ken evenals het hout van de Luree weiden die aan het leen van Pieter Spieçei.
l<omr:n en van de gracht die van i¡eide weiden van de Walgracht tot aan de
Lede loopt" Volgende percelen worden genoemd:
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L18 r" voor de achterdeur
15O r" Len oosLen van Jan van Roesselaer
364 r " voor Itmiere vrauh/enlt
L00 r. aan het einde van de Berkendam
63Tr"voorrtlexhuustl
3OO r" op de F].reedakker aan ireL verloren land
2OQ r " op Ce Erkinsam
2 gemet aan de Bijlokestraat
'1- gemet aan h/aepr:nberghe akker
25O r. ten oosten van de lcoomclaard
494 r " op cie Eenbeke
4OO r" op dc Breedakker
600 r " ten noorcien claarvan

Verder moet Janne Lievín el-k jaar een laken bovenkleed en kaproen geven en
e.rkent .Tanne rlat hi j 3 lb" gro" geleencl heef t van Lievin"
Fo 5Bbi sr" /1"

1,107 (n"s")" januari 22

vanden Scoete, fs" SerwouLer en Amelberqhe, zL)n vrouw, erkennen dat
18 lb" çJro" tourn" schuldiq ztjn aân Lievine van Dentelqhem van de koop
een volderi.j, st.aande Le Cromme Es, meL alles v¡at erbij hoort"

!9v" /6 "

i..tCt7 (n"s"), januari 24

:i3tl " Jan
zij
van
ñOr

5i}3" Gi11ís van Kersbelc, in
line en lloelande vander
van hen mochLen eisen"
Fo tÙvo/9"

5aì4 " Cl ai s de Brabantere,
gro" tourn" schuldiq
Bloumen "Fo L8v" /fO"

de naam van z\-jn vader Jan, scheldt Jacob Cronme--
Steenbrugghen kwijt van al1es wat hij of zijn vader

en LisbetLe
zLjn aan de

sVos, zijn
weduwe van

vrouw, erkennen dat zLi 30 s"
Jan Houtschilt en L,odewi jc

5i:j5" Matthis Loen heeft een buncler en 56 roeden grond gelegen te Velzeker ge-'
naamd Danen Rot, naast sGruters goeci r:n belast met LZ cl" par" per jaar per
bunder verkocht aan Gillisse Pi jn, .Legeldekl<er " Matthis verklaart zi,ch
voldaan van cle koopsom"
Fo 19t" /4.

:lil6, Symoen van der Scaffett erkent dat hi j 6 lb. 16 s" gro" schuldig is aen
GhiselbrechL den Vos en verder moet Symoen, de vrouw van Ghiselbrecht naar
Sente Galleyns voeren tussen Pasen en Pinksteren "Fo 19r" /7 "
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..)'''7., l.ievin Deynoet erkent dat hi j 3 lb" gro" tourn. schuldig is aan Ja.nne Pa-'
rijse, de scheerder, van planken"
l3orq: Symon DeynoeL "F" 21r" /2 "

: -,ì P.leter Goedghebuer, fs.
ne van den Bossche, fs"
Ravenscoet van pachL "Fo 21r" /B "

Jan, erkent da.'L l-ri j 43
i-leinric -in de naam van

gro " scl'ruldiq 1s
wecluwe van Symoende

aan .Jan
van

i. il() 7 (n"s"), januari 25

:lii! " 'vVillem van den Lande en jonkv.r:ouw ,Soetin van ErtJruer, zljn v.rouw, hebicen r:ìer

helft van een huis verkocht aan Lauwe.ren van den Pitte, sLaa.nde te Betsaarc.le,
waar Jan van Lonqhevile, genaamcl Lanqr.: Jan, <lestorven is, met alIes waL e.r.-
bij hoort en belast meb. 1?- s" qro" t,ourn" op het gehele huís voor de cot-i-.
diane van Sint-Jan. Deze koop is g<=:sloten voor een li jfrente van 45 s" iqro,
tourn. per j aar "Als waarborg stelt Lauweren het qehele huis en cle sLede.
Landheer: Clais van Bayeghem, priester, in de naam van cle; Cotidiane van
Si-nt.-.Ian "
EìO ,)4-o /Êr ¿Lt /J.

i.;,O7 (n"s" anuari 26

erkenb dat hij 26 s" gro. tou.rn" schuldig is aan Janne A1ijne
van een gorclel "

59t.;" þJiIlem Dhont
voor de koop
F" L9r" /2"

591-" Pieter Blide erkent dat hi j 9 lb " gro " L,ourn " schu}diq is aan Fransoj.se
Ackerman van de koop van paarden, dieren en andere kostbaarheden"
Borgen: Ector van den lvioure en f'lughe Blide"
F" 19r" /3 "

',j92" Seqher Everwijn en jonkvrouw Jchane tdits, f a" i'4ichiel, zijn vrouw, helrl-rerr
eren lijfrente van 30 so gro" L,ourn" per jaar geqêven aan jonkvrouw Jehaniren
Everwi jn, non Le Doornzele, hun dochter" Verder willen Segher en zi-jn v.rouii
Jehane, wanneer één van hen l:ej-<len sLerfL, hun clochter nog eens 10 s. gro"
tourn " per j aar geven , boven de 1i j f r.rrr te "Fo 19v" / i."

ir9J" Pieter Sersimoens, .Tacop vanden Houbkine en hun gezel1en, schepcnen van de
keure te Gent, vernemen van hun voorq¿ìnqers Ghelvoete den Amman, P:'-etren
vancler iVuel-en en hun qezcl-J-en, de eis van Joesse Kerstiaens, deken van cle
brouwers met Mechiele vanden Brouke, zijn aclvokaat., nl. dat zeker bi-er,
toebehorend aan Justase fìyote door de vermaners en de keurmeesters van het
bier door uitslag bezocht was"
F" L9v" /2"
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hi_i B lb" 5 s"
achterstalliqe

öao

gro" tourn" schul-
lijfrenLen "

Clare vander Bellen, weduwe var'ì Jacob Bussaert, erkent dat zLi 2- Lb" 1"7 so
cjro" schuldig is aan Lievine den Brudegoem van graan"
Elorg: Gillis lìuussinc"
Fo 19v" /t3"

,Ja.n rje Grave heeft r:en huis verkochi- a.an Janne den Blake, met een sl.t-tlcje
meers erachLerr gelegen in de Peperstr:aat tussen heb huis van Clais l(ijm cn
cl¿lt van Laureins Groetenr op het erf t.oebehorend aan het LazarusEasthr-rís
en belast met 1¿i s o par " landci jns " De )<oop is gesloten voor een 1.i jf rente
vãìn ?.O s" gro" tourn. per jaar. AIs pand stelt ,Janne het voornoemde huís
rnet de meers" \"'Janneer.Janne de lijfrente nieL op tijd betaalt, moeL hij 3

s " par " per clag qedurende een maand betalen " Verder zal Jan cle Grave en
één persoon, zljnde zijn gezel of zLjn trouwe bode, het recht behouden in
cle meers te gaan tot de puL die erj-n staat."
L,andheer: broecler Jacop vander Sickelen in de rìaam van het Lazarttsqas'bhuj-s"
Fo 2Ar" /1"

i96.

I: rl r,-J)Jo

')..::.C7 (n"s" anuari 27

Sanders Ra.clewaertr 2 de vader, erkent
diq is aan Heinric lt'loenin, prir-:s Ler,
F o 2Or" /2"

cl at
van

l:aìaJ- Oo

5?7" Jan vanden Abeele en Guy vanden Abeele, Çekrroers, erkennen dat zij 2li:"
2 s" gro" tourn. schuldiq z,.jn aan Licvine den I'luenc van laken.
Fo 26r" /5 "

Uitspraak in het qeschil tussen Janne van Embisen en jonkvrouw Lisbet'Len
Bernages, zuster van Segher Bernages en z1"jn erfc¡enaam i"v"m" eon jaarrenbc
van 31b" gro" cìie Scgher aan Janne b'eloofd had te Ï.¡eLalen tot hij als vri.j
man van Henegouwr:n naar Vlaanderen kon komen (ten qevolqe van de doocl van
Taillefeere). De jonkvrouw moeL hcm cle l-lel.f L van cle rente betal.en en de
achterstallen ervan van 4 jaar en rle we:<lr-rwe van Seghe:: moet de andere helft
beLalen "Fo 32v" /1,2"

599. De schepenen veroordelen Janne van di.:r Kerken, fs" Gillis, als 1:org voor
,Janne van der Kerken, f s" ì?ieLe::, tot het betalen van het dercle van 7 th,"
-l s" 2 d" gro" en verder 3lb" 7 s" çro" tourn" van acht,ersta.l-1ige pacht.
aan jonkvrouw ivlergriete van Elverzele"
F" 33t" /3 "

iJO" De schepenen veroorcJel.en Phelips van den Oudenhuus tot het betalen van 41b"
4 so Çro" tourn. aan t-leynricl<e I{anante, zí1n schoonzoon"
Fo 2Or"/8"
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î¡(It" I{ateline sMaders geeft de volmacht aan Gillis Caenheken om in haa.r naam ha¡r::
schulden te innen "F" 2er" /9 "

5O2" Gheerard vander t{aghe erkent <ta.t hij 25 s" gro" schuldig is aan Jacop van
Bruecele "F" 2Cr" /tt"

ito3" KaLe1inen Lammins,
t,ourn" schulclig is
Fo Z1jr" /12"

weduwe van Arent van clen Dammet
aan de kerk en de priesLers van

erkent dat zLl 34 s " gtro "
Sint*Michi.els "

'L!oC7 (n"s.), januari ZB

604" Gillis de Bake, fs" Lievin,
Tiewins van achterstallige
Fo 19v" /7 "

i;CS" Jan Sersanders, fs"
aan Arende Hoem, in
Fo 2Or" /6 "

erkent dat hij 40 s" gro" schuldig is aan Gi1l1s
pacht "

il" l¡/i1lem van Beeke,
turf, schuldig is
Fo 2O r" /7 "

fs"
aan

Daniel, erkent dat hij 2 lb" gro" tourn" schuldi-g ís
de naam varì Heynric Braeme van ivliddelburg "

Heynric, erkent dat hi j 4 Iast en 1600 tercielinght:
Janne den Ruddere, Le leveren op de Lombaerden Leede

'oC7" Arend van der Boenbeken erkent dat hij 3lb" t2 s" gro. tourn" sctruldig is
aan Clais Janssone van achterstallen van de koop van land"
Borqen:, Mechiel de Pachteneere en Jan Penneman "
Fo 2Or" /LO"

:;()8" Jan Cousin scheldt. Sandersse van tsint Pieters vrij
gro" bourn" die hij hem nog schuldig is van de koop
te Overschelde in de Vleeshauwersstraat"
Fo 20v" /5"

C,1.r:" Jan Everdey,
is aarì Jacob
Fo 21v" /1_"

van
van

de 2 Ib.
een huis

18 so
staande

6O9" Joes Baes erkent dat hij 17 s" B d" gro. schr-rldig is aan Raessen Capproen,
Prie sterr van huishuur.
F" ?.,tr. /4 "

schoenmaker, erkent daL hij L9 s" 1 d" gro" Lourn. schuLdig
Doeciin vð.n leder"
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õr.1" Boudin van den Couteren en Pieter van r:ien Cout,eren, fs" Boudin en \¡/outer'
Claeus die Boudins dochter heeft, erkennen dat zij 31- schílden schuldiq zi-in
aan jonkvrouw lvlergrieten van cl.er Meulen, ñ1 " iloudin B schilcien, Piet,er 17
en l¡/ouLer 5 "
Fo ?-Lv" /4"

5L2" Godevert uten Flove erl<ent dat hij 24 s" qro. schulclig is aan Roegeere van
den Brouke"
F" 23ro /lg "

6-1-3" Daniel van Melle, fs" Arent, erkent, dat hij 27 s" 3 d. gro" schuldíg is
aan \¡li11emme van Sevencote, f s " lr/i11ern "F" 25r" /7 "

614 
"

Gillis de Smet, scheepsbouwe.r, erkent. dat hi j
aan Symoene uLen Wulghen van de koop van drie
erbij hoort.
Fo 26v" /8"

22 s o gro.
'rvysen'r ( 1)

tourn. schuldig j-s
met het ijzer dat

6:t_6 
"

615" Gillis de Smet, scheepsbouwer, erkent dat hij 26 s" gro" schuldiq i-s aan
Jacoppe den Hertoghe, alias van KeLs"
F" 2Br" /TL"

Vj-ctor de Vlieghere, priester en Mergrieten van Bost, weduwe van l,aureins
Beyaert, zijn grootmoeder, hebben verkocht aan Gheerarde vander Flouven de
helft van de behuisde stecie, staande te Overschelde, qenaamd de Vier l{eems--
kinderen en belast met 3Ib. par. per jaar voor Victor en 311:" 3 s" rl d.
gro" die Jan vanden Bossche, fs" Gillis die nu in het huis woont, geleend
heeft op zLjn huishuur (die loopt. tot mei t412e aan 1,6 s" B d" gro" per:
jaar) " Deze koop is gesloten voor 1"2 lb" L0 s" gro.
Borg: Gillis vander Beke"
Voldaan; L februari L408 (n.s") 

"Fo 37r" /12"

1/LQ7 (n.s"), januari 29

617 " De schepenen
Gheerarde de
Fo 9v" /I5 "

veroordelen Mase den Hont. tot
Pape in de naam van de weduwe

betalen van 21 s "
Jan uten Hove van

het
van

gro" aan
pacht.

6:L¡" Jan Sboep erkent dat hij, als l:org voor Andriese den Pl-antere, 23 so gro"
tourn" schuldíg is aan J'anne van der Heiden"
Fo 17r" /2"

( 1) windas of schroef "
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Floremsone van
ziln naam zi.jn

'- 4^ Ghi selbrech b

manne: offi in
Fo 2Ov" /1-"

:-' tr

Dorcl:rr:chL, g:ef t de volmacht aan Pie te-^re:n Doer,,:..
schi;l.den te eisen b,innen Gent "

620" Jonl<vrouw Lysbet.te Bornages erkenL dat zi-j 2 lb" 9 s" qro" tourn" schul-clig
is aan Pj.eLeren van<1er Doelaqhen"
F" 2Ov" /4"

r:',).i" Jan de Mets, korenmeL.er, l-reef t een erfrente van lI s" par" per jaar verkocirL
aan Jacoppe den vVielmal<ere, priester', in cle naam van de qilde van het l-iej---
Iiil Kruis in Sint*ivlichiels te Gent, belasL op het erf rn¡aar hct huj-s van ArenC
Drigghe op staat in de liuurdochterstraaL na¿rst het hui-s van Jan Clocn¡an en
dat- van Jan Arend 

"Po 2Ov" /7 "

î,?-2" Jan vanden Abeele en Jan
aa.n Mechiel Roesen "
Fo ?.1r" /3"

Cousijn erkennen ciat zL) B lb" par" schuldj-q zijn

'i.13" ISroerler Jan Bernier, broecler in het Sinl--.lanshuis te Gent, heef t het meten
van de wijn in pacht qenomen voor 6 jaar: aan 12 lb" par" per jaar van Lau-'
.reins Spenen en Jacoppe den Luede, schepenen van cle keure als vooqclcn van
het voornoemde huis "F" 21r" /13"

': ') /1 ,Jan van den
diç¡ is aan
Fo 21v" /3"

Abeele, fs" Pieter,
jonkvrouw Mergriet.en

erkent dat hi j 1 Ib"14 s. gro" tourn" schu.l-'
van der ivleulen "

De schepenen veroorclelen
zaf. betalen aan Pieteren
selbrecht Floreinssone "Fo 21v" /B "

Pieteren den lvlan, dat hij 2.8 s" 3 d" g.ro" tourn"
Doeremanne als wettelijk plaatsvervanqer van Ghij"-

5:.i6 . Uitspraak van de schepenen in hr.:L c,¡eschil tussen Heynric Manante en llÌrr:1i-ps
vanden Oudenhuus, zijn schoonvarier i"v"m" de vi jvers die Phelips aan zi*jn
schoonzoon zou gegeven hr:bben Ler gelr:genhc+icl van zijn huwelijk te:: vervan*
qinq van 25 schilden erfrente per jaa::" De schepenen oordelen dat Pheli¡:s
að.n l"leynric moet geven z 2 vijvertjes gelegen te Crombrugge h,i j de it{olenal<--
ker, 5 dagmaal grooL, in Windeke 5 dagmaal geheten Loevelt en op de Spiegel.-
kouter een halve bunder (cleze twee percelen worclen in pacht qehouden.loor
Arent Inghelmont) r te Boel<houte 2 l:uncler land rlie i.n pacht gehoucien worderr
"'cor Seger van cler Haghe, een eigenclom in lVindeke en Baleqem, qeschat op
1"O s" gro" per jaar en 3C qro" per jaar ter¡/ieclekerhouLe op de stede van
Daniel Roeden "
F" 2!v" /9 "
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Phelips van clen Auclenhuus geef t 60 Ii:. r.lro"
vrou\^i Kathelinen, vrouw van meesLer Heinric
Fo 21v" /ta"

tourn "
l¡ianant

zLSn
zL jn

aan
bij

ciochLer, jonk.
ciood "

ô:2t1" De schepenen van de l<eure
l¡etalen van 2I1r:" 11- s" 3

F" 25r" /6 "

ve.roordelen Anclries cie:

aan Kex'stoffelse Pric,
Iìiemake re to b lre i:
f s " Jan van lcdc:.r'"

te Gent
d" qro"

329" .Jusbaes Oste erkent
grieten van Meeren,
Voldaan: 6 november
b-o 4Br" /6 "

dat hij 2 lb" 11. s" çlro" tourn"
cle vrouw van Fransois Scot, van
1-4C-9 "

schul<iig is aan lvler*
Iijnwaad"

;3O" Jan Bolle erkent dat hij
van l,leeren, de vrou\^/ van
zaad "
F" 4Br" /7 "

6:jtL" PieLer Crabbe erkent clat
Goessi-ne Lushaercle in de
F" Z.Ir" /tZ"

s. gro " Lourn " schuldiq is aan iilerq-rie lr'Ln
Scot , van li j nwaad en L3 s o -qro " van ra-ar"r'

2 tb" 13
Fran soi s

1't"O7 (n"s"), januari 30

531-" Jocs van den Upstalle erkent daL hij L mucl en l viertal roggi: schuldiq is
aan Kateli-nen van Àuthem"
F o 17v" /4"

1407 (n.s") o januari 3L

i32" De schepenen veroordelen Janne Asaerde tot hr:t bezebten van een 1íjfrr:ntr::
van 6 halst.er rogc1e aan Soetine DanrJ:ruclhsr zLjn vrouh/ op zi-jn rrstedell ''ce

Zottegem en al zijn bezLttingen. In min,:lering ciaarvan moeL hij haar binrlc.:n
f:i dagen een halve zak rîogge qeven en verder moet- hij cle gerechtskosten die
30 gro" bedragen, betalen"
Fo 21r" /to"

533 " Lj-evin Vlieqhe erkent dat hi j 1,+ s o ÇJro "
laken" Anclries de Winter erk,ent dat hi j
Ladden "
Borg voor Anclries de lVint.er: Merqrieten
Fo 2tr" /1-L"

is aan Andries Ladden van
schuldig is aan Anck'ies

schr: l rti g
1-O s" gro"

Serarencls,

hij 20 s" 3 d"
naam van Aluis

zi jn moede.r "

gro" en 22 miten schuldig is aan
Spitale van achterstalliqe pacht"

:,35" Gilli.s Willems heeft verkochL-. aan Janen
cJaL hi j mag eisen op achterstallen van
jaar die Mergriete van Achtine, die de
klooster en godshuis van Sint MarLins

van den Houven, fs" Gitlís het rech
een lijfrente van 42 Ib" Par" Per
vroub/ was van Gillis, bezat oP heb

Bossche, bij Geraardsberqcn van de rlî



Õn

cie van de Kart.uizei:s" Deze koop is gesloten voor een bepaalde som i^/aarvan
Gillis zich voldaan verkl.aart "Fo 26r'/2"

i-;.O7 (n"s"), januari 31-

r5-;6. Jan van clen Bossche, f s " Gil1is verklaart clat Victoe.r' de Vlieghere, prieste.i:,
een erfrente van 3 tb" heeft op cle l-ielft van het huj-s en erf van ,Jan, s{:aan.
de te Oveescholde in de l-{ooqstraat, genaanid de Vierheemskindercn, me{- al1es
wat erbij hoort"
Fo 3Or'" /2"

i-,37. Daneel- Sersanders en zLjn gezellen, halheren in clr,) Pit rapporteren dat hltn
voorgangers op 12- januari 1,+O5 (n"s") Jacoppe Haghelsteene, ,le jonqe, ver*
oordeeld he]:betn tot het betalen van 32 qro " aan Jacob L'Ievelinghe en 25 gro "
kosten "F" 33v" /4"

1,iO7 (n"s")" februari 1

il:lli. Jan de Clej-ne, f s" Joes erkent dat hij 18 tb" gro" schuldig is aan ,Janno '¡; n
Crombrugghe, de brouwer, van de l<oop van de helft van een brou\^/erij, staancl:=:
buiten cle Zandpoort, genaamd Trisekin, meL de helft van het qereedsctrap cl¡it
Ï:i j cJe brouweri j hoort "
Rorgen: Jan DiederÍcx en Lievin Meeus"
I;'o 19r" /19 "

5iil. Jan van Hoet.sele, alias de Gurtere erkenL dat. hij 3lb" gro" Lourn" schu.lCio
is aan Pieteren <len \¡/ilden"
Borg; Gillis Beddecolve"
Fo 25r" /L"

':""Q7 (n"s.), febrr-¡ari 3

'i..C. Pieter van Lombeke erkenL dat hi j 39 s" gro. schuldiq is aan Cornelis t\4a -

charise van de koop van een sbul< ge::eecischap"
F" 21v" /6 "

1 De schepenen veroordelen Janne Ghiselins
van 30 s " gro " aan Firabrase den t{eve en
fro ZLv" /7 "

f ruiLhanclelaar, tot het betalen
de kosten "

'3..,2" Daniel Ri jm, Heinric Santin crn hun ctrer.,eLlen, vinderen van cie nederkosteri j
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat hun voorgangers ClaÍs vðìl
Iìoedeveltle, Jan luloe¡:aert en hun gezellen op 3 augustus t4O6 Pieteren den \¡os
veroordeeld hel:ben tot het betalen van 8 s " r)to o aan de vrouw van Roelande
van der Heyden en 14 gro " kosten "F" 23v" /5"
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6¿:,i" Jonkvrouvi tvlerçrieten Curtals, de wecluwe
lijfrent-e van 4 s. gro. Lor-lrn" per jaa::
f a, Pauwels van cle cift die pauwef s iraar
Fo 49r" /7 "

van Jan Flarinq,
schuldig is aan
!Jaf "

c)Ùõ

erkent dat zij cen
Li sbeLtr:n sCosters,

:¿LO7 (n.s.) februari 4

(;1),t1, " Jan de Kersmakere
den Pottere ín de
Fo 1tr" /i6.

erkenL dat hij
llrpel steeg van

32 s" gro. tourn" schuldig j.s aan .Jânne
qelee,.ncl geld 

"

5. De schepenen van de l<eure te
van 4 lb" gro" aan Jacob van
Janne SLasins van pacht "F" 21ro /9"

Gent veroordelen Jan VrlauLerman
den Aste en Jacoppe Si:ulparde

tot he'i: l:etalen
i-n c-ìe naam van

1j¡i6. De eigenaars van moer van cle Westvaart haclden van Janne uten Zwane verl<re.gen dat zLi een sluis mochLen aanleggen ter Nuese en cle vaart mochLen clelve,i-rdoor cle grond van Janne vootî een bepaalcìe som dj-e zi.j bij zijn cloocl nogsteeds nict i:etaalcì hadclen" Nadat een akkoorcl is qesloten tuisen de heervan Boelare en Janne van llale als vooqclen van Triestrain, de zoon v¿r6.r'anne
uLen Zwane en cle eigenaars van moer, erkent Heinric Tolvin dat hij B lb. gro-heeft ontvangen van Loeuise vander Moure in de naam van de eigenaars van
rTloer "f¡o 21v" /tt"

'¿¡-,-/ " De schepenen veroordelen Fransois Aç]çe¡rnanne en Janne van
betaLen van 25 lb " 5 s " gro. tourn " aan Gheerarcl van denvan lijnwaad"
F" 2Sr" /3 "

den Dale to't hc¡t
Dale van cle koop

-,-r,8" De schepenen van de keure'Lot het betalen van 6 lb"
F" 27v" /to"

Gent veroordelen meester
s o gro " ,tan l-leinric Feys

Laure.ins vander'
van de koop van

te
1-O

Leyr:n
hou'i: "

). tt () lir/otrter Bigghe en t{erqriete Bellaerts, z-i_jn vrouw hebben
theuse Mastaert een qoed met een behuj-sde stede, 19 à rgal1es wat erbij hoort, gelegen te'jeoostenblide, ir"last
van 2A s" par" per jaar en een lijfrente van g íO. par"
Hoede" Deze koop is qesloten voor 24 1b" gro"
F " 37v" /4"

14()7 (n"S")" februari 5

verkochL aan li'iat*
geme't groot, met

met een erfy'ente
per j aar aan Pj-eter

¡5'.). Dc:

van
Fo

schepenen veroordelen
Symoene van den Gate

16v" / 1"4.

Heynric van der Speyen tot het schadeloos
tegen Marien Maes van ZB s o gro 

"

stel len
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.j51. De schepenen veroordelen Jan Boenen, brouwer,
gro" aan Boudine Janssone van de lcoop van een
F o 21r" /15"

tot het bet.alen van L5 s"
harnas "

2, rl 
"

65,ì" Symoen van den Gate erkent
den Moer, van Axel, van de
Fo 25r" /4"

dat hij 3 Ib" gro"
koop van een huis

schulclig is ãìan l{uqhrln
-in Westdorp.

tourn "
staande

553 " Arent Everwi jn, l¡Jillem Verrnarien rln hun gezellen, vin,Ceren van de neclerlcosl_e-
ri j van Sint-Michielsparochie in Gent, rappori-eren clat, 7-i) op 16 cktobe:¡:
L4O6 Liviene van Caudenl:erqhe veroordeelcl hebben tol: het betalen van 4 so
6 d" gro" aan Janne Ruclhuut en 29 gro" en 2 ing. kosLen"
Fo 25r" /9 "

654" Arent Everw.i jn, VJillem Verrnarien en hun qeze1len, vi-nderen van de nederkosle-
ri j van de Sint*l'{ichielsparochie in Gent, rapporteren dat hun voorgangers
Tl"iomaes lauwers en zijn qezellen, op 2'2 september 1405 Pieter cie Cater vci:..
oordeeld hebben tot het. betalen van !2 s" L0 d. gro" aan i¡ransoise i¡/iLhoe*.
r)hen en 38 gro " kost.en. Fransoise l^Jithoeghen erkent dat lri j reed.s B s " qiro.
ontvangen heeft "Fo ?-5r" /Ia"

J55. Janne van Buxstale, amman van GenL, Laurens Penen, Jacop clen Leuc'le en Jacol r

van den Hane, schepenen van cle keure, hebben de eigendom van het huis, t,oel'--:-
horenci aan Joesse van clen Hoerne, staande in cle Veldsl-raat en qepancl op
verzoek van Janne Utgelaude, onbvancìer van tle cotidiane van Sint*Jacobs, o.
verqedragen "F" 25v" /5"

';5Cì" Jan de Vleeschou\^/ere, fs" Heinri.c , erkent dat
is aan Pieteren d"¿n Coeman van een harnas"
F" 25vo /lZ"

;57 " De schepenen van de keure
tot het betalen van 4 lb.
l3rugge. Om deze schulci te
Steppen , zijn rtwertil.
F" 26v"/3"

hij 28 s" 3 d" gro" schulcii

te Gent veroordelen jonkvrouw i-,isbette Bernages
1-1- s" 6 d" qro" aan Janne Hoeninne, fs. Jan van
innen qeeft Janne Hoeninne de volmacht aan J¿Lnnc-.

;5i-1" De schepenen veroorcjelen Janne
tourn o aan Boudine Janssone en
F" 27r" /7 "

FJoenen ì:ot het l:etalen van
de clerechtskosten.

1-5 s" 2 d" gro"

;5? " Loenis van Masmine heeft in pacht genomen van Janne Sersanders, fs" Gheeremzijn helft van de molen sl*aande Le overmere (waarvan rje a.ndere helft. aanLoenis Loebehoort) voor 3 jaar voor 32 zakken rogqe per jaar"Loenis moet ci(.,
molen in goede staat houden" Kosten tot 4 so qro" tourn" moet iri j alleen kre,.-talen, in hogere uitgaveq betalen ze clk de }-relft.
Borgen : Jan Loen s en Nli j s van i3el l e "F" 33v"/5"
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6iìo. lleÍnric van der Haghe, fs" iTaechelin, heeft een lijfrernte van 6 s" gro"
per jaar verkocht aan PieLeren van Ilerevcl-t en ve::kl¿rart zich voldaan van
c1r-: lcoopsom" Als waarborcl stelt irij een huis en s1:ede staande op de pu{: lcuj,
t,en de Steenpoort tussen het huis vãn /\nd:ries sDeken en dat van Amel-ein van
Overackere, en belast meL.51 s" par" pelr jaar voor de coticliane van,Sint-
þlichiel s "
l-,anclheer: Jacob Leyscor-rf , priesLer in cie nç1õìm van voornoemde coticiiane"
F" Stv" /A"

i'.1A7 (n"s") februari 6

.,61. i-leini:ic van den Hane erkent daL hij 511:r" gro" tourn" schr,rLdiq is aan PaLl.-
wels Nijse van koren"
Voldaan: 5 april 1406 (o"s") 

"Fo 17v' /13 "

..i52" GiIlis Roelins
van den Vivere
Fo 25v" /2 "

erkent dat hi j 2 1b," 4 s" gro. tourn. schuldi<,r is aan Marier i
van geleend geld "

663" Jan van Huffelqhem, fs. Jan aeefL cle vollnacht aan Janne van Bernem om j-n
zijn naam de 2 lb" 15 so gro" te ej-sen, díe jonkvrouw Kateline van Lede,
f a" 1¡/i1lem, zuster van Jan van Lecle, hem schuldig 'ú/as"
F" ?-5v" /3"

1407 (n.s" f eb::uari 7

i:-) \- .:t_

ji)5"

Justaes llurtebuuc heeft
zijn sbandplaats in het
tourn.
F" 34v" /7 "

verhuurci aan Fransoj-se Seyssone en
Groot. Vleeshuis voor een jaar voo.r

Janen
2 lb"

VJi f l aercle
gro "

Ter gelegenheÌd van ztjn huwelijk met jonkvrouw Gheeftrude Sloefs, fa" Jan
geeft Janne van Potteeles de volgende goederen:

in Henegouwen 25C Ib " par o op PoLtec+les erf eli jk rqoed
Eke met wat erbi j hoor't , 5€)O lb " par, per j aar "
Hunclelqem met de voogdi j van Dikkele, 1-OO lb" par" per jaar"
Baa¡:ledonk met de rente van Massemen, 60 lb" par" per jaar.
IJzendi jke methet rechtsgebied van de schouL van fJzendi jke aml'racht en
30 gemet. land die oncler het. water l-iqgen ,12 lb" par"
zLjn recht in het goed van 1\rdesem en in de tiende van t4oerzeke, 35 tb.
par " per j aar "

Jan Sloef s en jonkvrouw Ka1-heline Sersanders, zLjn vrouw, geven t-er gele--
genheid van het huwelijk van hun dochter Gheertrude met Janne van Pot'Leeles:

600 }b" par" per jaar binnen heL lancl van Aa1st, nl"
het goeci te Knappenaarde , 1-3 lb. 1-O s o qro " per j aar
een weide te Fleilegem, 16 s" qro. per jaar
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6 dagmaal in Scietkatsveld ,13 s" 6 d" gro" per jaar
ScieLkatsf ss¡ :, 1"2 s . B rl " gro " per j aar
tePascharist', 2 Llo" 4 s" 10 d" qr:o" per jaar
Jan Cloesterman van een stuk meersr6 s"gro" per jaar
de pont Termelgem met 7 daqmaal land nu verpachL voor 27 s" gJîo. per jera".t:

de Mijsdal , 2A s" gro" perî jaar
de kinderen Vroens,15 s" qro" per jaar
1 dagmaal laag land geleqen boven Heinric van der Weden, 1-2 qro, per jaarr
de erfrente van Knappenaard'e, 5 lb" gro" per jaar
Broemersch, 3 lb" 16 s" gro" per jaar
ten Kempene met lancl dat ligt aan l{esscher Bossch en met erfrenLe t1C, ll,"
gro" per jaar
Jan Wey van een:sÈuk land,, ,2 ç" gro" -pÇn:f aar
Lievin de Mil van parcelen land, 61 ro" per jaar
Arend de Hollandere van de goedererr Le Voorde ,9lb" 10 s. gro. per jaar
B rlcoegrasrr land liggend bi j Dendermoncle, 18 s o gro " per: j aar
L000 lb" par. in kontant ge1<1 om er een lijfrenLe voor Janne en Gheer.-
trucle mee te lcopen
5OO lb " par " in kontant gedci voor de :teesten
het huis naast het huis waar Jan Sloefs in woont, genaamd de Karre me'L al-

i les wat erbi j hoort, belast met 4 Iltr" par" rente
Tndien de parti$ên zichniù¡äer nieL aanrrhoudeh*^ .mCIeten ze L000 nobeleñ betalen
Fo 36v" /1"

':4o7- (n.s.), februari 9

.ì,i6 " Ti'iestrain uten Swane, f s" .lan en de heren van Boelare en Lil1o, zi-jn 1.ro( Ç

den beloven jonkvrouv,r Jehanne van l\'lontagut, f a" Pieter, zuster van Trj-es';-
rain langs moederskant dat ziJ de helft van haar erfrên!ê van 66 lb" :13 s"
4 d" par" per jaar wettelijk zulleir vesti-qen op zijn goed ter Milmen, gel-:.-
geniùn de Vierambachten in de parochie van Assenede wanneer vrouwe Mergr,l,:--.
te van Aerlebeke ,weduwe van Jan uten Sw.lne, hun beider moeder gestorven
zaL zljn" Zoals blijkt uit een kopie vcn 16 juni 14C.6 in het schepenboek
(schepenen: Louis van der Moure, Sr:gher tiverwi jn en hun qezellen) heef t
Jehanne van Montagute samen met haar man en voogd Pole van Marepeut, fs"
Jan, poorter van Berqen in l{enegouwen, de helf t van voornoemde rente ver.-
kocht aan l-teinri c Tholvine voor 125 elvranxe croenenrr "9 apríI 1-412 (O"s) (tan zowel L41?- al-s 141,3 zLjn) " Jacob Buuc, a1s man en
voogd van Alexanderen, de dochLer van l-{einric Tholvine, staat alle rechten
die hij op voornoemde renLe zou moqen eisen ten gevolge van liet overlijde.'i
van jonkvrouw Kateline ,de eerst.e vrouv,/ van Heinríc, af aan Heinric om eeir
bepaalde som die Hej-nric als zíjn lcorg moet betalen aan verschillende
schuldeisers van Jacob en zijn vrouw. Indien hij Heinric toch zou hinderer-ì,
moet hij hem 3OO lb" par" betalen"
Fo 25r" /B "
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Gi.Ilis Pauwels, deken van de aardenpotrnakers te Gent en Pieter Foyerijc, fs.
Jacob en Pieter Poysman, zLjn gewzoren gezellen, erkennen in naam van de
hele nerínq, dat Laureins Weytins, genaamd van Erdenborch, y¡oerJer alle
rechten en vrijheden die voornoemde nerinq toebehoren gekocht heeft, voor:
zíchzeLf en voor r-i.jn kincleren Joeskinr=:, Copkine, Pie Lerkine, Gillekine
en Merkine, zÍ.in kinderen, die hij heeft bij Gheertruden sConinx, r-ijn
vrouw, ñ1 " voor zijn 4 zonen alle rechten die de nerinq Loebehoren en voor
Merkine het recht dat de dochters van vråJmoeste.rs in de nering heblcen.
Deze koop is gesloten voor een bepaalde som clie cle deken en zLjn gezr:Ilen
volledig ontvangen hebben.
Fo 25v" /9 "

6'5il " Gi 11i s Pauwel s erkent
melin van de koop van
Fo 26t" /1,.

ii69. Jan van den Perre, f s"
per jaar verkocht aan
daan van de koopsom"
Fo 26r" /3 "

hf j 36 s " çror tourn " schuldic¡ is aan Janne Crom -
huis"

dat
een

Daniel heeft
Mat.thi j se van

een lijfren'Le van 20 s
Va.rencJonc <:n verklaart,

gro " tourn "
zLch hier vol-

'L4O7 (n"s")" februari 1.1

57.ù" Kat,eline Lammins, weduwe van I'larent van den
voogd van haar kinderen, erkennen dat zíj 4
zíjn aan Goessin Lusschaerde in de naam van
pacht "Fo ZSv" /6 "

L/+O7 (n"s") februari 12

Damme en Pieter Steemaer als
lb" 9 s" 5 d. çro" schuldig
de Bi j loke van acht,ers L.al1Íge

,Scoebeke, weduwe van ,Jan Zamen, tot
Symoene den ÍJauwere "

571. De schepenen veroorcielen l,yen van
het betalen van 6 s " gro " Lourn "F" 25v" /7 "

der
aan

e72" Yweyn van Varnewijc, Pieter. Loete, Pieter Seyssone, vinderen van de oppclî-
kosterij van Sint-Michielsparochie in Gent.? rapporteren dat hun voorgangers
Jan van Huffelghem, Jacob i',k:yerart en Jrun gezellen, op 5 mei 1396 Jan de
Zeelander, a.ls borg voor iìughen clen Tleelanclre, zijn neef e veroordeeld hebbi:n
tot het betalen van 21" schilden en B qro. aan Janne v¿rnder rdeeden van het
huis l^/aar Hugiren den Zeelandre toen jnwoondee Janne vander hleeden verklaa.rt-
zich voldaan van Jan de Zeelander en van 29 cJro" kosten.
Fo 25v" /8"
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6'73" l3oudin de Brune erkent dat hj.j 28 s" ÍJ d. gro" schuldig is aan Janne Ever-'
wijne van moerpacht
I¡o 25v" /1C-"

674" Gil.lis tSolleberch, fs. Jan, heeft een lijfrente van 6Ib" par" per jaar
verkocht aan Janne van clen Houvere, fs" Gillis en verklaart zLch voldaarl
van de koopsom" Als waarÌror<¡ stelt hij zLjn huis met alles wat erbij hoo.r:L.,
staande op de Steendam op het erf van de stad Gent, belast met 26 s. 9 cl"
par" per jaarr êñ geleqen tussen het huis van Janne den Hoeghen en de we"-
duwe van Jan Arents "
Landheer: .fustaes Onredene "F" ZGr" /4"

,575" Jan van den Kerchove, ol.ieslager, erkent dat hij 12 s" gro" tourn.
is aan Zegheren Belaerde van de koop van olie"
Fo 27r" /14"

1407 (n"s"), februari 13

schul-d:i .r

;75 " Franse Fransoys
van Lovendeqhem,
F" 25v" /11,"

erkent dat,
priester,

hij
van

4 lb" gro" tourn" schuldig is aan Saelmoen<.'
geleernd qe1d.

at77 " Mergriete sWanen, weduwe
.fan Penneman, erfachtige
Iìoelancle den Reytere van
Fo 27v"/5"

van Boudin Speyman, erkent
lieden, dat zLj 22 s" gro"
werken "

voor Jan uten Be::qhe ()n

tourn" schuldic¡ is aaTì

- "70 Ywein van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezeJ.len, vinderen van de opper.'"
kosterij van de Sint-Michielsparochie in Gent., rapporteren dat zLj op 3t-r

oktober 1,4A6 Jan van Bassevelde, slager, veroordeelcl hebben tot het betalr,:n
van 46 gro" aan Gheerarde van heL Sint*.Jacobshuis en 15 gro" en 2ì ing"
kosten "F" 4Br" /1"3"

14c-7 (n.s") f ebruari 1,4

679. Pieter Minnebode en tvlaes Cornelis hebben een huis verkocht aan Lievine van
Meessinne staancle in de Donkerst,eeg met alles wat erbij hoort., met 2 erven
waarvan het ene tot het huis de Drie Mannekins en het ander tot het huis
Perceval loopt, beide staande op de Hoogpoort" Het huis in de Donkersteeg
staat naast het Gruuthuus en heL huis De Jacht" Dez.e koop is gesloten voor
1-O lb. gro " Lourn .
Fo 26v" /4"
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6B0" Jan lvi11art, JacoJr Nevelinc en hun gezellen, vinderen
porteren dat hun voorgangers Jan Ketel.boeter:e en zijn
1'406 Ì'4ergriet.en Els:veroordeelci hebben tot het betalen
de vrouw van Justeres fìyoets en 1B gro. kosten "Fo 39r" /4"

'1407 (n"s" f ebruari 1-5

6ú1. Willem de Cloppere erkent dab hij 2. L}: " 4 s"
cl,en Meester van geleenci getd "l3orgen: Pi.eter van cien Hulte en Matthis van
Fo 26v" /6 "

AA

van cle Vismarkt,, l:ap,
gezellen op 1'l juni
van 34 s" cJro" aai.t

gro" schulciig is aan l¡ransois:

der Haghen "

382" Fransois de
van Lievine
c1e vrouw was
Fo 26v" /7 "

Meester, fs" Heinric erkent dab hij 5 lb" gro. heeft onLvangen
van der lvlersch, als elrf genaam van Katheline vander lviersch, clic
van Heinric sMeester "

liil3. Jacob Scadelin erkent dat
cleline, Gillis Scadelin,
11ns en Soetin Scadelins,
die zíj voor hem geleclen
F" 35r" /1.c."

hi j 1-5 lb " gro " tourn " schuldig is aan Janne Sc¿r "

Andrj.es Scadelin, l¡/iIlem Scadelin, Callen Scade.-
zi jn l¡roe.rs en zusters, van eten, drinken en schldÉ

hebben "

!!rO7 (n"s.) fe uari 16

'':\1tr, Jan TaIboem, monnik en aalmoezerri-er van het Sint*pietersklooster erkent.hij 15 Ib" gro" schuldig is äan Gocleverde van der Haghee voor koren clat
geleverd heef t in he.b, aalmoezeniershuis van Sint*pieters"
Borg: Jan van den ivlare "Fo 25r" /11,"

d¿ii:
hi;

)ii:i " Willem van Ravenscoel hr:eft een lijfrente van 2lb. gro" tourn,,per jaar
verkocht aan Janne Everwijn en jonkvrouw Amelberghen Eemericx, z,ijn vrouhr.
fVanneer zii niet op tijcl beLalen, moeten zLj gedurende L4 dagen B gro.
tourn" per dag betalen" Als waa::borq stelt Willem zi.jn huis sta¿'Lnde op de
hoek van cie Lange Kruisstraat waar Wiltem Btoc, van Steelancl, gesLorven is,
me.L alles wat erbij hoort en belast met 15 Ib" per" per jaar voor een kape.
laní j van Sint*Lieven en Sint--llaaf s in de Sint.-.lanskerk, die nu bezeten
wordt door Wouter van den Scoete, priester"
Landheer; I¡i/outer van den Scoete, priester, -in de naam van voornoemrle
kapelanij 

"F" 27r" /B "
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Joes van Valmerbeke heeft een stuk moer ver:kocht aan
Ï¡under groot, liggende te Zuiddorpe, gcnaamd cie Oucie
Dankaerde van Zedelghem en l:r:last met 12. d" par" per
Fo 26v' /5 "

Janne l-ìrunen, van
Dam, toebehorend
jaar"

95"

een
aan

: \,7 MeesLer Pieter van Cluerr¡inqhen, kloì<gieter, erkent
c1ro" tourn" schulciig is aan PieLeren <ien Volclre van
te maken).
F" 26vo/9"

dat hij
me balen

13 lb. 1"5 s o

(om kloklcen

íj,.;8" Adaem van Ydeghem, Jan l-lebirel en hun gezel1en, vinderen van de opperkoste.r:':i j
van de Sint*Jansparochie in Gent rapporteren clat voor hun voorganqers Ghee.,
rolf Betten, fs. Jacob, PieLe.i:en van Bieryvelt en hun gezel-len op 6 mei' L4O6 Jan Pamelaert erkend heeft 40 gro" schuldiq te zLjn aan Janne VJ-ieghe.r-e
en 1,4 gro o €t'l 1 ing " kosten "Fo 27r" /L"

689" Aciaem van Ydeghem, Jan Hebbel- en hun gezellen, vinderen van de opperkoster' j
van cle Sint*Jansparochie in Gent rapporLeren dat. Jan de Cupere, van Mijl--
haekenr oP 5 november 14C6 erkend heeft 1L s" gro" schuldig te zijn aan Jai'r-
ne Slabbaerde en 1-4 gro" kosten"
F" 27r" /2"

c9C" Adaem van Ydeqhem, Jan Hebbel en hun gez-ellen, vinderen van de opperkoster-ij
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat zij op 20 november 1"4A6
Heinricke den Joncheere veroordeeld hebben tot het betalen van 4 s o B d "qro" aan Janne Beytac en 23 gro" en 1 ing" kosten"
F" 27r' /3 "

691"" Adaem van Ydeghem, Jan Hebbet en
rLj van de Sint-Jansparochie in
14A7 (n"s") Wouteren van Alvanen
gro" aan de weduwe van der Oest
F" 27r" /5 "

hun qezellen, vincieren van de opperkoste-
Gent, rapporteren dat zLj op 17 j anuari
veroordeeld hebben tot het betalen van 'lC

en :tB cJro. kosten "

f,Cl 2 Willem de Blake en Marie Toucx, zijrt vrouw, geven aan broeder Luucke van
I¡Jetteren, prior van de Onze Vrouwbroede¡:s in Gent, in de naam van vooroo€m,,,
l<looster, 3 4/4 gemet tand gelegen te Gheerikzee in de parochie van Axel
en lcelast met L?^ gro" per jaar" Tn ruil- daarvoor moet het klooster een eeui,/i(jaargetijde doen voor V'lillem en Marj-e op de clag dat de eerste van hen ge..
storven zaI zijn met vigiliën en een gezongen m-i-s met diaken en subdiaken
en alle vrijdagen (vanaf de dac¡ dat de eerste van hen gestorven zal- zi-jn)
een clelezen mis voor Sint-Pú,eter en Sint-Paulus voor hun zielen. t¡Vanneer
iemand het klooster hindert in het uitoefenen van hun recht, moet hij 1-4 I'¡.,"
gro" tourn" betalen.
F o 3Or" /8"
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693" Jan Brune erkent dat hij 46 so gro" tourn. schul.dig is aan Joesse van Val--
merbeke van <ie koop van moer" bJa'c hij voor Joesse: Tretaalrle van achterstal--
len van brieven mag hi j in minderinci brengern.
Fo 34r. /6"

(c.c)A" Jan de Zilbere heeft verkocht aan Heirrricke Cìhymaer het vierde van cle helf'r:
van alle percelen moer, zonder clr: clrr:nci, l<omenci van heL ovei:li jden van
Kerstiaen Beyse, waarvan de andere hel-fL toebehoorL aan Heinricke Chymaer
en zijn vrouw, de weduwe van KersLiaen l3eyse, nl" het vierde van de helft,
van:

3 bunder moer geleqen te Bokemaer binnerr Saaftinge met het zuideincle
aan het klooster van ter DoesL, het noor:deinde aan Janne van Lamzwert
en"PLeter HeiÉ¡rÍxsone op de vaart, het oosteincLe aan Jan Vien en het
westeinde aan Laureinse den I'r/ale en Michiele den Poortere.
de moer die Kerstiaen vroeger qekoch{- had van Joes Scoerkine, geleqen
binnen Saaftinge, met het westeinde aan Janne van l,amzwert, en Janne iJori--
terszone, het oosteinde aan de moer die Kerstiaen vroeger gekocht hail
van de abdij van t.c¡r Doest, het noor<Jeinde op de vaart van de llCoulce,:-.
nighenf? en het zuideinde aan Janne Boll-e, eoa.

*"'de moer die Kerstiaen vroeqer gekocht had van de airdij van ter Doest,,
gelegen binnen Saaftinge, met het westeinde aan het hiervoor l¡esch¡:even
moer, het oost,einde aan de moer ciie Kersbiaen kocht van de abdij van tcr
Doest, tot. aan \^/illemme den Backere, het noordeinde op de vaart en het
zuideinde aan Jan Bolle e"a"
het recht,-van de moer datr- KersLiaen toebehoorde in de moer die VJouter
Zoete vroeger gekocht had van Pieteren van den Voercle, gelegen met het
oosLei-ncle aan Janne lVouterszone en l¡/illemme uten Hove, het wesLeinde
aan de moer die Kerstiaen vroeqer gekochL had van de abdij van ter DoesL,
het zuicleinde aan de moer van Claeys Vj.jd, clie hij gekocht had van de
abdi j t.er Duinen en het noorcieincle tot cle vaart van Hutst"
de moer die Kerstiaen vroeger gekocht had van de abdi j van te¡: Doest t Ç(,-'
legen op de Hulstermoer met cie oostzijde acìn cle moer dÍe cJekochL, is van
Pieteren van den Voorde, de westzi jde ¿ìan .Janne van l,amzwert, het. noorcl.-

'"einde op de vaart van Hulst en het zuideinde aan cie moer die Claeys Vijtr
kocht van de abdíj ter Duinen"
1% bunder moer, gelec;en op HulsLe.rmoer, tussen de moer van Janne VJou-
terszone en zLjn deelgenoLen.

Jan verklaart zLcln voldaan van de koopsom"
Fo 66bÍs r" /1""

14c^7 (n "s" ) " f ebruari- 1t3

',495" Jan de Joncheere, f s. Jan, erkenL clat
Janne van den MueIenl.ande van geleend
F" 26r" /B "

hij 5 lb" 4 s" gro" schuldiç1 is aan
geld "
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iji,J" ian de Temmermarn, scheepsbouwer, heef t een schip verkocht
Pape voor 6lb" 1A s" g-rîo" tou.rn" waaJîvan Jan reeds 2lb"
vangen.
F o 26v" / 1c:t "

6c)7 " Iviadelqhi js vander Goten erkent clat hi j 18 s"
Aelbrecht van de lcoop van een harnas "Als waarborg st,elL hi j c1e helf L van ztjn huis
het erf van de staii Gent, Lussen .Janen vanden
Landheer: Justaes Onredene, in de naam van de
Vol.daan: 1-O februari 1.414 (n"s")"
Fo 27v" /3"

aan
gro "

cl?

Segheren derr
heeft ont*

gro" schuldig is aan PieLren

staande in cle llout.briel, op
Velde en Janne vancier Beken.
stad Gent "

i59fJ" Ghuy van Oemberghe en jonkvr-ouw l-ysbeT:Le van Zierenbeke, zijn vrouw, erlien--
nen dat zLj 5 lb. gro" tourn" schuldíg zLjn aan Janne van Bernem en geven
deze de macht om die som te on Lvangen van Janne clen Hert van WetLei:en die
hen deze som schuldig is"
Fo 3Av" /B "

699" MeesLer Jan Cracht geef t 1- lb" 10 s" qro" Lourn" aan het. LazarusgasLhuis Ì-::i j
zijn clood" Van wat bi-j zijn dood overblijft, moeL men eerst 3 lb. qro" over:-
houcien voor Alysen, de weduwe van lìoelant van den Hau\¡re.
F" 35vo /2"

'I/!A7 (n"s"), februari t9

7ctQ. Jacob vander Haghe, Jan Bernier en hun gezellen, vinderen van de Sint-.ia-
cobsparochoe in GenL, rapporteren dat z'Li op 27 januari 14C-7 (n"s") Ileinrj-r:
van Akeren veroordeeld irebben tot het betalen van 1I s " gro " aan Lievine
I'ludsebout en 18 gro " en 1- inc; " kosten "Fo 27r" /9 "

"/C¡1" Jacob vander Haghe, .Tan Bernier en hun gezellen, vinderen van de Sint-Ja"-
cobsparochie in Gent, rapporLeren daL Jan v¿rn der Dict, fs" Simoen op 20
november t4O7 voor hen erkend heeft, 17 s" 9 d" gro. schuldig t,e z'Ljn aan
Pauwelse den Blenden en 16 gro" kosten.
Fo 27r" /10 "

7o2" Jacob van der Haqhe, Jan Bernier en hun qezellen, vinderen van cle,iint*Ja
cobsparochie t.e Gent, rapporte.¡ren da| zLj op 9 november 14C-6 LisbeLLen, clc:

vrouhr van Clais van den Ber:ghe als wettelíjk plaatsvervanger van haar mant
veroordeerd hebben tot het betalen van 1L s " cll:o. aan Thomase Storem en
1-5 gro " en f. ing " kosten "Fo 27r" /11,"
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",'O3. Ìdi11em Blideleven erkenL clert hi j 2
B::ugelettes, wonend te Doornik vêr.n
Fo 27r" /tZ "

lb" L0 s. gro" schuldig is aan Janne de
de koop van een schip "

/íl¿-1" De schepenen van de keure te Gent veroorcleLen 6i11ese Pete.rs, als ontvancitl.¡-.
van de jonkvrou\n/ võ{l'r Leeuwerqhem Lot-. irr:l p"t.len van SO Ib" par" aa.n Jan
Vlaminc, van Oudenaarde"
F" 27v" /1"

7(,ì6" .Tarì van Caneghem e.rkent dat hi j 5 lb" 1Cr s" gro" tourn" scl'ruldi-,g is aan
Janne van Hecke, fs" Robbrechl- om er een erfrente van 31b" par" pel:" jaaLr'
mee t.e kopen om er een eeuwig jaarqeLijde mee te doen in de kapel van de
wevers voor Lievine den Maqh"
Volciaan z 27 juni 1,407 "Fo 27v" /6 "

'i(-,'/,' Jan van Caneqhem erkent clat hi j 5 lb. qro" tou::n" schuldig is aan Janne
van der Beke, priester j,n de naam van de l{eilige geestLafel van deri"Lo*
Vrouwkerk van Sint-PÍeL,ers om er een erfrente van 2l-io" 10 s. par, per jaar
mee te kopen om er een eeuwig jaargeti-jcie mee te cloen in de Onze Lieve Vrour^r
kerk Voor l-Íevj-ne ,Jen Mach "27 juni 1-407: Janne van de-.r Beke en Jacotr van Hertbue.r'erkennen zich volda¡i
¡-o 27v" /7 "

7O5 " De schepenen van de ker:¡.e te
Ì:a1juw van de jonkvrouw van
aan Gillis van Boelaer"
l.'o 27v" /2"

TOfl " Jan Borluut, f s " Goess j-n erkent clat
is aan Lisbetten van der Bruqghen,
koop van een ltloeverr staande in de

.' Borgen: Willem SoÍssione en Jan de
Voldaan z 29 juli t4O9 "Fo 29vo /B "

-l09 
"

Gent veroorclelen Segheren vanden Hecke, als
Leeuwerghem, toL het betalen van ?-B lb" par,

hi j :1L lb " 1"? s " qro " tourn. schulcli q
de weciuwe van Jacob uten tdulqhen van de:
ln/agenaarsLraat.
Qur:c

Ector uLen Swane, in de naam van Triestraine uten -Swane, f s" Janne, z-ijn
broer, erkent d¿lt hij L5 lb" groo schuldiq is aan Willem den Vinc]re, ontvan-qer van de spijker van Gent, aangesteld door Janne uten Swane en seclert cle
doocl van de voornoemde Janne door cle heren van Boelare en Janne van l-lale,
als voogden van voornoemde Triestraíne" De vrouw van Wi1lem, die a.furezig is,
belooft dat zij Janne uLen Swane of zj.jn erfgenamen zaI vergoeden wanneer
blijkt dat haar man hen nog iets schuldig is"
tsorg voor Ector uten Swane, Heinr_ic Tolv:l-n"
Borg voor de vrouw van Vr/illem de Vindre; meester Jan van Voshole en Bussa::t
van Munte 

"



Ll cr

L9 februari 1"407 (n"s"); de vrouw van Wj-llem den Vindre geeft de volmacht
aan haar borgen om cie 15 lb" glîo" Le ontvanclen in mindering op de 20 ll¡"
gro" dÍe zLJ voor haar borq staan bij Pj-etrr:n clen ivlour"
5 februari 14OB (n"s"): reeds 3 l.b. gro" J:etaalci cioor Heinr:ic Tolvin.
17 april 1,41c^ (n"s.
te hebben van Heinr
17 rnaart 1412 (n.s"
Fo 27v" /9 "

7'-1-L" Jacob l'{aes, bakker, erkent
van Calays, riemmaker, van
Borg: Boudin vanden Vr/ale.
Fo 34r" /9 "

meester Jan van Voshole erken{: 6 1}¡" gro" ontvangen
ToIvin
volclaan "

l-c

i,l.o7 (n.s"), februari 19

l1O" Jan l¡edaert, f s. Jan, e::lcent dat hi j een li jfrenLû van ¿1. halster
jaar schuldig is aan Lievine vander fleelcen, f s" Jan en dit in de
de gift van l- l.b" gro" die Lis]:ette vander Heeken, <ie vrouw van
der Hanauwe, vroeqer bij testament geqeven heeft aan Lievine.
Lievine geef t de volmacht aan Pj.etren Moe.r:arcle, zíjn oom, om de
te ontvangen.
Fo 34r" /2 "

rogcje per
plaats van

Jacoi: van*

1i j f fen'bc

dat hij 3 lb" 18 so qroo schuldig is aan Janne
houten pi-anken "

71'2" Lisbette Bernages a1s erfgenaam van Segheren Rernaçes, haar broer, erkent
dat -¿e 12 lb. cJro" t.ourn" schuldig is aan jonkvrouw Beelen van cler Corben,
de weduwe van l¡/illem Coen, van geleend geld" De terugbetaling clie over 6
jaar loopt.' zal- de eerste d¡:ic jaar betaald v¡orden door Jan BoenaerL, par:l-t-
ter van het goed van Lisl¡ette te Gottem, in rnindering van zijn pacht.
Fo 34v" /6 "

713" Laurej-ns de Magh, priester, cleken en k¿rnunnik van Sint-Veerle, heeft Vi-r'*
kocht aan Janne van Caneghem, alle qebouwen meb. alles wat erbj-j hoort.
staande naast het huis van Symoen vancler Zickelen, ín de straat die r-riLlcom'b
op de Hoogpoort (1), belast met 7 Ib" par. per jaar: voor de Klaren 6 lb"
en voor de Onze Lievre Vrouwclilde van SinL-Jan 20 s" par, Dez.e koop Ís ge"-
sloten voor 32 lb. gro" tourn.
F" 26r" /5"

/'L4" Gil-1is de Backere heef t 1-OOO Lakke}:ossen verkocht
Indien hi j ze niet op ti jd levert nroet hi j 2 qro"
Fo 46v" / 1-"

(.1) hie¡:mee wordt de Toevluchtstraat bedoeld"

aan
per

Fransoy.se l'4orale "
dag bellalen "
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'1L5" Uitspraak in het geschil buss{ìn Daniele van den Hole, man en voogd van
jonkvrouw "anen van Ydeqhem, fa" l\darne en zijn schoonvader Adame clie hcm,
{:er gelegenheid van zLjn huwelj-jl{, beloofd had het goed tYseringhen te ge*
ven bii zLjn dooclr efl gecJurencle zi-jn leven de helft ervarr in vruchtgebn.ril<
Omdat het goecl rnaar 1-O l]:" r;ro" i,ourn" per jaar opbrenqt i"p.v. de beloofcÌ,.r
1"6 lb. gro " tourn " mag Dani.cele zi jn rechL opeisen bf j heL overli jden van
Adame.
Fo SSr. /4"

'L4O7 (n.s"), februari 21"

716" De schepenen veroorclelen Janne van Vaerner,^lijc, fs" Jan als borcl voor Phe*.
lips den Jonghen, ridder tot het lcebalen van de helft van 5 lb " 13 so gro"
t.ourn " van achterstallige liSfreni:en ,:ìan lleinric den Scoenmakere, .1.1s ì,v€,rt -r;etijk plaatsvervð.nger van Janne van der Scaghe, man en voogd van jonkvrouw
I-,ysbetten Sersymoens en oo¡:delen dat Heynric de andere helft mag vragcìn ¿ì¿rn

de erfgenamen van de vrouw van Janne van Vaernewijc"
F" 33r" /tO"

71-'/ " De schepenen
talen van 32
F" 34r. /3 "

van
S.

Ce keure 1-e Genb ve.roordelen Vr/illem Lìi jcquarde tot het bc*-
gro. aan Janne Evercleys van de koop van een schip "

'718'" De schepenen van de keure
van 21" s" gro" aan Janne
Fo 34ro/4"

te Gent veroordelen Boudin MaÏ¡en tot heL loet.alen
Eischmanne "

7'i9" De schepenen van cle keure te Gcnt veroorclelen Gil.lesse den Costre bot ìri,.'t
betalen van 2 lb" 6 so €) d" gro" aan Pj-ctren 'IienponrJ.
Fo 34r" /6"

-/2O. Mechi-el Fierins erken{: daL hij 311r" 10 s" gro. tourn" schuldig is aan
Pietren Doedins van geleen<l gelcl .
Borgen: Lievin van Staden en Gitlis de Pottre"
F" 34r'/7"

721" Joes de Roeverc¡, fs" Jan, erkent dat hij 1"7 s" B cl" gro" schuldig is aan
Heinric Eecken van turf "Fo 34r" /B "

't)) Pi-eter de Voldre heef t ve::huurd aan Janne Noyts, zijn brouwerij {:e Smessen--
broek in Oosterzele, meL alles wat erbij hoort, voor 6 jaar voor ?-4 so gro"
per: j aar "F" 34r" /1C-"



L4o7 (n.s.), februari 21'

/23" Ghijselbrecht de Grutere, fs" Ostr DÍêderic Valke
van de Sint-Nik:laasparochie in Gent, rapporteren
van der Galeyen en zí)n qezellen op 15 maart 1"4c-7

veroordeeld hebben t.ot het betalen van 2 s " gro "
en L5 gro o €t'ì 2 ing " kosLen "
Fo 34v" /4"

1O1,"

en htln gezellen, vincleren
dat hun voótrgangers Jan
(n"s") Cor:man Hemen (""")

ean Gílf isse Goetghekruei:

724. Arend Everwíjn, Jan de Meyere en hun gezellen, vinderen van de nederkosterij
van Sint-Michielsparochie in Gent., rapporLeren dat zij op 13 november 1'406
Symoen Gheerards , fs " Arent, veroorcleeld hebben tot het betalen van L5 s o 6

d" gro, aan Janne van Reynscoet. en 19 c¡roo €l'l 2 ing" kosten"
Fo 35ro /L"

725" Arend Everwijn, Jan de Meyere en hun gezellen, vinderen van de nederkosterij
van de Sínt-MichielsparochÍe in Gent, rapporteren dat hun voorgangers Thorn;.'eF

T\uauwers en zijn gezellen op 28 maart 1406 (n.s") Hecken den Buc veroordecl-o
hebben tot het betalen van 17 gro o ââr'r Sanderse Bays en 1-B gro. kosLc+n "
Fo 35ro /2"

726" Arend Everwijn, Jan de Meyere en hun gezellen, vinderen van de nederkoster:i j
van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporteren dat zij op 29 januari-
t4O7 (n"s"), Michiele Gheeraerts, alias de Nipere, veroordeeld heicben Lot
het betalen van 6 so B d. gro" aan Thomasen den Touwere en 28 groo l<osten"
Fo 35r'/3 "

727" Arend Bverwijn, Jan cie Meyere en hun ç¡ezellen, vj-nderen van de nederkosterij
van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporteren dat hun voorqangers Tho-
maes Tauwers en zíjn gez.ellen op 22 meL 1"4A6 Pieteren Amelric van ZeLzate
veroordeeld hebben tot het betalen van L0 s o L0 d. gro o aan Lievine den l'lane
en 26 gro" kosten.
Fo 35r" /4"

728, Arend Everwijn, Jan cie lqeyere en hun gezellen, vj-nderen van de nederkosterÍ-j
van cle Sint-Michielsparochie in GenL, rapporteren dat hun voorgangers Tho*
maes Tauwers en zijn gezellen op 22 mei 14C6 Janne van Wetteren veroordeel.:1
hebben tot het betalen van 12 gro o ð.âr1 Lj-evine den Hane en 2 s. 4 d " gro "
kosten.
Fo 35r" /5"

729, Arend Everwijn, Jan cie Meyere en hun gezellen, vinderen van de nederkoste::ij
van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporLeren dat hun voorgangers Tho*
maes Tauwers en zijn gezellen op 29 januari 1-406 (n"s") Janne van Wetteren
veroordeeld hebben tot het betalen van B s o gro. aan Pieteren MorLiere ei')

30 gro " kost.en "F" 35r" /6 "
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t4O7 (nos"), februari 21"

73O" Jan de Moer, molenaar, erkent daL hij 2 lb"
Goetals, f s" Pief-er van de koop van koren"
Borg: Lisbette sPapen, de weduwe van Lievin
Fo 4Br" /1,5"

gro" schuldig is aan Pieteren

sMoer, zLjn moeder"

ilto7 (n.s"), februari 22

731" Jan de Vos, fs" Phe1ips, smid, erkent dat. hij 24 s" groo tourn" schuldiq
is aãn Willem den Vremden van een aambeelci"
Borqen: Jan Paesdach en Jan Stoep"
Fo 35r" /1.4"

1407 (n"s"), februari 23

732" Jan
aan
FO

735. Jan Loys erkent dat hij 2 lb" gro. schuldiq is aan
koop van een vLerde van een huis, staande te Axel,
vierden toebehoren aan Janne den Smet,"
Fo 34v" /9 "

de Vielmakere, fs. Arend, erkent dat hij 24 s" gro" tourn" schuldiç¡ is
Lievin Meyeraerde van geleend geld"

26r" /9 "

733. Ghelvoet. dAmman, fs" T,1evin, heeft verhuurd aan Philipe den Vos, zijn
jes op de Sanderswalle tussen vrouwe Scakelins en de brouwerij in het
terke, voor 3 jaar aan L0 so gro" tourn" per jaar"
Fo 5Or" /7 "

hui- s-
Roos--

LQAT (n"s.) " februari 24

734" Jan van den Abee1e en Ghuyot van den Abeele, broers, erkennen dat zij 2OO

lb'. par. schuldig zLjn aan Boudine cien Brclesschen, aalmoezenier van Sint*
Baafs en aan Gheerarde van Kokelsberghe als baljuw van de kerk, voor ver-
grijpen die z,ij gepleegd hebben ten naclele van de aalmoezenier en de kerk"
Borgen: Heinrj-c de Fulle en Gillis de Pape, f s" Piet,er"
Fo 35ro /t!"

14a7 (n"s.) februari 25

Aechten
waarvan

sPapen van cle
de drie andere

736" Jan
aan
FO

de Landmetere, van Gottem, erkent dat hij 3 lb. gro" tourn. schuldíg is
Pieteren van der Muelen, f s" Boudj-n"

39ro /la.
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737" Gillis de Scouteete geeft B lb, gro" tourn" aan Gillekine den
zLjn bastaard die hij heefL bij Genevieren tsBruwers, bij ziin
hij echter een wettige erfgenaam krijgt, zal- Gillekine maar 4
tourn" krijgen"
Fo 2Bro/6"

1-O3 "

Scout,eete,
dood, fndien

1b" gro"

73E. De schepenen veroordelen
tourn " aan Lievine Hoede
Fo 31r" /5 "

Janne zwi jndehout tot het betalen van 1"6 s o gro "
van pacht, "

739" De schepenen veroordelen jonkvrouw Aeghten sVriesen tot het betalen v¡.n
24 s " gro o â.ôÍì Martin Boenen van de rest van een schip "
Fo 35v" /tZ"

740" De schepenen veroordelen Gitlisse den Costere, pasteibakker, tot het beta*'
len van 2 Lb " gro o aan l{artine Boene o

Fo 35r" /13"

741t"" Segher de Scermere erkent dat GillÍs
diq is van hun handelsrelatj-es.
Fo 35r" /fS"

van der Haghe hem niets meer schul'-

742" Katelj-ne van den Ackere heeft, verkocht. aan Lievlne van Authem, schippert
het vierde van het erf waar het huis op staat van wijlen Janne tsiermanne,
staande in de Paddenhoek" Kat,e1ine verklaarL zich voldaan van de koopsom"
Fo 35r" / !6 "

743" Uitspraak in de klachL van ln/illem van Rechem over Daneele van Rechem, zijrt
broer, die de pachter van het goed van Willem te Rechem aan de kerk, Roe-
geere Ramaerde, lastig va1t" Daneele moet, Roegeere gerusL laten en verqoe*'
den" De 2 broers moeten hun onderli-nge twisten voor hun familieleden en
vrienden brengen "Fo 35vo /3 "

744, Op verzoek van Jan Kerstier, poorter van Gent en de baljuw van Gent, roepen
de schepenen Janne Helsin, fs" Thomaes en zL)n medeplichtigen Maese de
Jonghen, fs" Robbrecht en Robbrecht Corriarerop om voor de vierschaar te
verschijnen, omdat zLJ Jan Kerstier þekwetst hebben niettegenstaande zL)
vroeger verzoend waren "Fo 35v" /4"

-145" Jacob Nevelinc, Daneel de Tolneere en hun gezeJ_len, vinderen van de Vis-
markL, hebben op 5 februari 1"4C7 (n"s") aan volqende personen gevraagd wat-
zLj met vaten haring van Janne Cauwerche gedaan hebben" Wouteren den Corl;c*
waghene, krui-er, 3 vat,en, Pieteren HuEhen, 1 vat en Goessine Babben 1- vat'
Als z|j dat niet cJoen, moeten zij Janne Cauwerike ervoor betalen, 16 groô
kosten "Fo 36r" /3 "



1A1, "
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746. Pieter de Ketelboetere heeft zijn staanplaats in het Groot Vleeshuis ver-
huurd aan Sallaciine van Herdbuer voor een jaar voor 2 l-b" gro" tourn" en
verklaart reeds 30 s" te hel¡ben ont,varrgen"
F" 3Bv"/t¡"

747 " De schepenen veroordelen
14 s" par. aan Janne van
Geesttafel van Sint*Jan "F" 3Bvo /11"

Cornelisse
clen Hecke,

den B;'unr*
priest.er,

tot het betalen van '18 lb"
ontvanger van de l-leilige

i.i17 (n"s") f ekrruari 27

7'+8" Jan de Landmetere erkent dat hij 20 s" gro" Lourn" schuldiE is aan Michiel
cien Vos "
Fo 2Br" /4"

'Ir,a7 (n"s.) februari 28

-t4a Ghelloet dAmman, fs" Jan heeft een crfrent,e van 9lb" 15 s" par" per jaai::
verkocht aan Heinricke van Ansbeke, priester, en ontvanger van de l-leili.ge
Geesttafel van Sint-Michiel in Gent, bezet op verschillende percelen van
erven waar hij alleen 1andheer van is"

in de Wagenaarstraat voor de Jacopijnenr op het erf waar nu een ?ÎloeveÎÎ
opstaat, die toebehoort aan Heinricke van Ansbeke, B s" par,

op het erf ernaasL in de richtinq van de Vest waar nu Pieter de Buc ruooni-,
12 s" par" (Jan de Peister heef t een erfrenLe van 1,2 s" par" per jaar op
het huis alleen).

op erf ernaastr op de hoek van de st,raten., waar nu Jan van BouchouLe op
woont, 7 s" par"

op het erf ertegen: op ae andere hoeke waar nu Clais van Vüijnsberqhe op
woont

op
-op

op
op het erf ernaast waar nu .lacob de Hocjenere op woont , 10 s " par "op het erf ernaast (zonder een huis dat er tussen sLaat) waar nu Jan de

Peister op woont, 10 s" par"
op het erf ernaasL waar dezelde Jan de PeisLer op woont, 3 s" par.
op het erf ernaast waar nu Soet,in sAmmans op woont, 5 s" paro
op het erf ernaast waar nu Simoen van Screyem op woontr 6 s" paro
op het erf erachLer waarop een muur staat en die Kateline sConincx bezít

gedurende haar leven, wonend achter voornoemde Simoen in de Ingelandstrate,
2 s" par,

op het erf naast Simoen van Screyemrzonder het huis dat er tussen staat,
waar nu Jan Aeghtensone, schipper, op woont; 4 lb" L6 so par.
Fo 29r" /7 "

, LO s" paro
het erf ernaast, waar nu Jacob rJe Hoclenere op woont,
het erf ernaast waar nu Beatrise tniillans op woont, B

het erf ernaast waar dezelfde Beatrise op woont, 10 s

B so par"
s" par"
" par"



i4O7 (n"s.) februari 28

;i 50" Jan uten Dale erkent dat hi j 3 lb" 6 s" gro" Lourn" schuldig is aan
Gheeromme Borluut, de jonge"
Fo 34v" /1C-"

-15'I" Ivtergriete Prumelins, vr.ouw van Jan Coelman, f s" Pieter, gevolmachLigd
door een brief bezeqeld met het zeqe7. van de stad ULrecht om hun qoederen
i:innen Gent of Vlaanderen te verkopen: schelclt Pieteren van Bercheme won€rt,-i
te ,Sinaai , vri j van cie 14 lb " gro " t,ourn " voor hei: le en van 4 bunder, gele, .

gen Le Sinaai (in leen geirouden van jonkv.rouw.lehanen van Nuefvi-Ie, dat
hij van Jan gekocht had"
Fo 35v',/5"

752" Nijs de SmeL,, fs" Jan, erkent,
der Brugghen , fs " Pieter van
F" 36r" /2 "

2A s" gro" schuldig is aan .Janne van
geld 

"

cìaL hi j
geleend

753" Ghisetbrecht de Grutere, f s" Osl!, Diederic Valke en hun gezellen, vi.nderen
van de Sint-Niklaasparochie in Gent-, rapporteren dat zij op 76 februari
14O7 (n.s") Piet.er van den Damme vr:roordeelcl hebben tot het lieLalen van
5 s " 6 d " gro. aan Heinric uten Hove en 2.4 qro " kosten "Fo 36r" /L1-"

';.t),C7 (n"s"

'7 i:,.1.

maart, L

De schepenen veroordelen Jan
Felixe, heer van SLeenhuize,
Janne van Haelwijne, ridder,
sbaltige lijfrenten 

"F" 32vo /1,L"

Sersanders, fs. Daniel, a1s vervanger vooi:
ridder , tot het betalen van 37e5 f.ranl< aan
in de naam van zijn echtgenote, van achter-

rTfL: Jonkvrouw Beat.risse sPapen, de weduwe van Robbrecht sJonghen, hec,:ft ver.-
kocht aan Janne Scuren een behuisde stede meL alles wat erbij hoort, gele-
gen in de Veldstraat, nl" de herberg qenaamd in de Bijle en belast met
14 s" 2 d" gro" tourn" per jaar. Deae lcoop is gesloten voor 27 lb" groo
tourn.
Rorgen I Joes Kerstiaens, Gi t ti- s lYi j s en Jan van den Voerde, schoenmaker "Als waarborg voor ziln borqerr stelt hi j voornoemde behuj-sde stecle"
Landheren: Gheerard de lvlontenere, pricsteru in de naam van de Heilige Geest.^
tafel van Sint.-Nik1aas en Jan van den Hecke , priester j-n cle naam vân de
Heilige Geesttafel- van Sint-Jan "Voldaan: 1 december 1,411,"
F" 33r" /L"

-i:i5" Jan Heblcel, Jan van t,emberqhe en hun qezcllen, vinderen van de opperkost.e.-rij van de'Sint-Jansparochíe irr Gent, rapport.éren dat zij op l-2 fbb,rua.ri
1407 (n"s"), Pj-eteren van Beysenhove veroorcleelci heblcen Lot het betalen van
5 zakken koren en 10 s" 3 d" gro" aan Janne den Crabbere en 21" çro" lcosl-en"
F" 33 v"/2"



1"06 "

111C.7 (n,s"), maart. 1,

7lal".l'an Hebbel, Jan van l,emberghe en ilun gezellen, vinderen van de opperkoste"-.
ri.j van de Sint*Jansparochi-e in Gent, rapporte.ren dat zi) op L2 februari
1407 (n.s") Sirnoene van clen Wate.rqanghe veroordeeld hebben tot het Jcetalerr
van 36 gro. aan Janne den Koc en 32 gro " kosten "F" 33v" /3 "

7a;i), Symoen Deynoet. heeft een anderhalve sLaanplaats in het Gi:oot Vleeshuis
verhuurd aan Janne Minnen voor 2 jaar voor 3 1b" gro" tour"h"
Borgen: Gillis Naru en Lievj-n Deynoelt, zijn vac.ler"
Fo 35v" /6 "

'75Ç')" De schepenen van de keure te Gent ve:loordelen Woute::en van Halle, als ]:orci
voor Janne clen Brunen, houtzagerr tot hett belalen van 2lb" gro. i:ournô eì.eìl
Jan Screvel, deken van de houtzagers in Gent "Fo 135v" /7 "

7'6Õ. Lievin Deynoet heeft een staanplaats in het Groot Vleeshuis verhuurcl aan
Janne Minnen voor 2 Lb " gro. t,ourn " Indien Janne in de tweede helf t in r-i- jn
recht tekort komt, moet Lievin hem 24 s. qro" Lourn. bet-.alen"
Fo 36r" / 1"

/ r) lô Joes van Calais, Jan van Bassevelcte als voogd van Tousaine den Hase, me'c
toesLemming van de schepenen van gerJele, oppervoogden, Symoen van Strazcl-e
6n Marie sHasen, zijn vrouw, zuster van Tousaine (waarvan Joes van Calais
de oom is)rJacob l¡lieric en jonkvrouw Inete Colmans, zíjn vrouw, helcben ver.-
kocht aan Willem Vits en Jacoppe clen Smet 2 gemet moer rnet grond, liçgend
op de l,Vijnlede te Wachtelceke, die hen is Loegekomen bij het overlijden van
jonkvrouw LisbeLt.en Colmans, vüeduwe van Joes uten Ramen, ciie hun llmoeietr
vras " Deze koop is gesloten voor 33 lb" 6 s" 3 d" giîo", n1" t2 lb" LCJ s. gr.o"
voo;r Joes van C;elais, B lb" 6 s. B d" gro. voor Jacob l¡/ieric en 1-L lb" 1A s"
gro" aan Tousaine en zijn zuster"
VOlcjaan: 18 maart 1.+OB (n"s")
F)o 3Br" /tt"

/ \),4 õ Willem van Ravescoet, opperdeken en Jan vander Eeken, onderdeken van de
Sint.*Jorisgilde met de spi j smeester van dezelf de gi1de, hel:ben gegeven aan
Claise van den Zande en Minen Wefjaers, zijn vrouw, voor hun leven voor a

so gro" per jaar, het huisje onder Vr/indgaten, wêer Kateline, de moeder vð.t'ì
Clais, reeds inwoont"
Fo 3Br" /L3"

76i," f "v"m" de erfrente van'13 lb" par" per jaar die de Heilige Geesttafel van
Sint-Jan bez.it op een behuisde st,ecle, gelegen aan de Vierweegschede bij cie
Weversl<apele wâôr vroeger Jan Kriekerstecn in woonde en die nu toebehoort
aan Pieteren van Berenvelt, bl j- jl<t uit een kopie van 3() juni 1-395 in het,
schepenboeK (schepenen Piet.er Sersymoens , Pi-eLer Amelricx)dat Symoen van
der Zickel,e, Loenis van den Mouree Jacop llette en Jan van den Pitte, fs.
Symoen, Ir\eesters van de l-lei-lige GeestLafel van Sint-Jan en Janne van den



107 "

. par" van de
van Berenvel l:

Hecke, priest.er en ontvanger van de Heilige Geest,tafel, 7 tb
voornoemde 13 lb" par" Fer jaar verkocht hebben aan piet,eren
en verklaren zij zicln voldaan van de l<oopsom"
Borg; Thomaes de Clerc"
Fo 41r" /9"

I4o7 (n "s " ) maart, 1,

7î,4:,o Jan de Lettele erkent
Papal van wijn"
Fo 45t" /B "

dat hi j 20 s" gro" t.ourn" schr-rldig is aan Jacoppe

ltia7 (n"s" maart 2

765" Joes Roelant erkent dat hij 17 s" 6 d" gro. schuldig is aan Janne van Loes*
velt "Fo 35r" /t7 "

14c-7 (n.s")" maart 3

765" Gillis de Meyeree van Zegelsem, heeft 1 bunder en 30 roeden land verkocht
aan Janne van Boenbeke, gelegen te Zegelsem" Hij verklaart zicYt voldaan varn
de koopsom en beloof t hem zijn bezit te waarÏ¡orgen"
Borg: Pieter van Assenbrouch"
Fo 29v" /3"

'1,::'/ o Joes Schelpe erkenL
strijne van geleend
F" 36ro /4"

dat hij 2 lb" gro" tourn" schuldig is aan Marien Bul-.
9èl<1"

L4O7 (n"s" maart 4

768" Gj.llis van den Damme, metser, erkent dat. hij 3lb. gro. tourn. schuldig
is aan Gillis Papal van houten planken"
Borg; Clais van den Damme, zljn broer.
Fo 33r" /2 "

769" Wiltem de Roede, fso Jan, erkent, dat hij 5 lb"
Sergheeraertssone van de goederen (erven ) Oie
heeft van Janne van l-laken, qeleqen te Rozebeke
en die l¡/illem in pacht, gehouden heeft.
Fo 35ro/8"

gro" schuldig is aan Daneele
Daneele vroeger gekocht
in de kassefrij Kortrijk

7'/c)" |tiergrieLe , de weduwe van Pieter Vr/its en Jan Sey a1s voogd van de kinderen
van Pieter Vr/its, erkennen dat zij 5 1b " L4 s" gro. t,ourn" schuldig zi.jn
aan Jacob Doedine van vêruen"
Borgt Hughe Jacob, fs" Huugh
Voldaans 27 februari I4t2 (n"s")
Fo 3Gr" /IZ"



4 /\()
J\/'(.) o

1/i.Õ7 (n.s")" maart 4

';t7'I" Ghiselbrecht Seysson(: erkent claL. hi j 3 lb"
moen Terreel van Ï:eesten en 5 lt¡" 2 s" I cl
van Symoen eveneens van beesten "F" 66r" /7 "

7'i':), " J'an Thi j s erkent dat hi j
nl " 1,2 lb " van een schip
l¡o 67v'/1"

4 so gro"
qro " aan

schulclig j-s aan Sy".
Matthi j s, cle broer

77?-" lleínric vander Haqhe heeft een lijfr"enLe van 4 s" Ero" tourn" per jaar
verkochL aan jonkvrouw Beatrissen CLercx, cie vrou,ú, van PieLer van BerenveLl
die Jan Blondeel, na het overiijclen van LisbeLte Laureins, de moeder van
Cateline Blondeel-, clie nLl cle vrouw i-s van Heinric, moest betalen aan KaLe-
line, zoal-s blijkt uÍt een kopie van de schepenen van gedele (Jan Sloef,
Joes Kerstiaen en hun gezellen) 

"l¡o 67r" /3"

16 i-b" gl:o" tourn" schuldig is aan Heinric Symaes
en 4 lb " schulcl "

liio7 (nos. maart 5

774" Jan de Mayer schenkt
Cl aikine, hun beicler
F" 2Br" /7 .

gro. tourn o âðFl
kri j zi jn doocl "

Jehanne Slossen, moeder van

775" Boudin de Clerc erkent dat hij 5 lb" gro. tourn" schuldig is aan
I-ludevettere in de naam van en als ontvanger van Symoen Rijm van
de molen te Walenbeke 

"Borgen: Heinric van Walenbrouc, Gillis van rler Hegghen en Jacop
Fo 33r'/5"

3 lb.
kind,

Janne clen
pacht v;rn

de Smet.

-l'/€:" r\rend llekel erkent clat hij
Doedin van achterstatlige
Fo 36v" /B "

d" grîo" tourn" schuldig is aan Jacob

777".ran de Grave en Pieber Stavelin , fs;. Jacob schelden LaurenL Spenen kwijt
evenals de andere erfqenamen van Aec¡Lrten Stavelin, zijn vrouw, meester Gil-..
lísse den Suttere, Julien van den Cleygate van de schuld die de oude pieter
Stavelin, die cle vader was van Aeghten, schuldig was aan Marien Stavelin,
fao Jacob, zuster van pieter"
Fo 39v" /4"

i-4O7 (n"s") maart 7

23 s" B
pacht 

"

77.:" Zegher de Koc en Jan Hamelric, halheren in
van Casin Stommelin voor hen erkend ireeft
zijn aan Agneesen Burs 

"þ1o 28 r"/9"

de Pit, rapporLeren dat de
39 schilcien 4 gro" schulclig

vroLlvr
L.
LC



109 "
(s7 (n"s"), maarL 7

1ig" Jan Heins wonend te Liercle, erkent dat hij 3 lb" 4 s" gro" schuldiq is ¡:.êiì

\¡/i l tem den Ri j ken "
Fo 2Br" /1-C-"

73O. Jan DuIlln heef t 2C lb " gro " tor-lrn. onLvangen van \dilIemme
schoonvader zoals die beloofci hacl bij het huwelijk van Jan
Lisbetten en verklaart zi-c]n voldaan"
F" ZBv" /3 "

" 83" Lodewi jc vanrJen Steene erkent. dat, hi j B

Gillese vancien Steene, basta.ardzoon van
Steene, zLjn oomr hem qaf.
Fo 36r" /6 "

Boe1en, zi)n
met ztjn dochte;:

tourn" schuldi.g is aan
uit q-iften die Jan vanden

7i31" Victoer Flateel erkent dat hij 3Ib" qro" schutdiq is aan Jan Piken en
geeft als pand 4 koeien, 2 vaarzenz 2 varkens en 2 bedden"
Fo 29v" /8"

7?,2" pieter de Scaepdrivere erkent. dat hij 2J'b" gro" Lourn" schuldiq is aaln

Jacob Inghele van koren "
F" 34v'/!1"

1b" gro"
Ol ívi er ,

7t.\4" Lievin van den
tarwe per j aar
moeder vroeger
Borg: Lodewijc
F" 36r" /7 "

I-{o}e geeft Kathetine Sayers een lijfrente
voor de diensten die zii aan Fransoy zLin
bewezen heeft. "
van den l-iole , zi-in broer "

van een halster
vader en aan zi-1n

6 lb" gro.
geleend ge1c1

'/r35. Symoen de Wuct, f s. Jan, heef L 25 last fevierdep5-ter ve¡:kocht aan Willem
Boelen voor 1Cl lb " gro "
F" 36r' /B "

/aÐ.

787. Jan Raephent erkent daL hij r als voogci
28 s. 4 d" gro" schuldig is aan Symoen
van verven "
F" 36r'/13"

'1 '-) ()/,JL) O

Heinric de Man of van cJen Brouke, f s. Heinric, erkent dat hi j
tourn" sctruldig is aan Pieteren Stallekine, fs" Diedericx van
en van pacht "
Fo 36r" /10"

van de kinderen van Laurent lt{oert
Roelins en Verghinen, zLin vroulvt

Gillis de Kempe en Everdey de Grubere hebben cie volgende overeenkomst gesl-o'-

t.en " Everdey za1 komen wonen met zi jn r?z-\deerrr in de herberg op de Leie Voor
1.O jaar" In hel eerste jaar zal hij de winsten van de paarden en maal'Lijderr
voor z|ch hebben daarna worden alle winsten gedee1.d. Ook het recht dab Gil'-
lis za¡ t,e beurt vallen bij cie verdeling van de erfenis van zLjn vrouw ivlc'r--

grieten, zal- gemeenschappelijk aangewend worclen"
Fo 39r" /L"



1"1A "'i+O7 (n.s")n maart B

'7?,9" Roeger Vr/itte erkent dat hij 2 Lb" gro" tourn" schuldiç is aan Janne van cle¡r
f-laute van een schip"
F" 27v" /lt"

79C" Jan Moenin, fs" Clays
le-'mme den Backere van
Borg; jonkvrouw Aechte
Fo 2Br" /1-"

erkent dat hij L2 s" gro" t,ourn. schuldig is aan Wi-l-.
huishuur en geleend gelc1.
van Bruecele "

IJ I" Pieter van den
rogge schuldig
in de parochie
F" 2Br" /2"

Driesche, fs" I-ìeyn-r'ic, erkent dat
Ís aan Janne den Hondt, fs" Jacob
van Belsele"

hij 2 mud en L1" viertalen
en belooft die te levcrcn

7?2" Jacob van Kets
Reynscoet "Fo 2f3r" /3"

erkent ciat hi j 36 s" qro" tourn" schuldig is aan Janen van

f93" Jan Zwindau erkent dat hij B Ib" 14 d" par" schuldiq is aan.Janne van clen
ì3ossche, a1s wettefijk ptaatsvervanqer van Janen van Roeden, pitancier van
de kerk van Sint--Pieters, van pacht van de pitanciemeers geheten de lìie*
cleneere, gelegen tussen ZwLjrraarde en Zevergem"
F" ZBv'/2"

i)4," Meester Pieter de Marscalc erkent <1at hi j
aan Janne den Wispeleere van de koop van
F" 2Bv" /4"

s" gro" tourn" schuldig is
paard "

20
een

1't5" Jan van Ponteranen erkent dat
Rasschaerde van vette dieren "Fo ZBv" /7 "

hij 36 s" gro" schuldig is aan Cornelisse

7i)\" Ilector van Fresinghen heeft een erfrente van 19 l.l:" 4 s" par" per jaar ver--
kocht aan Goessinne LusschaerLrontvanger van de abciis en de kerk van cie Bi-j "' loke, die h.i j verworven had van Jurisse ute Meeren, f s" ,Jur:is en clic cle
stad Gent vroecrer aan Jurisse qegeven hacl in ruil voor de erven die Ju.ris:;e:
bezat op de Vest van Gent "aan de Merez 34 s" 6 d" par" op cie sLeclen van Roelant van Huutkerke,

ridder en Jacob de Clievere, priester, 12 s" 10 d" par" van voornoemde
Jacob de Clievere, 17 s" 6 d,, par" van voornoemcle Jacob, 18 s" L d. van

r:üoornoemde Jacob "aan de Kalanderbergz 48 so par" van K¿rLeline van Bayeghem, f a" Jan, 27 s.,
van Clais Reynout, de spoormaker, 25 s" van meester Jan van l-leythuse, cJ.r:

g1 asmaker 
"aan het Belfort: 1-B s" par" van Annekin en Michielkin, de kínderen van

Gilfis Talboem, 42 s" van dezelfde kinderen, 20 s" par" van Daneel van
Herzele voor Willem Betten "sh Asschericxrr



all "
Vänop de Braambrug: 24 s" van

der Beken, 34 s o van Daneel
Segher "
op het Wandelaertskasteel:
Kateline slanghen "

Hector verklaart zich voldaan
Fo 2Bvo /8"

Gheerart van
van Buten,

17 s" 1- d"

van de koopsom.

der Plassche, 6 s" van Tasin
1,2 s. van Jan dOest,erlinc, f s.

van Jacob Haqhelsteen, 28 so van

-lg7 " .lan Serydiers erkent dat hi j 2 Llo, 15 s" 1- d" gr:o" schuldig is aan Lievinr:
Meyeraert "
Fo 2Bvo /lO"

798/ Jan Clays erkent
looft hem die te
F" 29v" /7 "

5 mud qerst schuldiq is aan
te ZeLzaLe op cle Lede "

Matthí jse Hop en l¡e-dat hij
leveren

?(ì cl

.-C)o" Jan Heins, pachter van de heer
Massemen, erkent dat hij 4 lb"
Fo 36 r"/9"

Massemen, in de naam van de heer van
tourn" schuldig is aan Pieteren den Pap,'

De vinderen Janne Hebbel, Laureinse Fene, .Ianne Coelins en .Tacoppe Sturte-'
waghen oordelen in het geschil tussen Janne van Overmeere en Heinric i-loe-
brechte, weduwnaar van Kateline van Cvermeere, fa" Janne dat Janne 21- Ib"
qro. moeL betalen aan Heinric Hoebrechte en zijn kinderen, indien hij huwt-
of zijn goed te Lokeren verkoopt" Indj-en hij dat niet cioet, moet hÍ.j de 21
lb " gro " niet. betalen "
Op 5 juni 1,406 is bepaald dat de partijen 2OO lb" par" moeten betalerr als
zij zich niet aan de overeenkomst houden "
Florgen voor Janne: Jan Lancpieterse Pieter Sl-eemaer en Laureins de Buc"
Borgen voor Heinric: Jan van den Velde, Jan Witte en Jan de Temmerman.
Fo 31v" /1""

van
gro "

.lO1-" OsLe van Nevele erkent dat hij 2lb" 19 s" gro" schuldig is aan Jacop
Papalle van wijn"
F" 45r" /9.

t)AZ " De schepenen van
en hun gezel1en,
s " gro " aan Jann
F" 47r" /1O"

de keure te
veroordelen
den Hoeghen "

Gent-, PieLer Sersimoens, Jacob van clen Aul-l''in:,.:
Jacoppe van der Boucken tot het betalen van 2)

1"4A7 (n"s. maart 9

BO3" Uitspraak in het geschil tussen Janne van Nuefville en Janne van Landeghem,
aIs wetLelijke plaaL.svervanger van Gheerart van f4aldeghem, zijn vader en
cle jonkvrouw van Hemerycourt, wedurve van Zegher Bornaiges en de zuster van
Zegher (Oie zijn erfgenaam is) i"v"mo 9 lb" 10 s. 3 d" gro" tourn" en 1"2

miten die Janne en Janne van hen eisen als borgen voor Zegheren van Embysen
van de schade die zij geleden hebben van de lijfrent.e van 1- lb" gro" Lourn
per jaar aan Pieteren den Volre" De jonkvrouwen rnoeten 5lb" 4 s" 10 d" qro,



en 1,2 miten betalen aan Janne van Nuefville en 4lb" 5 s" 3 d" gro. en
20 miten aan Janne van Lancleghem"
F" 29v" /6 "

11,07 (n"s") maart 9

!12 "

veroordelen Janne den GheesL i:ot het be-
g16 " aan Julyene vanden Cleygate "

:jO4 " De schepenen van de keure te
tale'n van L5 so gro" en 4 s.
Fo 33r " /8.

-106" Laurens de Temmerman,
schuldig is aan Janne
Fo 2Br" /5"

Gent
6 d"

3O5, Lodewijc vanden Rerghe heeft gekocht van Ghe-:erard van den DaIe een huis st¡'r¡.n
de aan de Nederkouter tegen de Coukelins Steghe meL a1les wat erbij hoort,
l¡elast met l- halster rogge per jaar voor het klooster van Sint-Piete:'s en
20 gro. en 4 kapoenen" Deze )<oop is gesloten voor 9lb. gro" Verder e.:rkenL
Lodewijc dat lrij 4lb" 4 s" 4 d" gro" schuldig is van vel:te beest,en en van
te late betaling"
Volciaan t 20 augustus 14(c7 "l¡o 52r" /8"

'i+O7 (n"s") maart 1-O

wonend te Haaltert, erkent dat hij 37 s:gro" tourn"
den Ruddere, brouwer, van bier"

;(-,'7 " Wi1lem de Vremde erl<ent
gro" tourn" schuldig is
F" 28r" /8"

hi j, als bo::g voor ol j.vier van Poelvorcìe, ?-4 s
C1aise Diers van de koop van een paard"

dat
aan

3 d" gro. tourn" schuldiq is

:jO9. In het geschil tussen t,odewi jke van l1ulIem en Janne van Steetand i ovomo
het geld dat Lodewj.jcke ej-sL van Janne a1s borg voor Godeverde van SLapl.e,
ridde::, erfgenaam door zLjn vrouw van Janne van Borssele, een geschil dat,
Lodewijcke reeds voor verschillende vierscharen in het lanci van r¿rlaas en vooi:
de schepenen van Beaufort gebracht heeft, verwi jzen cie schepenen de zaak n;i¡ìl:
een bevoegde rechtbank "Fo 33r'/6 "

,C3" Gheerart van der Haghe erkent
aan Pieteren den Neckere, vãn
Fo 2Bv" /L3 "

dat hi j LÉJ s
i j zerwerk "

Roedenber:ghe, alÍ-as van R.abais en Giltis, zijn broer, belo--
der vaerheecken schadeloos te houden van de erfqenamen van
ten gevol.ge van een verklaring die Lodewike vroeqer afge*

cie schepenen van Kortrijk en van B lb. 1_O s" en 4 d. gro"

]1C)" Roegeer van den
ven Lodewike van
Pleteren Martins
J-egcl heeft voor
F" 33r" /1,2"

\'1"'L" De schepenen van de keure te Gent
Damme en Janne Vlaelst.apel tot het
pond vl-as aan Janne Sersanclers"
Fo 49r" /tt"

veroordelen
betalen van

Gi11is Vinken
1zÇ;;o;i;;-;Å

Roegeere vanden
5 steenen en 2



4 41
t- l_J "

1lc7 (n"s"), maarL L1"

,,1.?t." Jacop van Lokerne erkent dat hij 3lb" 1-5 s" 6 ci" qro" tourn" schuldig is
aan Gillis Paesdach van pacht van lanü. Als waarborg stelt híj de he¡lfL van
67 schapen clie hij te samen met Symoen van Houtem bezit.
Fo 2Br" /12"

flll,j" Andries van Rutsele erkenL. dat hi j 30 s" gro" tourn" schuldig is aan Janne
den Coninc van geleend geld "
F o 2Br" /13 "

J1-rl" Jan
den
FO

de Rop, fs" Jan, erkent dat hi j 14 s" 4 d" gro" schuldir¡ is aan Aclaenle
lìamen van een harnas "

ZBv" /1-"

8i5. Jan Verperensone en Fleinric Bollaert komen overeen dat i"v"mo de brouwerij
genaamd den Ancker ( + het gereedschap) die Heinric van Jan gekocht had en
Jan nu teruggenomen heefL Heinric Jan zal- verqoeden voor de drie jaar tij-
dens dewelke Bouclin Lampe, f s. Jacol: de voornoemde brouweri j gehuurd heef L

voor 2Ib" 1"9 s" 6 cl" gro" per jaar"
Fo ZBv" /6 "

iii6" Jacob de l{erLoghe, alias van Kets heeft een lijfrente van 6lb" par" per
jaar verkocht aan broeder Augustine van den Steene, prediker te GenL. Als
waarborg stelt hij zijn huis met alles wai- erbij hoort, staande voor de:

F'reremineuren naast Jan Schererr op de zijde naar de Ketelpoort op het erf
van en belast met 3Ib" 13 so 6 d" par per jaar voor de Kart,uj.zers en verde:r
belast met een eenmalige betaling van 26 schilden aan Michiele den Coninc"
Landheer: Anthonis Poer in de naam va.n de voornoemde Kartuizers"
Fo 3tv" /2"

tI7" Jan van den Abeele en Ghuy, zijn l¡roer, erkennen clat. zLj 3?' so 4 cl" gl:o.
t.ourn " schuldig zi jn aan Pieteren den Volre van lrbatelrienrt 

"
Fo 77r" /4"I

)44,) -i-i) ô De schepenen van de keure te Gent veroor:clelen Heinric clen
betalen van 29 s" I d" gro" aan Pi.etren van Muelencli jc in
vrou\^/e vanden Moure "
Eìo ??-o /O¿ JJ! / J o

'itLA7 (n"s") maart L2

'folneere tot het.
de naam van de

9

t)19" Goessin Weytins, van Erpe, r:rkent dat h:l-j 4lb" gro" tourn" schuldig is aan
Wouteren van Cothem van pacht.
Fo t1r"/3"



1.14,

14,07 (n"s") maart 1,2

ij2'Lr" Jonkvrouw Mergriete van den Damme erkent claL zLj L2 lb" par" schrrldj"q is aarl
Janne van den Bossche, als wetteli. jk plaatsvervãnger van Janne van lìoden,
pitancier van Sint-PieLers, varl pacht van meerso
F" ZBv" /5 "

,:'2-1.. Jan Fierins, van Lovendegem, erkent dat hij 12 s. 5 d" gro. schuJ-dig is aai'ì
Janne vanden Bossche van cie tiende van Lovendegem 'boebehorencl aan het aal-
moezeniershuis van heL Sint*'Pietersl<looster te Gent van achterstallige pachi.
F" 29r" /9 "

i-)2?," De schepenen van de keure te Gent
len van 2 Ib" 18 so 3 d" gro" aan
F" 33r" /7 "

ve,roordelen .Janne Lambrechts t.ot het l:eta"-
Jaquema.rt van Oudemont van weede"

.j 23 " De schepenen
so 7 d" gro"
pacht "
Éao 33ro /11"

¿'t')1l " .lan Vr/illemssone, als borg voor
gro" en 4 kapoenen schuldig is
van Sint- Baaf s [ran pacht .
F" 33v" /8"

veroordelen Oliviere den Meyhere t.ot. het betalen van 1-2 1]:" 1.6

aan de weduwe van Ghisello.recht. van Caudenhove van achterstalli-;e

Willemme Yssone,
aan Boudine uten

erkent ciat hi j 21. s" 4 cl"
Hove, ontvanqer van de kerk

'r') l:
-':--) o De schepenen veroordelen de weduwe van Segher Bernaiges Lot heL betalen v.:rì

6 so 7'd" gro" aan Gittis Beddecolveno
Fo 36v"/6"

iA,7 (n"s.), maarL, 1"3I

èiLtt " De schepenen veroordelen Zegheren van den Riede tot. het betalen van 2 Lb "
4 d" gro" tourn" aan Willem den l'lonl van de koop van een huis"
Voldaan: 27 mei 1,407"
F" 34'r" /lZ"

3?.7" De schepenen veroordelen Lievine Sone en Clheerolfus van der SchelsLraten,
als borgen voor Vr/illem den Cloppere tot het bet,alen van 3lb. Çtro" tourn"
aan Janne van den Bossche in de na¿lm van de pitancier van Sint-Pieters Le
Gent van pacht.
Fo 36v" /4"

1-407 (n"s"), maart 1"4

i;2t1" Colaert IvTinnekin verklaart dat hi j genoegdoening heef t ontvanqen van
Gaderijs van zijn deel en recht in een dagmaal land gelegen te Ronse
Kouter genaamd Niefponterkine "Fo 2Bv" /9 "

Saren
in dc



IIJ"
(n.s"), maart 1"4

[,?9 " De schepenen van de keure
het betalen van 20 s " gro.
F" ZBvo /11"

te GenL veroordelen Pieteren
aan Heinric Maeyen, fs" Jan"

Symoene, fs" Jan to'f.-

dat hi j 4 lb" gro" tourn. schuldig is aan Janne van l^lð"es.,r.-

geld "

ii:iO" Jan Vlieghe erkent
berghe van geleend
Fo 2Bv" /tZ"

|,31. Olivier van SLal.hilte erkent clat hij 6 tb" 1() s" ?2 cl"
Gillisse van Beverslus in de naam van Lociewike van der
van de helfL van het goed Ler Brouke"
F o ?-9r' /6 "

gro" schuldig
SLeene van de

l- s aan
pacht

i132" Jan van cJen Assche en Merc";rieLe Ver'L,ruven erkennen dat zLj L0 lb. çro" tour;r.
schuldig zíjn aan Janne van Keunincxdonc van geleend gelci en i:enadeeJ-de borq*
Locht "F" 31r" /9 "

rl3:1.. Jan van Kueninxdonc erkent dat hi.j cle 17 s" 7 Ò." gro" tourn" ciie Jan van
den Assche schuldíq is aan Boudine lrullinr zal- betalen" Mergriete Vertruven
belooft Jan van Kueninxdonc schadeloos te stellen "Fo 33v" /1"

131!. De schepenen veroordelen Phelip van Plasmine, heer van Zomergem, als ì:org
voor Janne Hughszone tot het betalen van 6 lb. gro " tourn o ê.âñ PieLeren Bo¡ -
lute en Janne van Doreslare"
Voldaan: L0 april 1412 (n"s") 

"Fo 33v" /6 "

,3:1 5 . Kate 1i ne Lìaer s ,
schuldig is aan
Fo 46v"/8"

wecluwe van Jan Ansin, erkent
Janen Versaren, fs. Cornelis

dat
van

4 d"
van

zij 29 so
cle afl<oop

gro " tourn "
lijfrenten"

'1407 (n"s.) maart 1-5

::136" Symoen van Houthem heeft een erfrente van 20 s" par" per jaar verkocht aan
de bestuurciers van het Voldershruis te Gent ten behoeve van de armen van dat
hr-lj-s, bezet op het erf waar het huis van Gilli.s van Curtekene, brouwer op
st,aat te Overschelde op de Brabantclam, tr:ssen het huis van Gj-llis BekaerL
en dat van Jan Scaet en verl<laart zich voldaan van de koopsom"
Fo 29r" /1,"

:)t;7. Andries van Buutsele erkent
van den Houvere van de koop
zen sLaancle in de Steenpoort
Gent en belasL met 7 s" par"

dat hij 2 lb" 116 s" qro" schuldig
van l ecier " ÀI s waarborq s tel t iri j

is aan Janne
zLjn twee huj"r

erven van de staclbij
per

de

het Sint*Jacol:skerkhof op
jaar"
n¿ìam van de stad Gent"Landheer: Justaes Onredene in

Voldaan: 28 mei 1,408 "F" ?-9r" /3"



::,7 (n"s") maart L5 IT'J.

tourn "
staancl :

lìl" Jan Vlaminc en l-leinric van Campine erkennen
schuldig zijn aan Mj-chiele Goetghei:uure van
op cie Brand but,en Posteerne "Borgen: Michiel- Vlaminc voor Janne Vlaminc
Campine "F" 29r" /8 "

ciat zLj 4 lb" 1"6 so gro"
de koop van een hoekhuis

en Jan Boybac voor Heinri.c van

i-l31",fan Boudins, fs" I-teinric, van Merelbeke, erl<enL claL hij 4-lb" gro" tourn"
schuldig is aan Gillis Bekarcìe van landpachb " Indien hi j niet op tj. jcl hetaall:
aanvaardt Gillis een etimme¡:0 van een t^/oonhuis, z,oals het nu opgericht sta¡'3
op Jan Boudins stecle ten Heedekin in i''lerelbeke; op een som van 35 schilderr 

"Fo 29v' /9 "

3.{tl" .loes van den
Piet,eren den
Fo 3Ov" /4"

erkent dat hij 2 lb" gro"
huishuu"r voor ûlivier den

tourn" schulclig is aan
Flees{-er.

Cleygaie
Smet van

3.i1" De schepenen van de keure
leveren van 25 mucl rogge
Fo 3Ov"/1O"

Gent veroordelen
Janne Bouten "

Ììaes van Vaernewi jc tot hette
aan

Bi.Lz" LJitspraak in het geschil tussen oliviere Bastaert, schout van HuIst en van
het ambacht van Hulst en Heinricke Huughsone en Janne van lt{ourseke als af-;
gevaardigden van de stad Hulst i"v"m" kosten die Oliviere geclaan had aan
de <iijk van de Nlieuwenlande in ilulst, zoniler cle stad erover geraaclpleeçJci te
hek¡ben wat de gewoonte is als de stad een Lweeschat moet, opbrengen"
Fo 33v" /7 "

a\ ,l a
- -i.) o De schepenen veroordelen jonkvrorrw Lysbetterr Bernaiges als er:flgenaam van

Segeren, haar broer, toL het bet.ale-'n van 3 lb " !9 s. palî" aan Gillisse
Beddecolven "F" 36v" /5 "

':J",:t." Na lrun scheidi.ng door
stoffelse van Versel,e
overeen qekomen zi- jn 

"Fo 37r" /3 "

de kerkeli jke recht-.bank uitoesproken verl<laren Ker-
en LisbetLen WiLbeens, zijn vrouw, dat zij onclerlincl
In de toelcomsl- Icehoudt ell< de goecleren van zi- jn kant "

il'i5" Kerstiaen van der Gracht als borg voor Gillis cien Harden, Þriester, erkent
dat hij een mud rogge schuldig is aan Janne clen Quackelere"
Fo 37r" /11"

'L4O7 (n"s" maart 16

t]4'6" Naar voren brengen van het geschil tussen Gillisse den Paen en Janne Ysen"-
]:arde " Janne had Gillisse gevraagcl al het hout van 3 weiden en 2 stukken v.ln
een andere weide in DesLelbergen Le kappen" Gillisse hacl een boete van 60 1,..'"
par gekreqen van de baljuw van Destelbergen omdaL het hout nieL van Janne
hras, maar van Sint-Pieters e"ao



3 juni 1"4072 ultspraak in het geschil: Janne moet Gillisse 60 lb" par"
betalen "Fo 37v" /2"

J".').O1 (noso maart 17

1,17 "

tourn. schuldig is aan Pietere-:^
voor de koop van een huis staa.n-"

347, Symoen de Hauwere erkent dat hlj L0 11c"

Oliviers van de rest van de L5 lb" 4 s"
de buiten de Steenpoort.
Voldaanz 16 maart L408 (n.s") 

"
Fo 29r" /5"

Í:i49" Jan Lambrechts, f s" Pieterssone, erkent
is aan Pieteren den Vôlre en Willem van
smedenambacht van de lcoop van voornoemd
Borgen; BernaerL de Volre en Philips de
Fo 29v" /2"

gro "
gro "

Uitspraak in heÈ geding Lussen l(ateline, wecluwe van Jan van der Bonnerie
en i¡liLlem vander Bonnerie, broer van de overledene, i"v"m" een stuk land
gelegen te PonL a Rosne" Kateline en haar kinderen mogen er verder blijven
op wonen"
Fo 29v" /1,"

ili;O" De schepenen veroordelen Clais van Meeren en jonkvrouw Kateline sGroeLent
koopvrouw, tot het beLalen van 5 lb " 17 so gro" aa.n Mergriete Veys'
Fo 29v" /4"

dat hij 4 lb. gro" tourn.
der Kerken, aalmoezeniers
ambacht "
Crane.

schuldíg
van het

schulclig is aan PieLercr¡
achtersLallige Pacht"

[J5L, l¡lilIem van Bussche erkent dat
der Wedewen in de naam van de
Fo 29v" /5 "

hij 66 lb" 18 so
heer van Drongen

par.
van

ti52, Uitspraak in het, geschil tussen broeder Jacoppe Rruusch, naLuurl-íjke zoon
van Jacob Bruusch, van de orde van cle JacoT¡ijnen en Gheerart Maetset al-s
erfqenaam in de naam van zíjn vrouw, dochter van Jacob Bruusche Í-ovolllo he{:
vruchtgebruik van 22r5 gemet land (20 gemet in Aandi jke en 215 in l¡li-l-lems-
kerke ) die Jacob aan Jacoppe gegeven had bi j zijn dood zoals blijkt u.it er:rr

kopie van 3 februari 1394 (n"s") in het schepenboek (schepenen CLaeus uten
Hove, Zegher Everwíjn en hun gezellen) " Jacoppe mag zijn leven lang het
vruchtgebruik ervan behouden
F" 3Or" /1""

853" Arent Everwijn, Jan de Meyere en hun gezelIen, vinderen van de nederkoste-'
rij van Sint-Mlchiels te Gent, rapporteren dat zii op 28 februari L4A7 (n"s"'
Janne Blocke, van Assenede, veroordeetd hebben tot het betalen van 1'5 so
gro" aan Janne Dierkin en 2 s" 7 d" gro" kosten"
Fo 3Or" /3 "



trtB"
:LCT (n.s") maa.rt 17

;:i4" Arent Everwijn, Jan de Meyere en hun gezellen, vinderen van de nederkoster:Ìj
van de Sint-Michielsparochie te Gen{:, rapporteren dat zLi op 19 februari
14A7 (n"s"), Symoen Arent, f 3" Gheeraerd veroordeeld hebben tot he'1. betalen
van 5 s" 3 d" gro. aan þlatthijsse van cler Loeve en 28 gro" kosLen"
F" 3Or" /4"

ìli:1" Arent Everwijn, Jan de Meyere en hun qezelleno vinderen van de nederkosi:erj.;
van de Sint*Michíelsparochie Le Gent, rapporteren dat zíi op 26 decernber
t4O6 Willemme den Ledeghe, fs" Boudin veroordeeld hebben'toL het ÏretaLen van
4 s" 3 d" gro" aan Baerbelen sl(ocx en 32 gro" kosten"
Fo 3Or" /5 "

Ì55" Arenl Everwijn, Jan de Meyere en hun geze11en, vinderen van de nederkosteri-j
van de Sint-Michielsparochie te Gent, rapporter:en dat hun voorgangers Tho--
rnaes Tauwersr êh zijn gezell-en op 9 juni L4Q6 Wil1emme Coppinssone veroordeel
heloben tot het betalen van 4 so 7 d" Çtro"¿¿¡ Janne den Grave, brouwer en Lg
gro " kosten 

"Fo 3Or" /6 "

157" Einde in het geschil tussen Pi-eteren vander Muelen, fs" Boudj-n en Heinric
den Amman en jonkvrouw Katheline Spelg5-aers, zijn vrouw, i"v"m" hun huizen,
die naast elkaar staan in de Voldersstraat " ZaaIs blijkt uit een kopie van
1-2 maart L376 (n"s") (schepenen: Sj-moen van den Pitte, Jan Mayhuus €oão )

staat de gevel van PieLeren op Kathelines erf en moei: hij die ruimen. Kathc'-
line en Heinric verkopen dit stukje erf nu aan Pieteren "
Fo SBv" /1-"

15i3. Jan van Embise, heer van Rrakel, heeft aan Vossaerde den Jonghen het levens'
lang vruchtgebruik verkochL ciat hij bezit., door jonkvrouw GheerLruden van
Steenland, die zLjn vrouw was, op alle goederen die GheerLruden ziin toeqe-
komen langs moeclerszijcier gelegen j-n Zaamslag in de Vier AmbachLen" Deze lcoo¡-
is gesloten voor een lijf::ente van 46 lb" per jaar" Indien Vossaerde de liif'
rente een maand Le laat betaalt, moet hij gedurende een maand 7 s" par. pe:
dag betalen "
Volclaan: 4 april- 1"4C-7 (n"s") 

"Fo 66r" /4"

L4"o7 (n"s") maart 1-B

159. Martj-n Palinc erkent dat hij 7Ib" 18 d" gro" schuldig is aan Gheerarde
van Mourseke van achterstallige pacht van de 6 jaar dat hij op het goed van
Gheerarde te Baarle gewoond heeft"
Fo 29v" /1,1-"

ì6t)" Jan van Coudenberghe en Arend Raclolfs erkennen dat zij L1- lb" gro. schuldir-
zíjn aan broeder Gheerarde van Roden, renLmeester van het godhuis van Pí'u'-
chenborch in Mechelen van pacht van het goed te Velzeke "Fo 3Ar" /9 "



l',62" [iaesse van den GheynsLe erkent dat h-ij 21.b" 6 so gro" schulciit; is aan
broeder Gheerarde van RÒdetr,, rentrneester van het goclshuis van Pítchenkrorch
in Mechelen, toekomgnd van renten van wanclelkoop van land en van kosten"
F" 3Ov" /1"

'r,..O7. (n"s.), maar't 1-8

".J1. Jan Sersanders, f s. Daneel erkent-
broeder Janne clen Meyere, broecler
Volci¿an: 7 tek:ruari 14A9 (n"s").
F" 3Or" /tC"

,163. De schepenen vän de
betalen van 5 lb. B

van bier "F" 3Av" /2"

keure be Gent ver<¡ordelen Lodewijc Quaetwerc tot. het
s" 4 d" cJro" aan Janne Heerenbout van geleen,l çeld en

441\.

ilat hij 5lb" çjroo- tourn" schuldig is aan
:Ln het ÍlinL-Janshuis van geleend -qe1c1"

Screvel , erkent dat zi- j 20 s. qlîo "

l:lâ4" Jan Everdeys, schoenmaker, erkent cl¡rt hij 2l-b" 2 s" gro" Lourn" schul.dig
is aan Bernaerde van Belle, huidevetter, van leder"
F " 3ov',/5 .

-rri5o Vrouwe Zoetin TaybaerLs,
schuldig is aan Gillisse
Voldaan: 3 juni 1407"
Fo 3Ov" /9 "

",ó6" Deni js Minnaert erkent
Bekaerde en Vr/illem den
F" 3Ovo /!1"

dai: hi j 11 halst.er raapzaad schulclig is aan Gillís
Vi-sschere, le levr:ren in Westdorp"

wecluwe van Jan
Screvel "

ãj7 " Soy de Clerc heeft een hofstede verl<ocht aan Yweyne van lr/estvoerde, met cle
meers die erb,ij hoort, 223 roeden groot en belast mel 11 s" par" en 4 hoe-
nen per jaar voor de kinderen van Gheeroif Bett.e qeleqen op de lvluide, aan
de noordkant Jan Goethals, fs" Pj-eter en aan de Zuidkant Michiel Coelins
en erachLer is heL lancl van JacoÏ¡ de lluc aan de noordkant en daL van Gillis
ScoenaerL aan de zuidkant.Jacoppe van den Pitte, opperhcer van het voornoem--
de leen en qrond dÍe hiernaast 9 qro" bezit op cle stede van Meeus Segher
en 10 qro" op clie van Gillis Scoenaert, verleenL zLjn Loestemming" Deze
l<oop is gesloten voor 5 lb" 10 s" gro"
Fo 31v" /4"

ì168" Op verzoek van Hughen van den Vr/alle als qevolmachtigde van Jacoppe van cler
Donct en lt'iaLtheuse Coelins en als voogd van de kinderen van Wulf van den
Berqhe is het huis toebehorend aan Fleinricke van der Donct, bal<ker, staande:
op de KalandeberÇr gepand door Janne van Buxstale, amman van Gent, Laureins
Spenen, Jacoppe den Leucle en Jacoppe-: van Hertbuer, schepenen van de l<eure
om een som van 3 lb. [] s., gro. te ve.i:halen "Fo 39r" /B "



1-.:,O7 (n"s")" maart L8

';69" Pieter de Pape geefL aan zijn dochter Kateline ter gelegenheicl van haa-;:
huwelijk met Eweyne van Varnewijke een erfrente van 5 lb" gro" per jaa::
een lijfrente van 3lb. gro" per jaar, 25o lb" par" voor cle versj.ering
2OO lb" par"
Borg: Symoene Clocmanne, meL cle 'L,oestemminq van Janne, zLjn vader"
Volclaan van betalingen tot kerstmis 1-409 op 4 januari 1"410 (n"s") 

"Voldaan: 23 oktolcer 14,1"1,"
Fo 54r" /2"

1.+O7 n ) maart 19

'iJO" Andries van Bucc¡hesele erkent clat híj 6lb" gro" tourn" schuldÍg is aan
Janne Stavelin "
Voldaan t 24 oktober 1,407 "Fo 27r" /1-2"

a )(\

en
en

i)71," Jan Pieterssone van HughevlieLe, erkent dat hij
di_q is aan Janne van den t-love en Wout.eren Tac,
icoop van 20 halen meekrap "Bo::gen; Jan Lauwerens, brouwer en Jan Janssone"
21- oktober t4O7: .Janne van den Hove en l,,/outeren
waghen de volmacht om in hun naam hun schulden
Voldaan: 7 januari 1,409 (n"s").
l"- 
o 29r" / LO "

.173. De schepenen veroordelen jonkvrouw l"larie
het betalen van 1,3 s o gro " aan j'4attheus
vrouw vroeger aan lr{arie gedaan haci "Fo 3Ov" /8"

40 lb" gro" Lourn. schul".
wonend te Aardeni:urg van cj.e

Tac geven Jacoppe Sturte*
te innen.

verkocht aan
Steemaer c-:n

372" Lodewijc steemaer heeft een l"ijfreni:e v¡-ìn 24 lb" par" per jaar
Michíele den Otter, Le betalen gedurencle iret leven van Lociewijc
jonkvrouw Kateline Spelliaert,sr ûu de vrouw van Heinric Amman"
Borg: CIais de Crane"
F" 3Ov" /7 "

Kerckae::ts alias van Vinct
Spigghere voor diensten die

toL
zLjn

í:,74" De schepenen oordel_en
I-luusse en Colaert van
gedi-ede lieden, gerust,
Fo 3Ovo /tZ"

dat Anthonis iSeLten, poorter van Gent, Gillis van
Huusse, gebroers, kinderen van Pieter van Huusse,
moet l aten, zoniet worcìt hi j qestraf t "

iJ75. Ghiselbrecht van den Velde, fs" Jan, leefL een
verkocht aan Heinricke van den Nieuwenhove en
zijn vrouw. Als waarborg belooft hij een stuk
te stellen.
Fo 31r" /2"

li jfrente van een zak rogçje
Lisbetten van den Aenhauv,ie,
grond, gelegen te Wetteren,



i4Lr7 (n"s") maart 19

¡l';'6" .Ïan Bruun, van Zuiddorpe, erkent cla{: hij 9 lb" L5
Lievine Hoet van de koop van 1-5 mucl koren "
Borgen: Jan de Grave, lcrouwer, wonend op de Muide
Fo 31r" /6 "

4 )',

s" gro" schuldig is ean

en Jan Debbout, f s. FícLr ¿'"

)'77. Jan de Man, alias Jan Swundoict houdt in pachL van Lievj-ne Hoede 5'.lruncier
en een ciagmaal lancl gelegen t.e 7,¡tljna.arclel en te Zevergem die Lievine verkrc*
gen hacl bij het overlijclen van lvloenine den Bruwe , fs" Huugh, aan L5 s" Çroo
per jaar voor 6 jaar (zoats hij hei- vrok)qer huunde van Lievine den Nlaegh
en h/aarvan hem nog l3 jaar rest) " De pachte.:r moe'l- alle renten betalen die op
de grond rusten en na 3 jaar 6 daqmaal land bezaaien zoat-s de vorige pach*
'l:r.Jrr :Pieteren Voet,water, de schoonvader van Jan, het ¿lcirterliet"
Fo 31r" /7 "

l)73" Goessin Fransois erkent. dat hij 4 lb" gro" tourn" schuldig is aan Janne
vanden Lieven, fs" Jacobo vâ.Íl borgtocht-"
Fo 31r" /1,1"

ir:ìC. Berthel.meeus Yweinse van Ïeper en
zijn vrou\^/, erkennen dat zij 3 lb.
Vijte van de koop van een paard"
Fo 32v" /tA"

879 " De schepenen
aan Segheren
( gevangeni s )
Fo 32r" /1"

.:)-'11" Boudin cìe Ruese erkent clat
in minderinq van de schuld
Janne schuldig was "Voldaan: 30 juni 1407"
F" 3Br" /1"2"

veroordelen Janne van slir/almen tot het betalen van 24 Lb o piìir 
"

van den Bossche, afiìman van Drongen voor r^iaL hij in ziin huj.s
gebroken had en 14 s " gro " moncikosten .

Katheline van cler
2 s" gro" tourn"

Linden, fa" Pieter,
schr-rIdig zLjn aan Joes:=

hij
die

4Õ ^ ALt) bo t

Andries
ci"
de

gro" schuldig j.s aan Janne Bestei,
Scoemakere, pachter van Janne,

::),i..;?" Adaem van Ycleghem heeft verkocht. aan Heinric den Brunen, priesLer, zijn
huis, stede en erf meL alles wat erl:j- j hoort, staande in de Nerlerschel.de-
straat tussen het ni-euw straatje en de stede van Salc van Nieneve, belast
met een erfrente van L0 lb" par" per jaar en toel:ehorend een kapelanij te
Sint-Jan, die nu bediencl wordt. door Reynout van den Voerde, priester. Deze
koop is gesloten voor 20 lb" gro" L,or-irn"
Voldaan: B februari 1,412 (n.s")"
F'o 64r" /9 "

-1.1LÇ7 (n.s") maart 2A

:|,[:J2" LievÍn van der l-taghe, f s" Jan erkent ciat hi j 10 lb" 10 s"
schuldig is aan Janne den Duuc van <1e koop van een huis"
Borgen: Itlichiel Dwinghelant, zi-jn schoonvader en Jan van
broer
Voldaan z 31 maart 14OB (n "s. ) "F'o 3Br'/9"

gro " Lourn.

der' HaEhe, zLjn



4) )
-l-!l¿7 (nos" maart 21,

iJi)4" Jån de Bode en Jan de llocle, zi-jn zoon,
schuldig zijn aan Lambrechte Boudin.
F" 31r" /3 "

erkennen
al.i- as de

dat zLj 3

Scepmbkere
L0 s" gro"
een schip "

1b"
van

:,1-15" De schepenen veroordelen Gheeraercle lìokier tot het betalen van 3lb" gro"
aan Janne Tac.
F'o 31r" /4 "

i.l j5" De schepenen veroorcielcn Pieberen Mr:eraerde clat hi j bi jstancl moet verlenen
aan Gl'riselbrecht varr den VJal1e, Janne Swindauwe, Gi1lis Moeraerde en V,Jillerii
Clais die 28 s" qro" betaald hebben aan Janne Clocmanne als horgen voor
Gillisse van den Walle en tot het iretalen van de gerechtskosten"
Fo 31,r" /B "

¡i17" Jan Houcman heefL een li-jfr:ente van een Vlaamse nobel per jaar verl<ochl: aan
|-ransoise Soyssone en jonkvrouw Katelinen van clen Steene t zLjn vrouw. Fjein--
ric de Vocheleere, pachter van Jan Lloucman, wonencì te Sint-i31asius-Boekel
heef t beloof d voornoemde nobel. 'be betalen in mindering op zi- jn pacht.
Fo 39v" /2"

:-ìÍì8. Jan de lloutere erkent dat. hi j 5 lb. gro. toui:n. schulcìig is aan Daneelcr
Sergheeraerts van :groeiend hout (tot 1l5O stuks) staancJe op het erf varn
Daneele, geleqen te Rozebel<e, dat hij binnen 3 jaar zaL mogen omhouwen"
1"3 juli 1,407: 20 s" gro" be'L.aald
28 juni 14OB : 2 Ib" groo betaal.d
19 juli 1,409 : vol-daan "F" 52v" /4.

11a7 (n"s") maart 22

3ii-1" Gillis de Deken e¡:kent daL hij 21 s" I d. gro" schulciig is aan Lievine clen
l,luenc van laken"
Fo 3Bv'/2"

1,,L(t7 (n"s,), maart 23

,.19(l" Ghiseli:recht de Grutere, f s " CsL, Diecleri.c Valke
van de Sint-Niklaasparochie in Gent, rapporteren
1"406 Pieter van den Damme veroordeel.d hebben tot
aan Michiele Pielnaken en 32 gro " kosten "F" 32v" /3 "

en hun gezellen, vin<Jeren
dat z,ij op 19 november
het betalen van 7 s " gro "

i!,91," Ghiselbrecht de Grutere, fs" ost, Diederic Valke en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochj-e in GenL, rapporteren dat zij op 15 maart 1,4O7
Gheerart van Grantines veroordeeld hebben tot het bctalen van 10 s o gro.
en L0 mud koren aan Janne van den Percc en 26 qro " kosten.
Fo 32v" /4"



1,2-3 "

-l,4Ct7 (n"s.)o maart 23

t)9;: " Ghiselbrecht de Grutere, f s. Ost, Diecieric Valke en hun qezellen, vincieren
van de Sint*'Niklaasparochie in GenL, rapporLeren dat zíj op 19 decemller L4a''
h/oui:er van Belle veroordeel-d hel:tren tot. het betalen van 5 s" [] d. gro. aan
Flughen Talart en 18 gro " kosten "Fo 32v" /5 "

j9:j. Jan Bekaerl-,
is aan ,Janne
F" 39ro /7 "

alias de þlarscalc erkent dat hi j 6 lb" 10 s" 6 d" gro" schuldi t

Herenbor.¡de van bier "

,".4o7 (n"s"), maart 24

,.J94" Jan vander Mersch , fs" Martin heeft een lijfrente van 3 s" 4 d" gro. per
jaar verkocht aan Symoene den Weer', fs" Piet,er" Als waarborg stelt Jan zi-ln
huis staande buiten de St.eenpoor'l- en cle I¡/itterstrate tegen Sint. Kateli jne
naast het iruis van de weduwe Gheylin>< en het huis waar Jan de Cupere woortcìc,,,
op het erf toebehorend aan cle kinde.r"en van Olivier Bri..rusch en belast met,
1-4 s" 3 d" par" en 2 hoenen per jaar"
Landvrouw: jonkvroulv Mergriete van Maldeghem, moeder err voogd van voornoemii;r
kinderen "F" 3Bv" /4"

i),o7 (n"s. maart 26

-,95 " Jan
van
Jan
van
van
F"

lSreebaerL heeft een stuk lanci geheten clen Haselr:o verkocht aan Janne
der Scave, 3 vie.rendelen en 50 roeden groot, ç¡elegen aan heL leen van
van der Scaghe en dat van Joris Potter en Wout--er sPapen, rlat l-rij houdt
Heinricke van clen Brouke met 5 cl" belast en een'lgorLentr voor de ð,lînlen
de kerk van Anzegem"

3Lv' /5 "

maart 291,rl.O7 (n"s"

i:ì96., Lisbett.e sMaclers, bastaarddochLer van Jan van l-lerrnelghem, erkent dat zLi
voldaan is van Andries van Hermelghem, haar oom, van de qiften of testamen..
ten van haar vader, Jan, haar grootmoeder, jonkvrouw Amelberghen, de moeder
van Andries en haar ?rmoere'r jonkvrouw Yene van Wiesc"
þ- 
o 32v" /B "

i:97 " l¡Ji1lem Wenemaer erkenl dat hf j
l-5 s o gro. ontvangen heef t van
de van een huis staancle aan de
Fo 46r" /3 "

, in cle rlaam van Joese van den Hoerne, 2 ll-.,"
Claise Poucstraten voor de koop van êeÍì vi(,ìli--
Koornaard, qenaamd Pie ber i'4iersstc-:en .



12.A, "

',iì.,r" Cl-ais Vijd heeft verkocht aan Jan Thijs en Michiele Heymen, beicle v¡onencl Lc,
I(--Leldrecht, 2 bunder nìoe:î qelegen ten noorden van de l<erk van t{ulsterl-oo :l
in de plaats genaamd in cierlPerdbuschttdie cle weclr:rheLft zijn van de 2 bun..
der moer die Clais Spijkinc gekocht ireeft van Claise Vijd, zLjn oom, ten
zltiden en Len noorden van het voor:noemcle moerr oñ belast met 6 d" par" pcr
bunder per jaar voor dc graaf van Vl.aancle.r'en. Deze koop is gesloten voor 34
l"Ì: " gro . tourn "Borg : Cl ai s Reebo scl-r , neef van Cl ai s Vi j cl .
F" 48vo /1o"

14,(t7 (n"s") maart 31

¡lÍj9. Ir'larie van der Ware e rkenL
aän Janne Langtrericl<e van
Ij'o AAv " / 1, "

2 lb " tit s" L ci" gro" tor.rrn" schulciiçt ís
van vlas "

ciaL zij
de koop

!)(;o" Philip van Steelant, in de naam van zijn vrouv,i en Jan Sersanders als voogcl
van de kj-nderen van Daneel Siersanders hebben in pacht gegeven aan Goessine
van der Donct, alias cle Jonghe de tj"enclen erÌ erfgoecleren die de jonkvrouw
en haar kinderen, di-e zLj had bij Daneel Sersanders, hebben l.iggen in lWel:.
gem voor 6 jaar aan 10 Ib" gro" tourn" per jaar"
Uorg: Willem van der Moten"
F"  Lr" /2"

,1O1." Kateline van Malcleghem, vrouv,r van Beerleqem, heeft aan Clais Baes, prieste.r,,
een huis verkocht met alles waL eri¡ij hoort, staancle in cle SLeeg zonder
eÍnde aan de Sint-Janskerk, waarin Heinric van Merlebeke woonde en lcelast
met 9 s. par" per jaar voor de pastoor van Sint-Jan" Kateline verl<laarL zic:Yt
voldaan van de koopsom.
l,andheer: Gillj-s varr Wayberqen, ¡rriester, in de naam van de voornoemcle
pastoor 

"Fo 66v" /7 "

i,LO7 (n"s"), april 1

9O2." Pieter Walkier erkent dat hij 5 lbo qro. tourn"
Goeri-'sse vaneen huis staancìe in Huckelrarn"
Borgen: Jan Vr/alkier en Willem uter Meere, alias
Fo 32vo /tg "

schuldig is aan Vrlill-emme

van ZeIe"

9(13" Gi1Iis de Clerc,
Jehannen Preists
Fo 6Ovo /12"

priester, erkent dat hij 24 so B cl" gro" schuldÍg is aan
van qeleend geld "



i"".()l lI"S" a il 2

9C4" Jan Sersimoens en Jan uten Hove hebben beloofd PieLeren
loos te houden van de 33 lb, gro" tourn" die Clais Vijd
Voldaan ? 14 okLober 14A7 "Fo 32vo /2"

als voogd voor
s o gro " tourn "

41Ê
LLJ ô

Sersi-moens schade-
hem geleend heefL.

jonkvrouw Lysloetten
schuldig is aan

9O5. Jacop Vüieric heefli in pacht qegeverì aan Jacop Blankarde en lt{ergrieten van
der Borch, zijn vrouw, zijn goecì te Plants, in Wielsbeke, met alles wat hij
Y¡ezit in.Wielsbeke en Sint*Baafs*Vijve, voor 6 jaar aan 22 so gro" pe.r jaar"
De pachter moet cijnzen, schulden, schade van water e"d" betalen en hj.j maç'
al het hout dat op het goed staat eenmaal omhakken, met uiLzondering van
Laet lorouc" Verder erkennen Jacob en t4ergri-eten dat zij Jacop 2 Lb" L2 s"
B d" gro" Lourn. schuldig zi.jn van pacht van augusbus L4o6"
Fo 3Bv"/3"

a.4,o7 (n"s"), april 4

906 " Lisbette Wedichs erkent dat zij ?.8 so I d. gro" tourn" schuldig is aan
Goessin van de Vivere, priester van pacht"
Fo 22vo /9 "

9O7" Ghiselbrecht Seissone erkent dat hij 2 lb" gro" tourn" schuldíg is aan
Riquaerde Goemaer"
Fo 32v" /9 "

9c-r:. Pieter de Pape, fs" Gheerolf heeft. verkocht aan Jacob Gheenssone een halve
lounder moer met, de grond liggend te V,lachtebeke op cle Wijnlede tussen cle moer
van Gillís Mayhuus en die van Jacop Gheenssone en belast met 3 d" par" per
jaar" Jacob moet nog L2 lb" 16 s" groo t,ourn" betalen van de koopsom" Als
waarborg stelt hij het. voornoemde moer"
Voldaan: 3 februari L4013 (n"s.)"
Fo 37v" /3"

9C;9" Robbrecht van
van Leverghem,

Leverghem erkent dat hij, ,
9 lb" t6

Iìobberecht,e van
F" 46r" /7 "

f a " Ghyselbrecht-
Cappele "

14A7 (n. s"), april 5

9L0" PÍeter Stermijn erkent dat, hij 3 lb" gro" tourn. schuldig is aan Soetane
van den Vr/alle van geleend gelcl"
Fo 36vo /3.



1,2.6.

91-1. Heinric van den l-{ane erkent dab hij 9Ib" gro" tourn" schuldig is aan Lau.-
reinse Reyneeren van huwelijksqoederen die Heinric hem beloofde bij het
huwelijk met zijn ciochter. Heinric wijsL hem Janne den lvleester, brouwer,
ô.an om z.ijn gelrl te ontvangen in rnindering van diens schuld van cle koop van
een brouwerij staande aan de Schaapbruççle¡ Çeheten de Clocke.
Fo 46v" /11"

14a7 (n"s") ril 6

9.:1¿-" Heinric van den
Nijse van graan
Heinric "F" 37r" /4"

Hane erkent daL hi j 5 l.tr,, gro" schuldig is
en draagt de be{:al-ing ervan over aan Janne

¿ian
den

Pauwel se
Meester, fs "

:')'-i.:i" Jan de Necker heeft, een 1i jfrente van 3 achterlinc
verkocht aan l-ieinri ke van den t¡i/atere en zL jn vrou\^t
s'belt Jan zíjn bakkeri j, staande aan de Torrepoort
aan de stad GenL en het Lazarusgast.huis"
Landheren: Justaes Onredene in de naam van de stad
der Zickelen in naam van het gaslhuis"
Fo 3Ev" /7 "

tarwebrood per weel<
Aechten. A1s waarborq

op het erf toebehorenci

Cient en broeder Jacop v;.:-t

>ì:L-.r" Jan van den Neste erkent daL hij 3lb" gro. tourn" schuldig is aan Janne:
van den l-laerne "F'" 46v" /6 "

':L,tO7 (n"s") , april 7

!)15" Jan LongcourL erkent dat hij 2 Lb" 10 so gro" schulclig is aan V'líllem cietr
Vremden van een boek "Fo 3Tv'/6"

916. Jan van der Galeyden, fs" J¿rcob, poorter van Gent, erl<enL dat hij als ont-
vanger van de heer van Saint--Pol is aangestelcl voor de Vier Ambachten "
Borgen: Robbrecht van der Hoyen en Raesse Onredene"
Fo 37r" /2"

9)17 " olÍvier van den Strekele geef L z'Ljn zusLer Lj.sbetten 5 lb. gro. tourn" bij
zLjn clood en 1 lb. çJro" in lijfrenLe (n1" om cle 4, jaar 5 s" gro") 

"
L9 maart 1,420 (n"s"): jonkvrouw Merc¡rieten Taelmans, mees'Leres van het
Bijlokehospitaal e¡:kent zich voldaan van jonkvrouw Kettelinen van den Stre.
kele omdat haar moe i-a er sLierf "Fo 37ro /14"



1:r7 (n"s"), aprit B

iì,'J-8. Jan van der Breernt, alías Smoutkin erkent clat hij 35 s" gro" tourn" schul"'
dig is aan Janne llillins "Borg: Galant van Erzele"
F " 3Ov" /13 "

919 
"

Heinric WÍLtebroet erkent clat hi j 2t Ll: " gro " {-ourn " schulclig is aan Gj.Ilj-s
Bekaerde van cle koop van de helft van een slagmolen staande T:ij de melaaL-"
sen buiten de Muíde, met drj-e vj-errlen v¿rn de huizen en erven die erbij horen"
Volclaan: 19 meí 1,4!1."
Fo 32r" /5 "

i'ioJ*r--?P-{!L-9-
t.1,)r\ Daneel Sersanders en ztjn qezellen, halheren in de pit, rapport,eren ciat zi)

op 3 novembe:: 1"406 Willem van CromÌ.rruqghe veroordeeld hebben tot het betaler
van 30 s" groo aan Willemme <ien Roeden en 1{) gt:o" kosl-en"
F o 37r" /1"

l)21" Jan Hebbel, Jan ven Lernberqhe en huir gezellen, vinderen van <1e opperkosterj.j
van Sint-Jansparochi-e in Cìent, rapporteren dat zi) op 3 november 14{06 Tru*-
den tsl,Vagheneeren veroordeeld heloben tot het betalen van 19 schilden en 4
gro " aan Lievine clen Brudegoem en i4 qro " kosten "
Fo 37r" /5 "

',r22. Jan Hebbel , Jan van Lemberqhe en hun gezellen, vinderen van de
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporLeren dat Jan de Brune
1"406 voor hen erkend heeft B so 9 cl" gro" schulciig te zLin aan
ten, f s" Jacob en 1,4 gro " kosten"
Fo 37r" /6 "

9,)-5" Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en
van de Sint-Jansparochie in Genl-,
ber 1"4.06 voor hen erkend heef t I
van den Berne en L3 gro. kosten "F" 37ro /9 "

opperkosteri j
op 27 novemi.'1,^
Gheerolf ile j: -

hun gez-el1en, vinderel'ì van de opperkosterij
rapport.eren dat. Gillis de i'leve op 26 okLo'*

schilclen schuldig te zLin acìn Ghiselbrechi,

9:13. Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en hu.n c;ezellen, vinderen van de opperkoste-'
rij van cle Sint-Jansparochie in Gent., rappcrteren dat Lievin Cornelis op 9

clecember 1"406 voor hen erkend heef t. 5 s " 3 d " gro. schuldig te z.Ljn aan
Gheerolf lletten, f s" Jacob en 21 gro " kosten"
Fo 37r" /7"

924. Jan Hebl¡el , Jan van Lemberghe en hun qeze3.len, vinderen van,1e opper:koster::ì.'l
van de Sínt.-Jansparochie in Gent, rapporLeren dat Mart.in Hebbelin op 9 de-'
cember 1406 voor hen erkend heeft. 4OO takkelcossen schuldig te zijn aan.lanne
van der Stichelen en 34 gro " kosten.
In" 37r" /8"



1.28 "

L.1,(:7, april I

-.r2f-,. De schepenen van cle keure te Gent, Pieter Sersymoens, Jacob van den HouLkj-n<:l

en zLjn gezeLlen veroordelen Ghelvoete clen Amman, fs" Lievin tot het bet-.a-l-r:ir

van 5lb. gro" tourn. aan Þ1ergr:Íeten Costin, de dochter van de zooi"ì van Ar--¡.:tri-

voor dienst.
F" 39v" /5"

'L4o'/ r]-l Y

9?-7 " Jan Vlaminc erkent. dat hi j 2 lb. L3 s" gr:o" schuldig is aarì I-leinric I'/ieyssone "
F" 3Bv" /7 "

9?3, Loeuis de Rokere erkent dat. hij 4lb" çJro" tourn" schuldig
Janne Heebins, deken van de metselaars, voor het rechL van
kine die door de vader in lering genomen is "
Borgen: Jan Bollaert en Jan Reyniers"
F'o 47v" /6 "

14!Y,:*sPqiJ-19

929 " Jan de Potier genaamd de
clig is aan Jacoppe Noel,
I¡o 52v" /7 "

Deken, erkent dat hij 2

alias vander Mersch van

is aan meesLer
zi.jn zoon Hanne*-

lb" B s" gro" Lourn" schul-'
geleend geld "

11t(¡'7,, april L1

93A" Arend van Oeteghem heeft een lijfrente van 2 zakken rogge verkocht
ric van den Nieur,venhove en Lijsbetten van cien Aenhauwe, zL)n vrouw"
Ì:orq Ï:elooft hij groncl in ldet.teren Le stellen"
F" 37v" /1"

aan Hein^
Al s waarl-'

27 so 2 d" gt'o"
zLjn vrouw"

931" De schepenen veroordelen Wouteren Fierins tot het betalen van
aan Lievine den Costere voor waskaarsen en een doodskist voor
Fo 37v" /5"

9:32, Ywein Vaernewi jc, Jacob Eekaert en hun qezellen, vincleren van cle opperkos'Lei'i
van liint-Michielsparochie te Gent, rapporteren clat hun voorqangers Clais
Daens, Jacob sleuden en hun qezellen op 6 november 14AO Pieter Bruneel ver-
oordeeld hebben tot het betalen van I so gro" aan Daneel Paesdaghe en 37 gr:o"
en f. inq " kosten "
Borq: Lampsin van der lvleulen"
F" 3Br" /1"

933" Ywein Vaernewi-jc, Jacob Eekaert en hun gezel-len, vincìeren van de opperkosteri
van de Sint-Michielsparochie in Gente rapporteren dat zi-J op B maarL L4O7 (n"
s") Willem cien Vriese, wonend te Beke bij \¡JaarschooL¡ veroordeeld hebl:en l.oi-
l:let betalen van 6 s" 3 d" gro" aan Janne Nlefkinne en 19 qro" kosLen"
F" 3Br" /2"



1..:-o7e april 1,1

J:,tt" Ywein Vaernewi jc, Jacob Eekaert en hun qezellerr, vinderen van
rj- j van de Sint--Michielsparochie in Gent, i:apporteren dat zLj
L4C-7 (n.s") ¡an de Scapere veroorcleeld hebben Lot het betalen
groo aan Kateline van clen Buere en L6 gro. en 1 inci" kosten.
Fo 3Br" /3"

L29 "

cle opperkoste'
op L5 j anuari
van 6 s" 9 d"

)3b 
"

):i5" Ywein Vaernewijc, Jacob Eekaert en hun qezellen, vinderen van de opperkosterij
van de Sint*it{ichielsparochie in Gent, rapporteren claL zLj op 12 maart. 14C7
(n,s.), Roeger de Beste veroordeeld hebben tot het betalen van 1,4 s" 2 d" gro"
aan PieLeren van den Turre en 4 s" 6 d, _qro" kosten.
F" 3Br'/4"

Ywein Vaernewi jc, Jacob Eekaert en hun geze1len, vj-nderen van de opperkoste-
rij van de Sint:Michielsparochie in Gent, rapporteren dat zij op 1 februarj-
1,407 (n"s"), PieLeren den KetelboeLere veroorcleeld heirben toi: het betalen
van L8 groo aan Meynen , cle weduwe van Willem Kloeven en t6 gro" kosten"
Fo 3Br" /5.

i3'/" Ywein Vaernewijc, Jacob Eekaert en hun gez,ellen, vinderen van cle opperkosr-.e*
rij van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporLeren dat hun voorgange.rs
DanieJ- van Maldeghem, PTartin Soetaert en hun qezellen, op L7 juli 14C-5 Arent-
Lyeme veroordeeld hebben tot het betalen van 22 s" 7 d. gro" aan Fransois
<len ivlandemakere en ?-3 qro " kosten.
F" 3Br'/6 "

)3ii" Ywein Vaernewijc, Jacob Eekaert en hun geze1len, vinderen van de opperkoste'.'
rij van de Sint-lviichielsparochie in Gente rapporteren dat hun voorgarìqers
Daneel van Malcieqhem en zLjn qez-elien op 13 mei 14c-5 Lievin Meeus veroordee.l-..1
hebben tot het betalen varì 394 gro" aan Aeqhten sCleenen en 17 gro" en 1 in1.i ,

kosten "
Fo 3Br" /7 "

t39" Ywein \¡aernewijcr Jacoi: Eekaert en hun gezellen, vinderen van de opperl<oste-
ri j van de Sint-Michielsparocirie in Gent, rapporteren dat zLj op 2 clecemJ:er
1,4C-6 cle weduwe van Phelip Rrunen veroordeelcl hebben tot heL beLalen van 11,::
gro " aan ,Tanne Steenvoerde en 18 gro " en 1_ ing " kosten "Fo 3Br'/8,

,4O" Heinric van den
Clement Saloete
Fo 3Br" /1o"

Poele, fs" Olivier, erkent clat hij 18 Ib" Çro" schuldi-q j.s éì¿in

van geleend ge1<i "

tL 't L¿ru-rent Pauwels en Kateline
schuldiq zLjn aan Janne den
l¡" 3Bvo /L"

Hugaerts erkennen dat
Croec van de koop van

3 Ib" 6 s" gro" Lourn"
hui s , in de Zelvers L::¡-t;r't

zi, j
een



1__1tl "

-.-:::-r." q¿qi-L 1J

'):¡t2o DaneeL Causman erkent dat hj- j ziJ
van de koop van eerì harnas 

"lro 3Bvo/8"

ç-r'13. De schepene-'n verwi jzen het geschi.l tr¡ssen
ten i"v.m" 3 ll-r" 2 s" gro" tourn" voor de
gemr naar een bevoegde rechtbank"
f" 39v" /7 "

s" gro" schuldig is aan Jacoppe den Ivier¡

Gi 1li s van Carsele en Gi lli s l:iet"-
koop vän meersen liggend te Ware-

94,)," Jan Fioesmont en jonkvrouw Anne van i.eyns, zijn vrouw, erkennen dat z,ij eÊnerfrente van 1'2 s" tl d"par" per jaar verkocht hebben aan Jacoppe van denAudenhuus" Deze rente maakt. deeL ui{: van een rente van 57 s" b.r" peii jaar
die hen Ís Loegekomen bij het overlÍ-jden van Simoene van Leyns, nl" 42 s"par. per jaar op de helft van een gemet land gelegen buiten de SinL*.1-ievens-.poort (waarvan de anciere helft aan Jacoppe toÀnenáort)7 en L5 so par" perjaar op de helft van een plek l.anci qeleqen aan het voornoemde Land dat Jaco¡.r.-pe toebehoort 

"Fo 46r" /1""

al 4r
-- 

-.'t.-) o J'an
aan
van
van
de
nOI

van Caudenberghe heefL een erfrenLe van S s" 6 d" par." per jaar verkochcVictoere den vlieghere, priester, ciie hij bezit op het erf waar het hLlisVictoere op sbaat geleqen in de Cromme Steghe, iussen het huis van Jander Linden en dat van Gheerard 1"1c.:ì.nteneren" Jan verklaart zícn vo-]-daan van
koopsom 

"
47r" /1"

:r¿i'';" r'ií11em Lammins heeft verkocht aan Wi1lem Blideleven een behuisde stecie met
al-l-r:s wat erbij hoor:t, geleqen te Meerhem clat vroeger toebehoorcle aan Janne
Lammins',r=ên belast met 6 clro, per jaar: landcijns voor de stad Gent" Deze l<oc:
is gesloten voor 1,4 l*b" gro" tourn"
F" i76r" /3.

1"4,(,'ls aprit. 1,2

i:t '-! Jacolr sturtewaghen, voor zidnzeLf en a1s vooqd van Lr:vene en ,rorrane, zijn
kincieren bi j Heylsoeten Scoepmans, di.e zLjn vuouw was, erkent zich voldaan
van C1ais Rak¡bâu'en cle volle eifÇenaam van Janne van ôromb:rugger fs. Wil1emvan de som l^/aarvoor Clais. en'Janne vroeger borg geweest r^raren voor Claise
van Crombrugge 

"F" 3B v'/5"
lrie'ber de Stubbelere, van Moerbrel<e, erP;ent dat hi j 36 s" 2 d" gro. schulclj.ct
is aan Boudin den G.r:utere van turf "Fo 3Bv" /9 "

'),a L
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t49. Nadat het huÍs staande op cle Kalandenber:g Loebehorend aan Heinric van der
Donct, gepand werd op verzoek van t-iughen van den Wal1e, als gevolmachtigde
van Jacoppe van der Donct en Mattheuse Coelins en als vooqd van de kinderen
van Wulf van den Berghe, is cle eigenclom ervan overqedraqen (voor de som in
de panciing verkl-aardi Ooot Janne van Buxstale, amman van Gent, Laurens Spenen

Jacob clen Leude en llarende Valken, schepenen Van de Keure "

Fo 39r" /9 "

)50" De schepenen verwi jzen het geschil tussen Gillisse
van Torhout i"v"m. een huis staancle te Poperinqet
Chrístíaene de NeYr naar de bevoegde rechtbank"
F" 39ro /tZ"

)51," Pieter Stobbeleeree alias de Sandloepere erkent dat
tourn. schul-dig is aan Jacoppe den But van cJe koop
Fo Aov" /3 "

l¡:.)7JLõ

954" Jan de Bleekere, kousmaker, erkent dat hij 2

Pieteren Breebaerde, fs" Sanderr van de koop
steeg.
F" 46v" /9 "

955"

)53" Jan Hoeft en zij
cien Amman al het
vrouw Agneesen v
lemme van cler Tr
gen in de kassel
niet aan houden,
F" 46r" /2"

956" Jan Versare, de oude,
dig is aan Stevine du
Fo 39r" /2 "

clen Scherren en Pieteren
vroeger toebehorend aan

hij s lb" t2
van een schiP

s" 4 d"
z_Onder WanL.

Segheren
j onk-

van Wil-
qele-
hier

lb " 1,2 s " gro " schuldig is aan
van een huis Staande aan de l¡Jo-lf-

erkent dai: hi j 48 s- 4 d. gro" tourn" schul
koren.

Jonkvrouw Lijsbette Barnages, vrouwe van Hembyser ÇeefL een erfrente van 50

lb" par" per jaar aan jonÈvrouw van Wijchuusse, fa" '¡/i11em, haar dochter,
bij i,a.r r,ur"iijk" Goessin van Vaernewijc geeft zLjn toestemming voor het hu*

r"íiit en belooit het goed te Hembyse niet hoger t.e belasten dan 3oo kronen"
F" 42ru /2"

n kinderen Katelinen en Lisbette hebben verkochL aan

recht dat zi-j :r)ezltten op het goed dat -Ian Hoeft met
an Wijchuse, ilie zi-jn vrouw wasr vroeger gekocht had
iest en jonkvrouw Jehanen van der Asselt, zlin vroul^tt
rij or-ldenaarde te Asper en te Zingem" Indien zLi zich
moeten zíj 3OO Vlaamse nobelen betalen"

Jan Hoeft, jonkvrouw Kateline en jonkvrouw Lisbette Hoeft, ü-in kinderent
gêven de volmacht aan Segheren den Amman om in hun naam hun rechL op te eisen
ãat zLj bezitten op goed gelegen te Asper en te Zinqem in de kasselrij van

Oudenaarde, zoals Jan Hoeft eÀ jonkvrouw Angneese van Wijchuusse, zLjn vrouv/,
vroeger gekregen hadden van Willem van der Tríest en jonkvrouw Jehanne vander
Asselt, zLjn vrouw"
Fo 62v" /1"

14C.7 a il 1"3

f s " lVillelnt
Martoit van
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Ghelloet van Leys heeft verkocht aan Janne de Backere en Janne van Meeren,
het hout van een bos geheten MunLbos, gelegen naasL Scouberch en de heicle
van de Wal, ongeveer 6 bunder groot. Deze koop is gesloten voor 22 lb" L0 s
gro. t,ourn "Fo 39r" /5"

953. Jan van den
schuldig is
Fo 39v" /6 "

Brouke, wassenkaarsmaker, erkent dat hfj 4 Ib" 7 s" gro. tourn"
aan Janen van Nevele van was"

'j59. Heinric de Necker erkent
Katelinen Scoteleren, de
F" 46r" /5"

4 d" gro. tourn" schuldig is aan
Brunhal s "

dat hij 32 s"
vrouw van Jan

.t¿),O7g apriL 1-4

l::bO" Pieter van Campene, f s" Gheeraerd, erkent
't--ourn " schuldig is aan Casine Borlute van
\/oldaan t t2 december L4c-7 "Fo 39r" /3 "

o -.4

ciat hij 5 Ib. 3 so B d. groo
1i j nwaad "

Pj-eter Minnebode en Maes Cornelj-s hebben verkocht aan Janne de Wijsspelere
een huis en stede, staande in de Donkersteegr meL een stukje erf ernaast
gelegenr dat tot aan het huis van Lievin van Meesene loopt en van achLer
tot de Î?loevert van Symoen sPapen. Het huís komt aan de muur van het groLe
huis dat men het Gruuthuus noemt en cJÍe Lot aan de hof van Symoen sPapen
loopt.. Deze koop is gesloLen voor t9 lb" gro. De verkopers beloven Janne da'L
hij geen nadeel of schade zal ondervinden van her- akkoord dat zij met Boudj.nc-:
en Ghyselbrecht den Grutere gesloten hebben i"v"m" het Gruuthuus.
Fo 48vo /7 "

't 4C-7 a riI L5

?b'2" Matllhys Damys erkent
Mergaert van de koop
Fo 37r" /1o"

I lb" gro" Lourn" schuldig is aan Jacoppe den
huis"

96jÌ" Jan Erwijn, pachter van Jan Sersanders, fs" Daneel, te Eke, erkent dat hij,
in de naam van zí)n meester, 2t !b" Çroo schuldig ís aan Lievine den Vulsla.-
ghere van de koop van de helft van het goe<1 van Lievine genaamd sGravenhase-.
le in NazareLh, in mindering van zijn pacht"
F" 4Or" /2"

)54" Uitspraak i-n het. geding tussen Anthonis Bett.en en Gheerarde van SLockelgate
Janne van St,ockelgate, Gillis van Kaersele en Janne van den Broucke, a1s
borgen voor Wouteren van Stockelgate, \^revers, iovom" L2 lb. groo t,ourn" die
Anthonis eisL van de borgen" ZoaLs blijkt uit een vonnis van het schepenjaar
1'406 (schepenen Pieter Sersimoens, Jacob van den Autkine) kunnen de borgen
maar tot 4 lb" gro" tourno âônsprakerijk gesterd worden"
Fo 46r" /6 "

dat hij
van een



-. .(.¡'/, apri I 1-5

Arent van der HerI
croenenrt schuldig
Fo 46v" /ta"

( rìÃ

3.: ll

t_+t , 7) äP

)67" Jan MiLe, de zandVoerrJer,
Vriillem Cl-ais "Fo AOv" /6 "

"-u.1.,7" aþfiL 1"1

L33.

erkent dat hf j als borg voor PieLeren Halse 4. ttvrancxe
aan Janne Penhemanne 

"

erkent dat hij 4 s" 4 d. c,ro. schuldig is aan

oe
LIS

In het geschil tussen jonkvrouw Tannen, de vrouh/ van meester Daneel Clocghi.e-
Ler en met de volmacht vooh haar n¡an en Roegere Witten hebben Janne den Koc,
vinder voor jonkvrourw Tannèn en Janc Verperensone, fs. Jan, vincler voor Roe-.
gerer geen minnelijke schikking kunnen treffen" De schepenen van de keure tc:
Gent. aan wie de zðràk werd oVebgedragen , veroordelen Roegere tot het bet,alen
van de zak kleren (2 lb. gro. tourn")
Fo 47r" /7 "

rÍ1 L6

tr'ì..ì Andrles Scuerman erkent dat hij 6 lb" gro" tourn"
Janssone van de koop van een huis, staande aan de
tensone waarvan Pieter reeds 2 Lio" gro" ontvangen
Voldaan: 4 juni !4O9"
Fo 46vo /1-2"

schuldig is aan PieLer
Nodenayesteeg bij Jan Aech^
heeft "

'-tÒ -to Lisbette Verminnen, weduwe van Gheerard van Turt,elboeme geeft een erfrente
van 12 so par" per jaar aan de ooLo Vrouwgilde van de Sint-Janskerk bij haar
dood, te bezetten op haar huis aan de Kalandeberg dat, belast is met 20 s"
par" per jaar voor de l{eil-ige Geesttafel vèn Sint-Jan.
Landheer: Jan van clen Hecke, priester en ontvanger van de Heilige GeesLtafe-l
van Sint-Jan "Fo SOro /3 "

L4A7q april L8

)7O" Jan de Somer erkent dat hij 19 lb" L0 s" gro. Lourn" schuldig is aan Ghee-
raercle van Kerevoerde van een scirip.
Fo 46vo /5 "

17L" De schepenen veroordelen Wouteren Fierins tot het betalen van 1-L s" *t d.
gro. aan Lyssen Clays"
Voldaan¡ 4 mei 1407 "Fo 46v" /7 "

|7?-" Goessin LoeLins erkent dat hij 2 Lb" 14 s" gro" schuldig is aan Lievine
vander Meere van achtersLallÍge pacht"
Fo 47r" /2"



l-Jd-..

schulclig is aan Lj.e-

o"7,4 Uítspraak in het geschil tussen Janne cJen Proesst, als deken van de leem*
plakkers en de weduwe van Ost Gruter meL haar ki-nderen, Janne Vermarien met
ziin broer en zuster, Pieter Spieghel, dê erfgenaam van Lievine de Pottere,
Janne den Grave en ziin zusters kind e oâ.o i"v.m" een weg cii-e voornoemde
deken wil hebben door een straatje, geleqen op de Muide ctichtbij Janne den
Grave tot achter de hoek van de meers, toehorend aan voornoemde partijen,
om het leem van de meers te vervoeren die voornoemde deken gekocht heefL van
Ghelloete den Amman voor 1"2 jaar" De .Jeken mag zijn weg maken maar moet be.-
paalde tegemoetkomingen doen o"â" L6 gro" per jaar betalen voor de straat. <-'n

1?- çro. per jaar voor de hoek van de meers"
Landmeters: meester Girlis de Zuttere en meester Jan Eebins.
F" 47v" /t"

L4()7, apri L 19

)'i5" Wulfram Wulframs erkent dat hij de 5 bunder erf die hij vroeger gekocht
had van HeinrÍcke van Helst, gelegen te Sint*Maria*oudenhove, gekocht haci
als deken van de Sint-Jacobsgilde in Gent en,met het, geld van de gilde, Tn-
dien één van ziin erfgenamen zich daar niet aan houdt, moet hij ¿ó fn. gro"
beLalen "Fo 47r" /3 "

)76 " Heinric Woutersone erkenL
Lanchacker "F" 47r" /4"

dat hij 21, s" 5 d. gro" schuldig is aan Jacoppe

)77 " Daneel van den Hole heeft verkocht aan Bonefacius Trabukier een huis en sLeclcl
staande tussen het huis van L,odewijc van clen Hole en dat van Jan van Basse*-
velder met alles wat erbij hoort, belast met 6 s" gro. tourn. voor GhelloeLtr
valeins en 7 gro" voor de stad Gent., voor een stukje erf gelegen achter het
voornoemde huis"
Landheren: Ghelloete Valeins en Justaes onredene in de naam van cle stacl
GenL "Fo 47r" /5 "

'i.:C2, april L8

)'l,i " Daneel van den Hole erkent
vine van Overackere van de
Voldaan: 6 oktober 1,41L"
Fo 47r" /6 "

t73" Pauwels Freys heef t
Freys, zijn vader,
hij hem 32 s" gro.
Fo 4'7ro /8"

clat. hi j 32 lb " gro " tourn .
koop van een huis"

een Li jfrente van B so gro" tourn" verkochL aan Arencje
en verkraart. zlch voldaan van de koopsom. verder belooft
te geven, van de koop van een huis st,aande te Zuiddorpe"
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)79" Arent Everwijn, Willem Vermarien
rij van Sint-Michielsparochie in
1-406 Jacob inlillemsone veroordeeld
aan Philipse den Heere en 2.7 c1ro"
F" 4ûr"/9"

135.

en hun gezellen, vinderen van de neclerkoste*"
Gent, rapporteren dat zij op 16 december
hebben tot het betalen van 6 so 9 d" gro"
en 7- inq. kos'b,en "

9.1O" Arent Everwijn, Wil1em Vermarien en hun gezellen, vinderen van de neder.-
lcosteri j van cie Slnt-Michielsparochie j-n Gent, rapporteren dat zi-j op 16
maart 1'407 (n"s") Jacoppe LVillemssone veroordeeld hebben tot het betalen
van L3 halster raapzaad (min één achterlinc) en 5 s" 7 d" gro" aan i{iciriel
Donaes en 33 gro" kosten"
lj'o 48r o / tO "

-1f,1" ArenL Everwijn, Willem Vermarien en hun gezellen, vinderen van de nederkos--
terij van de Sint-Michielsparochie in Genl--, rapporteren dat zij op B maart
1,4A7 (n"s") Symoene Aertgheeraertsone veroordeeld hebben tot het betalen 'vin
9 so gro" aan Pieteren Mort.ier en 29 groo kosten"
Fo 48ro /!1"

132" Arent Everwijn, Witlem Vermarien en hun gezellen, vj-nderen van de nederkoste-
rij van de Sint-Michielsparochie te Gent, rapporteren dat zij op 12 februa.-
ri 1,407 (n"s") Janne de Buc veroordeeld hebben tot het betalen van L0 so 6,j"
gro" aan PieLeren Mortier en 31 groi kosten"
Fo 4Br" /1-2"

1ac.?, epL!_I 20

)lì3. Simoen Bollin erkent dat hf j
van de koop van een schip"
Borgen; Lievin van der Donct
Voldaan z 2t juli 1.4A9 "F" 32r" /3 "

LL tb" gro. schuld.ig is aan Jacoppe 1¡/andelae.i:t

en Jacob vander Bemch"

)34" De schepenen veroordelen Pieter Heinricx en
het betalen van 2 Ib " t6 s o rJro " tourn " aan
houdster van ter Hooie ten behoeve van de
Vol.daan: 3 L oktober 1-41,6 "Fo 46i: /3"

)[j5. De schepenen veroordelen Pieteren Blyden
Farrante Vr/andarde in de naam van en voor
Fo 47v" /9 "

Lievin Heinricx, gebroers ,
jonkvrouw Lisbetten sWalen,
infirmerie ervan "

toL
boek-

t,ot het betalen van
Clais Vijde"

42 Ib" par" aan

),16" Katheline van den Hoede erkent
weduwe van Staessin Ryoots van
Fo 47v" /1,1-"

dat zLj 42 s" gro" Lourn" schuldig is aan de
tonharing.
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)37" Lievin Coelins, priester, heeft rle erfrente van L5 s" par" per jaar, dic
hij vroeger gekocht had van Janne van Flouten, de kruidenier en bezet heeft
op het huis en erf, dat nu toebehoort aan Janne Stoepen, staande aan de
Koorn.aard , overgegeven aan Jacoppe cien Clievere, priester en ontvanger vatl
de OoLo Vrouwgilde van Sint.-Niklaas in ruil voor de erfrente van L8 so par"
per jaaro die voornoemde gilde T¡ezit Le Hu1st op het huis dat pleegde toe
te h¡ehoren aan Wouteren ¡4i j1"
Fo 56bis r"/1"

14.A7, april 2t

li-ì,3" Pieter de Vos, kalkbrander, erkent dat hi j 1.2 s" B d., gro" schuldig is aan
Willemme van den Cheinslande.
F" 46r" /4"

]89" De schepenen veroordelen jonkvrouw Wivine van Cockelberghe, de weduwe van
Gi1lis vander Biest, tot het betalen van 11 s" 6 d" gro" tourno aan Janne
vanden Borne aIs gevolmachtigde voor Janne vanden Hauwe"
F" 46v" /4"

)?'.r. Jan vander Manden erkent dat hij 1,6 lb" gro. tourn" schuldig is aan de we*-
d,uwe en de erfgenamen van Heinric den CosLre, Janne van Bruessele, fs" Pie-
t,er door de verklaring die Merqriete, de weduwe vân Gheerard Ebbelin deed
op haar huis ín de KoestraaL aan de Nieuwbrug zoals blijkt uit een kopie
van 13 december 1393 (schepenen C1ais uten Hove, Segher Everwijne en hun gê-
zellen) en welk huis nu van hem is"
Fo 47vo/3"

)91-" Jacop van der Haghe, Jan Bernier en hun gezellen, vinderen van de
cobsparochie in Gent, rapporteren dat hun voorgangers Wulfaert van
en zLjn gezellen op 22 mei t4O6 Janne van den Herweghe veroordeeld
tot. het leveren van L8 halster rogge aan Janne Cauweric en L4 gro"
Fo 47v" /4.

Sint-Ja*
Steenlan:1
hel¡ben
kosten.

)92" Jacop van der Haghe, Jan Bernier en hun gezelIen, vinderen van de,Sint.-Ja-
cobsparochie in Gent, rapporteren dat zíj op 26 februari 14c-7 (n"s") Janne
van der Dict veroordeeld hebben tot het betalen van '?- s" gro" aan Beatrisen,
cle vrouw van Jan Baillet en 2 s" 6 d. çJro" kosLen"
F-o 47v" /5"

)93" Katheline Joes,
tourn. schuldig
F" 4Bro /1""

weduwe
is aan

van Jan sGraven, erkent dat zij 2 Lb" L2 so gro"
de weduwe van Staes Ryoets van haring "

)94" Victor Martins erkent dat hij 21 s. 6 d" gro" schuldig is aan Janne Haghin
van laken "F" ABv" /6 "
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Jan van den Hecke, priester, ontvanger van de Heilige Geesttafel van Sint--
Jan, en jonkvrouw Beatrissen van rlen Bossche, ontvanger van de j-nfirmerie
van Sint-Elizabeth, als landheer van het huís, Lievine Coeli-ns, priesLer,
kanunnik van Sint-Veerle te Gent en Boudin Goethals, f s" Heinric als e.rfach"."
tige lieden in Gent, rapporteren dat voor hen verschenen zíjn Pieter van Som-
beke, brouwer, en jonkvrouw Lisbette Ysewijns, begijn in het ter Hooie t.e
Gent" Pieter verkoopt L-ishrette een lijfrente van 10 s" çro" tourn. per jaar"
Als waarborg stelt hij de helft van een huÍs dat een brouwerij is, genaamd cle
Lantherne, staande tegen de Savaanstraat, tussen Gheeraert van den Dijlce en
Lievine den Brudegoem, met. alles wat erbij hoorL, belast met een cijns vair
E s" 4 d. gro" tourn" en 6 kapoenen en een lijfrente van 1"4 s" gro. Lourn"
per jaar aan Godelieve wonend in het, Sint-Janshuis aan de tn/aalbruq" fndien
Pieter te laat betaalt,, moet hij gedurende L4 dagen 2 gro" per dag beLalen"
Fo 43 r" /L"

:ìô tr

)95" Raesse Boelaer, Baudin Baveghems, Jan dAbt en Gheerart van den
Gillisr erkennen dat zij 30 s" gro" ontvangen hebben van Janne
de koop van een vierde van een huis, staancle in de Savaanstraat
Pieters met alles wat erbij hoort"
F" 43r" /5"

Speye, fs"
Bree]¡aert van
te Sint-

)97 " Jacob van ZeLe erkent daL hij
rins, de oude, schipper.
Borgen: Raesse van den tn/ale,
Sproec voor zichzeLf en voor
Fo 67v" /4"

9 lb, gro. t,ourn" schuldig is aan Janne Fie-

Julien van Arsele, Joeris Stevin, Fransois
Pieteren Tac en Jacob van den Werde"

t9-il" Lievin Deynoet erkent, dat hj-j 3 fb " lo so gro" tourn" schuldig is aan Stevi*
ne Hoybande van geleend geld" !^Janneer hij niet op tijd betaaIt,, zullen hij cn
Symoen Deynoet zíjn zoon, naar de amman trekken "Borg: WÍ]lem de Bake"
Fo 7Ov" /8"

L4O'7 ril 23

)99" Jan Sersymoens heeft verkocht aan Janne Everwijne een bunder
de grond, geleqen in 3 bunder moer die Jan gekregen heefL van
Bourgondië zoals blijkt uit een brief van aprir 14oi, gelegen
naast de moer van die van Petegem. Jan verklaart zicin voldaan
Fo ABv" /2"

moer, zonder
de hertog van
te Moerbeke,
van de koopsoi^n "

)i'lç" Jan Sersymoens heeft verkocht aan Zegheren den Amman een bunder moer, zoncler
de grond, gelegen in 3 bunder moer ciie Jan <¡ekregen heeft van de hertog van
Bourgondië zoals blijkt uit een brief van apriL 1.407, gelegen Le lvloerbeke
naast de moer van die van petegem"
Fo ABv'/3"
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i:.,ûL. Uitspraak in het geschil t.ussen Lievine den Buerchgreve, Jacob van den
Brouke, Johannes van clen Rode êoð.o, geburen van Sint-Baafs wonende in de
Kouterstraat. en MatLheeuse tSotleÌ:er:ghe, bakker, aIs bezi-tter van de bal<lce-'

rij in voornoêmde straaL, naast Gillis van den Rode, i"v"m" kosten geCaan
aan de welput dÍ,e hun gemeenschappeli jk toebehoort. t4at.theeuse moet dt:
kosten voor 5 huiz,en dragen "
Fo 4Or" /4"

1+O7 ñ i1 26

¿i-iLJ J "
l¡ti1lem de Coppere van Afsnee erl<ent dat hij 3lb" gro" schuldig is aan
Jacoppe den r¡Jielmakere van achterstallen van de t.ienden van Afsnee"
Fo 32v" /7 "

iOO|. Klacht van de familie van Huç¡ire van der Banc voor Gode van Hemelrj-l<':r de
J:aljuw en de schepenen dat hun familielid Hughe es nachts vermoord is" ZLi
noemen Wi1lem, de bast.aard van SLeenhuusse, zLjn zoon Pieter, Janne van t1:¡"¡

Stoere, Hughe van cler Stoere en Weine Niffe.De schepenen verwijzen de klacir'
naar een bevoegde rechtbank "
F" 4Or" /1"

1(-)O2" De schepenen veroorcielen Bouclj-n cle
ln/illem de Cloppere Lot het betal-en
Fo 4'7v" /B "

iOOs. Jan de Zaghere en Lievin l'{eyeraei:t. hebben
fs" Jan, een huis en stede met alles wat
aardr genaamd de Zwane voor 6 jaar aan 3

Fo 4Or" /10"

i{ecker, Gheerolf van der Scelstraten en
van 23 s " 4 d " gro " aan Janne Wi Lten "

verhuurd aan Gitlis den Bacl<e.re,
erbij hoort, staande aan de l(oorn*
1b. 1,4 s" gro" tourn" Per jaar.

1aO6" Marie Ghiselins en
6 d" gro" schuldig
F" 47v" /tZ "

Lysbette
zijn aan

Ghyselins, haar dochter, erkennen
de wedutnre van Stassine Ryoets van

dat zij 3,1- s"
harinc¡ "

Voldaan: 2 januari
Fo 4Br" /2"

1"408 (n"s").

1OOB. Pieter de Paen erkent dab. hij 39 s" gro" tourn" schuldig ís aan de tteduwc:
en de erfgenamen van Staets RyoeLs van bier "
Fo 4Br" /3 "

'1OO7. Jan Mani-n erkent dat
en de erfgenamen van

tC)Og" Jan de Ruecle, f s " Zegher,
schuldig is aan de weciuwe
Fo 4Br" /4"

hij ?- Ib" 16 so gro" Lourn. schutdiq is aan de weduwe:
Staes Ryoets van bier "

wonend te Beke, erkent dat. hij 5 lb, gro" Lourn"
en cie erfgenamen van Staets RyoeLs van bier.'
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:01O" De schePenen veroÕrdelen
Quicken, tot het betalen
voldaan: L ju1í 1407"
Þ-' 4Bv o / 11, "

tljPJ;=-^*sil*3J

y)1-1-" V/outer van Hove, bastaard, heeft. 66 schapen en
qriete Smeebs, genaamd Theens, nu de vrouw van
gesloten voor 4B lb " 1"2 s " par " waarvan Wouter
F" 27r" /6 "

4 îO

2 koeien verkocht aan Mer-.
Pieter sl¡lalen" Deze koop is
zLcln voldaan erkent"

Ghuyote van Seclyn aIs borg vootî Pieteren cJen

van 2 Lb" gro. touin" aan Pieteren vr/eyline"

1ù12o Jan van Asnede, renteheffer en ontvanger van de l3ijloke, heefL verlcocht
aan Willemme Claeus en KaLeline Daneels, zíjn vrouw, voor hun leven êe¡1 huis
staande in de Bijloke, meL alles wat erbj.j hoort, dat vroeger toebehoord<l
aan Arende den Cupere" Deze koop is gesloten voor 4 lb" gro" tourn" Zii be-
loven het huis in goede toestand te brengen en er twee schoorstenen j.n te
rnaken " Zi) zullen begraven worden in de Bijloke"
F" 43v" /4"

1Cì11.3 " Heinric Farrant erkent
Brabant "Borg: Ivlatti j s van den
F" 47r" /tl"

dat hi j 37 s" gro" Lourn. schuldig is aan Janne v¿rn

Ferre.

'1015. JussLaes Bouchout erkent dat hi j als borq voor GillÍs
bakkebossen schuldig is aan Lievine van der Haghe en
Fo ABv" /5"

IO14. Eylsoete tsMoenp erkenL
ten Scots, dê vrouw van
van geleend gelcl.
F" 4Br" /8"

!()').7 " V'Ji11em van den Bussche, f s" \n/ouLer,
schuldig is aan jonkvrouw Mergriete
plaats van haar man"
F" 32r" /6 "

clat zL j 1Ct s. gro " tourn. schuldig is aan it'lergrie-
Fransois Scoots, als gevolmachtigcie van haar mcr-nt

den
So4

Backere, 15(lo
3 d. gro " Lourn "

1407 a tl_ 28

'.1()16" ionkvrouw Lysbette van l,atem, weduwe van Jan van Meeren, heeft verkocht
aan Arende MatLheeus een anderhalve dag halfwÍnninq gelegen op de Laten*
nierkouter, afhangend van de kerk van Paulatem" Deze koop is gesloLen voor
2 Lb" 1A s" gro" tourn"
Fo 27r. /4 "

van V{ingene,
de vrouw van

erkent dat hi j L Ib" gro..
Olivier Ratelync><, in c1e
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10L8" Jonkvrouw LysbetLe van Lathem heeft verkocht aan Lauweren van Lathem,
haar broer, een halve dagmaal laag land, gehouden van het hilis van Gavere
en gelegen i-n het laag lanci van Lauweren" Deze koop is gesloten voor 24 so
gro " Lourn "F" 35ro /7 "

1"()1-9 o Jan vander Houven
âan Diederike van
F" 47vo /7 "

erkent dat hij 27 so gro" en L0 gro" tourn" schu.l-dig is
Gommeringhen van mecle "

1O2O" Willem Schinkel en Lijsbet.te Avelloes, zijn vrouw, hebben
Heinric den Moer, fs. Goessin al het.recht van erf, van de
l:ette, gelegen te Appelterre in de heerlijkheid P¡oelare en
voldaan van de koopsom"
Fo 47v" /1O"

verkocht aan
zijde van
verk L aren

Lijs.'
zích

1Ç.)2l:.." Jan de Broessche erkent clat hij 28 lb.
Gillis den Bader, fs. Jan van de koop
Zeveneken tegen de kerk.
Borg: Jan van Onderberch, fs" Jan"
Fo 48r" /5 "

i"O22" Jan Ebbe1 erkent
van Bouvenkerke,
Fo ABv" /1-"

s" gro" Lourn" schuldig is aan
2 behuisde steden gelegen te

L0
van

dat hi j 2 1b " 1-O Et o gro o tourn " schuldig is aan Lisbette n
die zijn dienstmaagd was, van haar diensten.

i4,A7, april 29

'._{;23 " Gheertruud,
gro " tourn "geld "

de weduwe van Jacob Hoerneweders erkent dat zij 3 Ib " 1,2 s"
schuldig is aan Philip van Stee1ant, fs. Philips van geleend

Borg: Heinric Thomaes,
Fo 33 v" /1o"

fs " Pauwel "

erkent dat hij 2 Ib" L4 so gro, tourn" schuldig is aan
van geleencl geld "

1A24 "

1025" Jacop Scoudevlieghe
Goessine Haghemanne
Fo 41r" /1-"

Vincent Tnghel, Jan Bockaert en Willem Bockaert erkennen dat r.Lj 28 lb"
gro" tourn" schuldig zijn aan Gillis Papal van de koop van houten planken"
Fo 4Oro /8"

1026" Jan de Joncheere erkent ctat hij 2 Lb" 4 s. gra" schuldig is aan Wouteren
Scake van een paard.
F" 41v" /!2.
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.oia7 " Ghelloet dAmman en Jan Paesdach heT:ben het huis verkaveld, dat zíj tesamen
bezitten, staande aan het Belfort, naast het, huis van Jan Kueneleeren, dal:
vroeger toebehoorde aan Janne van Àbl:insvoerde, belasL met. een l"andcijns v:ln
1-B s. % d" par" en 4 kapoenen per jaar en een lijfrenLe van 6Ib" par" voo.l
Pir¡tren van Bervelt en zijn vrouw, waarvan men nog ?- s" gro" schuldig is eil
nog 2 jaar van de landcijns" Wel moet Gheltoet Jan L2 schilden qeven en in-.
staan voor Jans deel vän de 3 lb" 6 sn gro", toebehorend aan de kinderen
van Joes van Valmerbeke, waarvan Ghelloet en Jan borg staan voor loroedei:
Janne van Abbinsvoerde"
Landheer,*,Jacop de Wielmakere, priest,er, onLvanger ln de naam van de kerk
van Sint-MichÍel 

"Fo 72rô /2"
a a,7 a i1 30

.(')23. Pieter Gommaer erkent dat. hij 2lb" 1LB s" gro" schulclig is aan Gillis lrapi:.l
van de koop van planken"
Borg: Jacob de Paen, bÍ.ouwer .
Fo 4or'/9 "

o2.9" Jan Hebbel, Jan vân Lemberghen en hun qezeLlen, vinderen van rCe opperkostr-.'-
ri j van Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat Jan de Nobel op 10 oktr-, -

ber L406 voor hen erkend heef t 12 s o qro " schuldig te zL jn aan Jacoppe í'jtc::-.-
' tewaghene en L4 gro" kosten"

F" AOv" /8"

u3O. Jan Hebbel, Jan van Lemberghen en hun gezellen, vinderen van de opper)<ost,:*,
rij van de $int-Jansparochie in Gent, rapporteren clat. zij op 1-o fel:n.rari
1'4A7 (n"s"), Janne van der Mare veroorcieeld hebben tot heL betalc:n van B so
B d" gro" tourn" aan Hughen Alaerde cn tB gro" kosten"
F " AOv" /9t "

.O3',1" Jan Hebbel, Jan van Lemberghen en hun gezellen, vj-nderen van de opperkoste'"
rij van de Sint-*Jansparochie in Gent, rapporteren daL hun voorg¿ìngers Ghe*-

-o1f Bet en zijn gezellen Jp 30 januari f-iJO6 (n"s.), Janne van der Vloet ve.r'
oordeeld hebben tot het betalen van 13 s " gro. aan Michiele van Horenbeke .ln
t3 gro, kosten "
Fo 4ovo /Lo"

':5'2. Jan Flebbel, Jan van Lemberghen en hun gezellen, vinderen van de opperkos'Le.-
rj.j van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren daL zLj met Janne van
Buxstale, amman van Gentr op verz.oek van Michiele van Horenbeke, op L8 ja.'

. nuari 1"407 (n "s" ), het huis, toeirehorend aan .Janne van der Vloet, staande
in de Koestraat, waar hij nu inwoont, gepand hebben om een som van 1B s"
gro. tourn " Le verhalen en 'I4 c¿ro " kosten "
Fo 4Ovo /11"



1.42 "
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!O33..Jan Hebbel, Jan van Lembe::qhen en hun gezellen, vinderen van de opperkosteri-
van de Sint-Jansparochie in Genl-, rapporter:en r-ia'b hun voorgangers Gheerol:['
BeLte, Pieter van Berenvelt en hun gezellen op 6 februari 1,407 (n"s,) Jannsr
vander VloeL veroordeeld hebben tot Lre'b betalen van 9 s" 9 ci. gro" aan Jacob
Goethal s en L3 qro . lcosten .
F" 4Ov" /tZ"

LO34" Jan Hebl¡el , Jan van Lemberqhen en hun gezellen, vinderen van de opperkoste::i
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat- Gheerolf Bette, Pieter v;'rn
Berenvelt en hun gezellen met de amman van Gent op B augustus 1406 het huis
staande in de KoestraaL bi j cle Vierweegschede naast Jan Claeus gepancl hebllen
op verzoek van Jacob Goethalse om een som van 14 s. par" te verhalen en 1"4,

gro. kosten
F" 4Ov" /1.Z"

1-035,Jan Hebbelr.Tan van Lemberghen en hun gezellen, vinderen van de opperkoste::i
van de Sint-Jansparochie in GenL, rapporteren dat hun voorgangers Gheerol-f
Bet .en zL jn gezellen op L3 januari 1-406 (n "s " ) WllLemnte den Riec veroorcie,::lci
hebben tot heL betalen van 2 zakken koren aan Janne van der BremL en 1'3 c,:ro"
kosten.
F.o 4Ov" /t+."

l{ì3Éi " Jan
van
de
l-e
FO

Hebbel, Jan van Lemberghen en hun gezel-Ien, vinderen van de opperkosti':::j-
de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat op 23 oktober 1'406 Ghe,:i:':-c

Creest voor hen erkend heef t 4 s. gro " tourn " schutdig te ziin aan i"ii-cll',':
Scatteman en 1"3 gro " en 2 Lng " kosLen "
4Ov" /1-5"

l-)'37" Jan Hebbel, Jan van Lemberghen en hr;n cJezellen, vinderen
van de Sint"-Jansparochie in Gent, rapporteren dat zij op
ne Boudins veroordeeld hebben tot hr¡t betalen van 3 s" 6
Scatteman en 13 gro " 2 ing. kosten "
Fo 4Ovo /16 "

van de opperkostE:::i
21 oktober L4O6 J,"in
d " gro " aan l4ich:l-,.:i

l-(r38. Jan Hebbel, Jan van Lemberqhen en hun qezellen, vinderen van de opper¡e5lr::-'i
van de Sint-Jansparochie in Cient, rapporLeren dat Jan de Kersmakere op 5 ol<*=

tober 1,406 voor hen erkend heef t 4 s. çro " tourn " schulclig te zL)n aan lqi-'
chiele Scatteman en 1"3 gro " 2 Lng. kost-en "
Fo 4Ovo /ll "

1039. Jan Hehrbel, Jan van Lemberghen en hun qezellen, vinderen van de opperkost.e::j
van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat zLj op 7 december 1406
Gillis Narens veroorcleeld hebben tot het betalen van 3 s" 6 d" aan l¡lichiel
ScatLemanne en 11l gro " kosten "F" 4Ov" /1,8"
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Ghayef er dAmman erkent dat hi j 4 lb " LCr s " gro, tourn " schuldig is aan rJe

wecluwe en de erf genamen van Staes rtyoets "
Fo 41r" /5"

1A/i1-" Gill.is Danijts erkent dat hij 24 s" qr.o" tourn" schuldig is aan dr: wecluwe
en de erfgenamen van Staes Ryoets van bier.
Fo 41r" /6 "

'iCt42" Jan de Caluwe en Katheline,
tou.rn " schulclig zL jn aan de
Fo ALr" /7 "

zi.jn vrouw, erkcnnen dat zLj 5 lb" 6 s" gro"
weduwe en de erf clenamen van Staes Ryoets.'

iÇ\4,3" Ghyselbrecht de Grutere, f s" Crst, Diederic Valke en hun qezellen, vinderen
van de Sint-iViklaasparochie in GenL, rapporteren dat zij op 1,2 april 1"407

Jan van der Houven, timmerman, veroorcieeld hebben tot het betalen van B s"
gro" aan Hughen Alaerde en L9 gro. kosten"
Fo 41v" /7 "

1O/liL" Ghyselbrecht de GruLere, f s. C-rst, lliederic Valke en hun gezellen, vindercrl
van de Sint-Niklaasparochie in Gente rapporLeren clat zij op 5 april L¿'Q7

Jan Stoep, onvrij timmermane veroordeelcl hebben tot het betalen van L3 s"
gro" aan Jacoppe Inghele, als plaatsvervanger van Jacob Baert en !9 gro"
kosten "Fo 41v" /8"

i\4;-;" Ghyselbrecht de Grutere, f s" Cst, Diederic Valke en hun qezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochie in Gent, rapporteren dat zij op 16 feb,ruarj- ltLa1
(n.s") Pieteren den Necker veroordeeld hebben tot het betalen van L2 s" 5 d"
gro" aan l¡Jil1em van ZeIe en 21, gro " kosten"
F" 41v" /9 "

1046" lnlouter de Bonte erkent clal hi j LL 1h," par" schuldig is aan Laurent Sphenen
en 9 vat.en rogge "
Fo 42r" /1"

':.C47" Wíllem de Hoker geeft in eeuwige pacht aan Janne Putman v¿onende te Erweteq-etn
een dagmaal tand, gelegen in het domein van de heer van Zottegem, tussen
het land van.lan Strupman en de erfgenamen van Giflisse van up den Bosci-t,
belast met 18 d" par" per jaar en dit voor een erfrente van 16 s" par" pêi'
jaar"
F" 44 r"/3"

io4tl. Goessin van Vaernewi jc erkent dat hi j 1-5 s. 3 d " gro " Lourn " schuldig is aen
Janne Wandel.
þ-" ABv" /4"

''C:a."9" De schepenen veroordel-en Goessine van Vaernewijc tot het betalen van -lO s"
gro " tourn " aan Janne van Vroenhoven "Fo ABv" /8"
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Jan cle Vroyleke, fs" Jan, smi-d, erkent
VJillem van den Cheinslande van geleend
F" åBv" /9 "

144 "

d¡rt hi j 2a s " gro " schuldig is aan
geld "

'.l ;i r-!

Ul',Z "

ì'"lourman, de houtbreker.

il 39 (z

Lievin Coets heef t verkochL aan Justaesse Coets, zijn broer, 2 halve huj-zc,.n
staande aan het Sint.-Niklaaskerkhof tussen hgt timmerliedenhuis en dat vart
Pieter van Assenbrouc, genaamcl cie Rode Deure en belast met 2!z g¡:o" per jaa'::
voor cle timmerlieden en een lijfrente van 9 s" gro. per jaar voor J'anne:
den Wercman en zi)n vrouw" Lievin verklaart zichr voldaan van de koopsom" ,:i,)Il

voorwaarde bij de verkoop is dat Lievin het ene halve huis, \^raar hun moeä+:r:
ín woont, bi-nnen 6 jaar weer mag afkopen voor 5lb" gro" Lourn", al-s hij
wil.
Landheer: Meester Gillis cie Sutt.ere, deken van het ambacht van de timmerlic-
cien in de naam van het ambacht "F" 6b" /2"

LIr,.) / ,mei1

O51. Denijs van Westerqhem, fs" Loeuis erkent dat hfj
is aan Janne Fierins, fs" Jan, van de koop van 5

mijnstraat"
Borgen: Loeuis van l,Vesterghem, zijn vader en Jan
Voldaan: 6 mei 1"411"
Fo '71v" /9 "

407

9 lb " gro " tourn . schttlciir i

kamers, staande in de Ko-

tourn" schuldig is aan Janne Pe"'ls
van kreupelhout"

O53" Jan van Audeghem erkent dat hij
dach, wonencl te Sint-Laureins,
Fo 44v" /7 "

3 Ib"
van de

çfro"
koop

t,'7 t mei 21i

O54. Jan Alinstoc erkent dat hij 3 lb" 4 s" gro" tourn" schuldig is aan Jann<¡ van
den Hulle "F" 2Zv" /8"

O55" Jan Scadetin erkent clat hi j 38 s " 1-C d. qro " tourn. schuldig is aan Willem:ne
du Buisson van koren "
Fo 4Or" /3 "

056 " Nadat het huis toebehorend aan Heinric van der Donct en staancìe op de Kala¡r--
deberg gepand was op verzoek van t{ughen van den b/alle, als voogd van cle ki'n.-
deren van Wulf van den Berghe en gevolmacht"igde voor Jacol: vande¡: Dr¡ncL ':i;
lvlattheeus Coelins, schatten meester Gillis den Suttere en meester Janne i':, -
binse gezworen landmeLers van de stacl Gent, de waarcle ervan op LtI f iJ. çlro"
tourn" boven de rente van 24 s" par" en 4 kapoenen per jaar en de lijfrenl:r:
van L8 tarwebroden per week aan Lievi.n van Denterghem en Katheline Robb'recirf
zi)n vrouw, die elîop rusten"
F" 4Oro /5 "



-,4,QJ " mei 2

-O57" De schepenen veroordelen Pieter vanden Velde tot het
1"O d.'gro: tourn" aan'Laurent Boelen van de'koop van
Voldaan: 3 oktober 14A7"
Fo 4Ar' /6 "

L45 "

betalen van L5 lb" 11 s'"
rogge.

1,7 so 'a d. gro" schuldiq is aan Stevine
ontvangen heeft "

"O58" Ad::iaen de Sceppere erkent dat
Horbande van geld dat hij voor
F" 44v" /1"

LO61-. De schepenen veroordelen
5 s" gro" per nobel) aan
f " AAv" /4"

lri j
hem

t407 mei 4

LO59, Jan r/an Eygghem erkent dat hi j 14 s o gro " schuldig is aan Janne Bloumen van
haring "
Voldaan z 22 j uni 1.407 "
Fo 4Or" /7 "

1060" Joes Woelbrant, fs" Michiel van i4echelen heeft een lijfrenLe van 20 s" groo
per jaar verkochL aan lvlatthi jse van Varrendonc"
F" Aov" /2"

1062" Jan t¡/outersoens erkent dat hij 1"3 Ib" gro" Lourn" schuldig is aan Janne
Wouters, z-ijn vader, van geleenC geld"
Fo Aov" /5"

1063" Michiel de Wint en Pieter Eerenbout hebben beloofd twee 60 ( "" ") trquarreelelt
sLaairde te Ledermeersch te leveren aan Janne van Denremonde en WouLeren
t4art.j-ns, voor de twee ovens die Jan Neve en Jan Maes zullen geleverd hebben.
Deze l<oop is gesloten voor 7 tb. gro" tourn"
Vol daan z 1.2 oktober 1,407 "
Fn 65v" /2"

!4:Ol¡- I-c'É*9-

1064" Roeland uten Vúulghen erkent dat hij 30 s" 9 d" gro" schuldig is aan Janne
van Meeren "Fo 39r" /6 "

1065" Jan de Boc, van Vlierzele en Lj.sbette sleenheeren, zLjn vroui^r, erkennen dat
zL) 12 s " gro " tourn " schuldig z:-.jn aan Janne Haumanne van geleend geld "Fo AQv" /7 "

Boudine Lampin tot het bet,alen van 34 nol:elen (of
Janne den Langhen "

Celierbrucghe erkenL rJat hij 28 s" qro" tourn" sctrurldig
de erfgenamen van Staes Ryoets van bier.

1066" Ogier de Coninc,
is aan de weduwe
Fo 4k." /j"

van
en
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C)67. Jan Cloet, wonend
tourn" schuldig is
bielr "
Voldaan t 13 maart
Fo 41r" /4"

te Zoetendale,
aan cJe weduwe

c¿rkent dat hi j 4
en de erfgenamen

J¿Tb "

12 s" 6 d" gro"
SLaessine Ryoet,s van

1b"
van

1,408 (n"s").

068" Zegher l3ruunbaert en Zegher van Nevele hel:ben verkochL aan Janne den Zaqhere
1-12 roeden wej-de, gelegen te Muide vôor cle Koebruc¡, di.e hen is 'L.oeçlekomen
bi j het overli jcÌen van Heinric van Si.nghem " Zi) verklaren z-ich vol.claan van
de koopsom"
F'o 41r" /t) "

Cb9" Godevert van der Brucghen erkent clat hij 4 lk;
is aan Marien van der Brucqhen , ztjn zuster"
beelden f:n al- het. andere gereedschap va.n zLjn
F" 41v" /3 "

1-C s" gro" tourn"
A1s waarkrorg stelt
smídsr: "

schuld j.g
hij 3 aam'

t9?-'- FeL,-7-

C7O. Jan van den Herweghr: erkenL dat hij vol.daan is van Janne van der Manden van
de 24 s" 4 d" gro" voorî het recht dat hij bezat op het huis dat Jan van
Bl:eucele verkregen heef t, staande in cle Koestraat bij cle Nieuwbruq"
F " 41v" /1,"

)71." Heinric Ontcommer erkent dat l-rij 4l.b', gro" tor;.rn" schuldíg is aan Pi-eter<-:ç
Staveli-ne, f s" Jacob ter geleoenheicl van zLjn huweli jk met Kateline, naluur.-
f.ijke dochter van I'leinric bfj Lisbetten Claeuwerts en belooft hem die te ge--
ven bij zijn dood" \nlillem de Voghel en Ali jsse van Menclonc, zLjn vrouwr €r*
kennen dat zij schuldig zi- jn aan Pieteren ter: geleqenlreid van zi jn huweli jk,
Wi}lem 2 lb" gro" en Alijsse 3 fb" q.ro" en beloven die te geven bij hun clood
F" AZv" /2"

)72" Heinric de
dig is aan
Fo 44r" /4"

Tolneere,
de weduwe

wonend te Lovendegem, erkent
en cle erfgenamen van Justaes

dat hij 3 lb" Çro" schul.-
Rioets van bier "

1nt Jan van der Haqhe, fs" Gheeraert. met jonkvrouw Kathelinen van Huusse, z:-*jn
vrouw, hebben in pacht gegeven aan Jacoppe den Landhouwere hun qoed ciat zij
houden van de heer van Vichte, hun lanr,l te Hueverbrouke, hun land met l'¡lue--
lanwalle, de meers genaamd de ii'leyerie en cle kleine meers aan de Gaver met
ui tzonderinq dat zi j het torent. je op de: VJalqracht tot hun voordeel mogen
houden en dit alles voor 9 jaar van 40 schilden per jaar" De pachtvoorwaar(
den zi.jn cle volgende: al het stro moet als mest gebruikt worden, Ja.n zaL pas
in 1,407 de 10 vierendelen land naast de straat, tussen Beelen van den Hr¡lle
kri.jgen (in mindering op cle pacht.som) " liet bos bij Beelen van clen lJulle van
L jaar hout, het bos aan de Viertienhonder:t van 5 jaar hout, het bos aan het
einclr: van de Ghentdries, J<aal " De pachter moet een koestal van 4,O voe.L la.nq
en 1-B voet breed maken" Hij mag het land,lat Joes Huqhe in pacht houcl'c in
beslag nemen in 14c.9 en pachLen aan 3 lb " 1"2 so par" per buncler"
F " 4{Ir, /6 "



1,075. Jan van Potteeles, heer van Eke en iiundr:lÇemr erkent daL hi j 1-OOO lb " par "
onL.vangen heef t van Janne Ulonnoyen in clr: naarn van .fanne Sloeven, zLjn schoon-
vade.r:, die lìemi beloofd had ter gelegenh<:icl van zijn huweli jk met jonkvrour,v
Gheertruden, zijn dochLerr op voorwaarcle clat hij ze zou beleggen in erf*
t:n lijfrenten, evenals SCrO Ib" par" voor de feesten en versiering"
F'o 45v" /3"

1076 " É\renci Selle erkent da'L hi j 3 lbo gro" tourn. schulclig is aa.n Willern van Macke
ghem van geleenci qe.l-d 

"Voldaanz 29 april 1410"
F" 49ç" /la"

1'077" Claj.s de Koc erkenL dat hij 29 s" gro" tourn" schulciig is aan Janne Everdeys
van pacht "l3org: Jan van Deurmen "li'o 65r" /5"

7407, mei 7

tA74" Roelant van der Heyden erkent clat
Sneevoet van de koop van een huis
cie sterle van Roelant"
Volciaan z 24 september 1"4C:9 "Fo 44v" /5 "

'1O78. Jonkvrouw Lisbette Sersymoens,
zLch voldaan van Janne van den
Sint,: Baaf s "Fo 72v" /Z "

1"407 mei B

1l-79 "

'14a7 rnei 9

1-OílO. De

147 "

h-1j 6 th)" gro" schulciiq is aan Jacoppe
staande aan heL Sint*-..lacobskerkliof , naasL

cle dochte:: van Lisbetten van Bersel-e, erkent
Damme, priester in de naam van de kerk van

Bernart van Belle heefL in pacht gegeven aan Roeqeere van den Pitte, zijn
tiende te Melle, met alles wat erbij hoort, voor 6 jaar: aan 48 s" gro" per
jaar" De pachter moet cie last.en hretalen c1:i.e op cie tíende rusten, nl" 1-7 lb"
par" en een mud koren, verdeeld over verschil-lende pêrcelen: de pasboor
van Melle 5lb" par" r de pasLoor van tsot'Lelare B lb" par", de pastoor van
Schelclerode 4 lb" par. en het klooster in Vraukerke, gen,aamd Mont-Saint-
Mart:in 1- mud koren "Borqen: Jan van den Abeele, Ghuyoet van den Abeele, gebroeders, de kinderen
van Simoen, Willem van den Pittà, fs" lìoegeer en Ghiåelb,recht van der B¡:uq-
ghen "
F o 66v" /1""

4
F

schepenen veroordelen Janne Quisthoute tot het betalen van 2 I]r " 6 s"
d" gro" tourn" aan Pj-eteren BorluLe, huidevetter, van teder"

4'Iv" / 2 "
o



4OJ o mei 9

OBL" Gillis van der Boeninqhen heeft veriruurcl.
tand gelegen L.e lvlachelen, genaamd in den
zLc]n voldaan voor de huursom.
F.o 43v" /6 "

aarì Pieteren
l3usch voor 9

4 A()
J_/+ C) 6

i3er:teloet twee buncler
jaar" Gillis verklaart

,4C-7 mei 1-O

oB2" Lodewi jc van cien steene erkenL clat Tri j eí:Il c')rfrente van 5 lb" 3

per jaar verkocht heef t aan Wil.lem van lìavescoet als opper:deken
'Iempelberghe als onderdeken van de gilde van Sint-'Joris in Gentt
l¡uiten Posteerne, aan de Brancl o:f claa::omtrent, op verschillende

Gi-I1j-s Lewerke, 29 s" 1-C d" Par"
Katheline slanctrhen, 17 s" 4 4. d" par"

so 6 d" par"
en Jacob van

1. i ggend
percelen:

Zeqheren de Crane, 10 s
Willem de Grave, 10 s,

cl" poyt " par 
"

" poyto paro
Ò1-

"o"2B4c\

.oB3 "

"oB4 "

.O85" De schepenen veroorclelen Janne Scadelin,
gro" aan Ghiselbrrechte Ri jf laerde van de
F" 54v" /7 "

VJouter Zaet.evene en Gillis cie 1-{ert-.oqh'.:, 34 s" 10 d" par"
Lodewijc erkenL zich voldaan van de koopsom.
Fo 41vo /4"

Lodewijc van den Steene heeft een erfrente van 35 s" 6 d. par. per jaar ver-
lcocht aan Lauweren tlen l-tond en Kathelinen Her:dekins, zi'jn vrouw, bezet op
het erf in de WellinksLraat waar Gilli-s Lancbeen op woont en verklaarL zich
voldaan van de koopsom "
Lauweren en Kathelinen heirben cleze erfrenl-e overgegeven aan het. go<lslruis
van Sint*Jacolrs te Gent maar behouden c1e opbrengst- ervan gedurende hun leven
Na hun dood moet voornoemd godshuis eeuwi.g een jaargetijde doen, waarvoor
cle priester 2 s" par" en cle proveníers Lesamen 1-C s" par" krijgen" .l'onk-
vrouw BeeIe st"lont.eneeren, hoofd van het voornoemde qodshuis, neemt hier be-
zit van de erfrente"
Fo 41v" /5"

'Stevin van Liekerke heeft verkocllt aan cornelisse Jacobsr dr:ken van cle bak*'
kers, ten behoeve van het ami:acht, z,ekere erfrenten gelegen voor de Jacopi-
nen:18 so par" op het huis en erf, waar Gillis Goedghebuer, oucle klerenvol.-
cler, inwoonti 1A S. 6 d" par" op het huís en erf ernaast; 1tr S" 6 d" par"
naast hetzelfde huis in cle IngelandstraLe op een huis en erf waar Lisl:etbe
1.¡an Coute i-n woonde; 1-O so 6 d" par" voor de Jacopinen op het huis en erf
waar Jan Lammins, cle barbier, in woont, naast het huis van Gillis Goedqhe*
buer. Stevin verklaart zich voldaan van de koopsom"
F" 43r" /3 "

de oude,
koop van

tot het betalen van ?-5 s "
koren "



1"49 "

!AZr*rqe}*-11

)86" Lodewi jc van den Steene heef t een erfrente van ?-E s"par.en1 kapoen pÉll: jaar
verl<ocht a¿ln .Ianne Sersymoens als kerkmeesLer van <Je Sint*|4ichj-elskerk j-n

GenL. en een erfrente van L9 So L cl" .¡:¡']t kapoen aan Heinric van Ansbeker .

prÍ-ester, ontvançer van cle Heilige Gtlesttafel van SinL*Michiels" Deze renten
zi)n belast op de volgr:ncie percel.en: Philips van den Muelen aan de B::'oodzak
aan de Branci, 33 s" 9 d" paÌ:" en l kapoen, Laureins de Smet 1-3 s" ¿l d. par"
ern % kapoen per jaar"
f¡ ô .;, )v o /').L ..--L / ,r o

^..) ? Loclewijc van,Cen Steene heeft een erfrente van'9 1b" 19 s" "tl d,, par" en I
lcapoenen verkochL aan Corrrelis van den Keere, priester, pastoor van Si-nL*'
i'"iicþiel te-: Gent om bepaalde diensLen te.doen in cle kerkl rJe ontvanger van de
voornoernde cotldiane zal ctiegene die in de kerk !s zondags preekt en doet
biclclen, voor cle zLeI varì Cornelis 2 s" par" qeven" Alle zondagen (uítqezon"-
cjercl Pasen, Sinksen en dedicatio (2ç) septembc,:r) zaL het ganse ]<oor voo.r O"Lo
Vrouw gaan en Salve lìegina z.inc¡en 'Lussen vespers en completen en daarvoor
zal- cle pastoor 2 d" par" en de koster en cle sLoelmeester die van week is 1

ci. par" krijqen" De over:schot van de rente gaat naar voornoemde cotidiane"
Deze: rente is bezet op erverì gelegcn l¡innen tlent aan cie Brancl: op het hlris
en erf van V'/illem Baert 2(, s" 5 d" par" cn 1 lcapoen, Stevin Triestrain cn
Pieber Leevue::ke 1-5 so 10 d. par" cjn 1- l<apoen, Gheertruucl sPaens 1-1- s " 3]1 d "
par." en !i- kapoen, Beele sPoerters 1-1- s" 34 d" en 1á kapoen, Heinric liplenter
17 s. 6 d" en l kapoen, Thomaes Symoen, 3lir" 2 s" 2 d" en l kapoen, I',rJouLr:r

Walraven, priester, 52 s" l9Z d" en 3 kapoenen, Gillís van Beversluus 4 s" el-'ì

tdillem cie Grave 4 s" Lodewi-jc verklaart zLdn voldaan van de koopsom. Jacob
Leynscoef , priester:, in naam varr voornoemde coticiiane neemt bezit van cie
rente. Heinric van l\nsbeke, priesLer, me{: Janne Sersymoens, als meesL€)rs
van de cotidiane , beloven dc cjiensten uit t.e voeren "
Fo 42r" /4"

c8B "
Loclewijc van clen ,SL.eene heeft een erfreirte van 4lb" 4 s" B d" par" (ìn 3v¿

kapoenen per ja:ar verkocht aan Jacol: I-,eyscoef , priester, als ont-vanc¡er en
i1ðam van de parstoor van cie cot,icliane van Sint-|'lj-chiels in Gentr \,vaarvan c1e

1:asf-oor 2 Lb" L3 s. 5 d" par" en 2l<apoenen toebehoort en de coticiiane 31"

3 d" par" en IZ kapoen, ligqend aan cie: Brand br-riten Posteerne" Deze rente
bezet op de volqencle erven: eerst cle::ente van de pastoor: Kateline van de:

l"iersch, :J7 so L1, d" erì 1 kapoen, Lauweren de Smet, 15 s" 6 c.1" en L kapoen"
De rente van de cotj-diane : Maríe s'r¡/ielmakere, 9 s" 9Lz d. en Lá kapoen; l(a--

thelinen van Vr/ett.eren, 9 s" 9 tz d" par. en '.i kapoen î Lijsbett.e lriçi" 1.L s"
g d. en ,2. kapoen "
i,odewi jc verk.ì-aart zi-ch voldaan van de koopsom"
F" 42r" /5 "

f,t19" Salrnoen van Lovencieghem, priester, heef t verkocht aan Janne den l3leckere,
e{3n erfre¡rLe van 1-5 s" 84 d" par" op het e.rf van het huis aan de Koornaa¡:d
v,raar J¿rnne woont" Salmoen verklaart. zLch voldaan van de koopsom"
l¡" 42r" /6 "

l.n

1S
r
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LO$O" L,odeiwijc van den Steene heeft een erfrenl-e van 20 s" par. per
aan Saelrnoene Van Lovendeqhem, priesLer, die hij bezit op het
Well.inkstraat, waar .Iacob clHane o¡: woon'L." Lodewi jc verklaart
van de koopsom"
F" 42v" /I"

:1095o Jan van der Scaffelt, fs" Jan, erkenL clat hij 3

diç is aan Janne den Keyser, van achterstallige
Borqen: Simoen van der Scaffelt en Laureins van

' helft en Jan de Joncheer{r van de ande.re helft"
F" 3Or" /7 "

1-50.

jaar verkocht
erf in de

zich volclaan

}b" 4 so gro" t,ourn" schul*"
pacht en renten.
der Scaffelt van de ene

l-09L" Ghiselbrecht de Vos erkent, dat hi j 12 lb" gro" tourn" schuldiq is aan 'Sa-
J-ine den Peysler van de koop van een halve molen "
Borgen: I-leinric lr,/i'L.tebroet, Zegher Beydins en Meeus Segherssone"
Volclaan i 2.3 juli 14i.6 "F" 4Br" /l+"

1.407 rneí t2

1O92o Jan Gheenins erkent dat hi j 3 lb " 12 d" gro" schr:ldig is aan Jacoppr: van
<len Aste van pacht "
Bor:g: Lambrecht Bosschart .
Voldaan z 28 juli L411"
F" 3?_v" /6"

!O93" Jan de ParmenLier,
zijn aan J'acop clen
Fo 42r" /7 "

Cupere, erl<ent 2A so gro. Lourn. schuldiq te
I aken .

alias de
Bake van

LOg4. Uitspraak in het geschil tussen Jacop Honich, procureur en gevolmachti-qcÌe
van Janne Vaelbrechte en jonkheer Janne van Ghistele aIs erfgenaam van Jan-"
ne van Ghistele, genaamd van Concleit, cj.ie zijn broer \¡tas, i"v"m. de 425 k:f.o*'

nen die een Jacob Vaelbrecht vroeger leencle aan voornoemde Janne, 2'3 k"¡:onen
clie Ìrij evêneens leende en 60 kronen voor het dekken van de gerechtskosLen"
þ-" 42v" /t)"

!4O7, mei 13

L096 " Jan de Stoppelere? van Elene, erkent dat l-ri j 1-5 lb" gro " Lourn " schuldi-g is
, aan Joesse van Zr:qhershove van pacht "

Fo 42r" /B "



rl t"

14Q7 mei !3

11O7T o .Jan Pj-eterssonee \^/onend voor het gasthuis erkent dat hi j 4 lb" q.ro" schul*
clig is aa¡t Segheren Evc¡rwijne varr de koop van een paard"
Fo 42v" /4"

L098 " Pi-eter van' Heri:buer en jonkvrour,v
Jan Mayhu, verklaren dat zii hun
heb iruis de Paeu op de Hooc¡poort en
f{ayhu gestorven is, op de volgcnde
krijqt het huis aan de HoogPoort en
line moet Pieter ciaarenboven noq 6

Voldaan : 31 oktober '1409 
"

Ino 43r" /4"

Katelj-ne van Rucldervoerde , de weduwe van
Eezameli jk recht op 2 behuisde steclen, nl"

hr:t huis aûr) cle Minnebrtlcl \^taaÍ" Jan
manier verde len " Jonkvror,"tw Katcline
Piet¿:r het huis aan de Minnebrug" Kate*

lb " gr''o " tourn " geven "

sLad
a.an

.&-o-J¿-ts;- 1L

1A9g" LJí'L.spraak in het geschil Lrrssen JusLaesse Onredene, i. de n¿ram van cle

.lent en Pieteren van Hertbuer i"v"m" cen "werfl?rlaasL Pieterens i-lui-s
rle Minnebrug "
Gezworen landmeters: meesLer Gillis
F" 42v" /3 "

cl.r: ,9ut.te.re en meester Jan Eebiirs"

1L00 "

Il-UI"

Fransois Beyaert heeft een Iijfrente van een achterlinc brood per week ver'-
koch't- aan ti¡snette van den Keere (nI. 9 broclen van elk 4 rnark) " Fransois
erl<ent zLch vofclaan van de koopsom en stelt als waarborg drie vierden van
zijn huis op de Brabantciam, clie een lcakkeri j is, gcleqen tussen het huis
van Jan sClercx en de wetluwe van Ol-ivier van den Daler op een leen van Eve-'

raerd Rijnvisch en be]ast met 5Cr s" par. en 6lcapoenen per jaar en eerì l.ijf
rentr--: van een mud broocl per week aan (ìillisse cien Bes en zijn vrouvJ.
Landheer: Wulfram Vriend j-n de naam Van Everaerde Ri jnvÍ.sch"
F.o 42v" /5"

Jan ScacJelin, brouwer, verklaart aan Zegh<:ren van Buten dat hij de brouwerj-
genaamd in het f4ueleki jn staande in cle Velcistraat., meL al het qereedschap
rlat erbij hoort, gegeven heeft aan Jacoppe Scacielin, zLin broer en Jarrne
Poelmanne, muzikant "
Fo 42v" /6"

1102" I ov "tTt. cle L'2 1b " g.ro " tourn " die Jarl Scadelin schulcliq
Bu'Len en r-ijn kinderen van de }<oop van een brouwerij in
hr:Len het Muelekijn, z-oals blijlct uit een kopie van 11
(schepenen: Jacop van den Pitte, Areircl Everwi jn rin hun
tleclheren van Buten, voor zi-clrzeLf r.:n als voogd van zijn
vancler Duust, toeziener' , erin toe dat hij zijn schuld
j aar bet,aalt "
Borqen¡ Jan Poelman, muzikant en .Jacob Scacielin"
Fo AZv" /7 "

is aarì Zegheren van
de Veldstraat ge'-

april 14oZ (n.s"),
gezellen), sLemmen
kinderen en Giltis

binnen anderhalf



.4Q7 " mrri 1"4

.1-O3 " GheeraerL Rockie r erkent
van cler Haghe "23 mei 1"407 : Gheeraert
van Janne SLeenmanne in
þ-o 42v" /9"

152 "

dat hi j 6 1b," gro. tourn" schuldiç is aan Gocleverce

geef t Godevr¿rde cle volmacht
minde¡:ing van cle schuld die

zLjn schul-d te i-nnen
Ja.nne bij hem heeft"

.1O4" ilieLer van der Muelen, fs. Boudin, heef'L verkocht aan Lisbetten van Lee*
wcrghen, de weduwe van Jan Cabelliau, cle behuisde sLede aan cle Volderss.Lraat,
met a1lcs wat er:bi j hoortr gelegen tussen de stecie van jonkvrouw liatelin<:
Speliaerts, de vrouw van Heinric dcn Amma.n en clie van Jan liebtrel en bel¿,sL
me'1.6lb" L2 s" par:" per jaar. Pieter ve.r'klaart zich voldaan van cie koopsom.
F-" 5Br" /4"

.407 rnei- 1"5

1O5" De schepenen veroordelen Gillis Dumkine
broer, tot het betalen van 3 lb" 6 s" E

dc koop van land"
Voldaan: B november 1-407 "Fo 31-ro /L2"

a1s borç voor Heinric
d " gro " aan ,Janne van

Dumkj.ne, zi-in
deir Wie1e van

40-/ mei !6

106 " lvleester Jan uter Galeiden heef L aan .Iacoppe uter Galeiden , zi jn oom,
gro" per jaar verkochl van de 3lb" grîo" per jaar díe Jacob schuldig
meester Jane door giften van meester i'4artine uter Galeiden, de vacier
meester Jan" Dez-e 1<oop is geslot.en voor 5 Lb" !lro"
Fo 63ro /3 "

4O7, mei 2!

L0 s"
ís aan
van

1O7 " Ììaesse de Balghere,
tourn" schuldiq is
Fo 43r" /2"

Ib

ean
Jan, çeneramcì van lìonse, erkent dat hi j 15 lb " gro 

"
Johannes dern Clerc, van zLjn 'bafel en v¿ìn gel-eend gelc

4(J7 mei- 22

1OB" Clays van }laterne geef'L rie volm¡.cht aan Lievine Papale om c1e volqende schul'-
den te innen (in mindering op cle schuld clie hi j bi j Lievine heef'L) I 3û so
(trìro" van de wetduwe van.Jacob Bussae.r:t, 20 s" gro" van Janen den Bloc, \¡/epen--
maker en 10 s" gro" van Joesse van den CleyqaLe"
Voldaan , 16 j uni -1408 

"F" 56r'/5"



1-53"

4O7 rnei ?-'3

1_O9" Jacol: V,/elliaerL en i^/il.lem Appelman erkennen dai: zLi de volqende sommen

schr.rldig zi)n aan l\{ergriete VrlelliaerLs, wecluwe van Lievin Meys , ill " Jacob
il l-b " cJT:o o êI-t l¡li11em 30 s " gro "
F'o 42v" / 1a "

11()" Willem van Fliseqhem qeef t
çlien, fs" Bouclin bij ziin
F o 43r" /(, "

1- lb o cro " tourn " aan Segherkine van der Erb::t.tg*
doocl "

/1(J7 mei 2.4

1LL" De

o
4
F

schepenen veroordelen V/outeren Fierins Lol het bet¿llen van 5 lb" 4 s"
d " -qro " aan ,.Janne Cauweric "

4'3v" /3 "

112" PÍet.er Driesman erkent dat hij L6 s" 3 d" gro" schuldig is aan Ïìoegeere
Baveghem van ll1andwinningell 

"
F o 44r" /2"

.1113" Jacob GheenssonÉt erkent dat- hj.j 40 l.b" üro" bourn" schuldj-g is aan Pieteren
van Hertbuer van cle koop van een behr,risde stede aan de Minnebruq"
Voldaan; 2E januari 1,41C. (n"s")"
Fo 44v" /4"

.LL4" Pieter van llertbuer en jonkvrouw I-,isk:et.te Mayhuus, zLin vrouw, hebben v€r-
kocht aan Jacoppe Gheenssone een behuisde stede met alles wat erl¡ij hoort
gel.egen aan de MJ-nnebrug, waar Jan Mayhi"ius, vacl.er van Lisbetten, ges'Lo:r'ven
is en verklaiîen zích voldaan van <1e koopsom"
F" 44v'/8"

1,1,5 " Ghelvoet dÀmman , f s . Jan , Heinri-c Tolvin , Jan Hagh in en Vüi lIem cle¡ Pi.nl<e::e ,
kerkrneesters van de Sin'L*'Jacobsl<erk j-n Genl- met Gheeraerde clen Lantmetr':re,
priester, als ontvanger van de voornoemcle kerk erkennen clat zi.i ter ver*-
groting van het eeuwig jaarqetijcle daL Kateline van den Dale, de vl:o1ll'r va-n

Pieter Decker, gevraagcl heef t, evenals de twee mj-ssen per week j-n voornoem*
cJe kerk en waarvoor zij een erfrente va¡r ?-4 lb"par" per jaar geeft hij haar::

clood , zoaLs l:}i jkt uit een kopie van 19 juli L395 (schepenen Pieter Sers-"-
moens, en Píeber Amelricx) r:lk jaar 4ü s. par" in brood zullen verdelen
öm er een eeuwig jaargetijde voor haa¡: vader en haar moeder mee'ce cioen"
Daarvan za| 20 s" par" in broocl naar de armen cJaan en 20 s" par" in 1,rrooc1t

naai: cle cteesteli jken die de mis doen
F" Sov" /4"

ÀÀaI IO., Jonkvrouw Wine van Kockelsberghe, de weduwe van Gillis van c.lerr Biest, <-:::kerlL
clat zij 3 l-b.3 s"gro" tourn. schulcliq is aan Boud.ine Boys van benacleelde
borqtocht "F" 64v"/6"



lfq!"
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1"1'17" Jan G::j-jp, ln/illem de Vriese en Daniel de Vriese hebben in pacht ç;enomen vân
Jacoppe van Platvoercìe, pastoor van Lovendegem, Liencle land, bezette jaarge--
tijden en een halve Jrunder meers in zoverre het c.le pastoor toebehoort meL

r.liLzondering van het. priest,erhuis en de inkomsLen van de kerl<r voor 3 jaar'
aan 7 Ib " gro " tourn " per j aar "
Fo 67r" /!"

14C-7 rnei 25

1118. Jonkvrouw Lysbett.c Hlrughsoons, de weduwe van Rar:s van clen Wale, Lreeft een
erfrente van 1¿ lb" par" per jaar verkochl aan Lievine Caens, fs. Wouter-"
Als waarborg stell. z:-jtJe hetft vair rJe herT:erq cie Scilt van Bertaenc;en, dat.
huis en erf is" Indi.en zij heb pancl wit zr-riveren, moet zLj binnen 7 jaar een
ancler pand wi jzen voor 14 lb" f)aro peiî jaare op een erf geleqen op 1- mi jl- van
Gent "F" 43v" /2"

LLtg" Martin de Coerenl-ritr:e'erkenl- dat hi-j '2 Il¡" 2 so gro" Lourn. scllulclíg is aan
I'iergrieten sAmmans van geleend 1¡eld.
Voldaan: 28 juni 1111c- "
Fo 44r" /1,"

11,20 " Jan Dreelinc, poorter in Bruqqe, scl'relclt Janne van Varnewi jc, f s" Sander,
Janne van Lede en lZegheren Bolloc kwijt van de 15 tb" gro" tourn" waarvan
z,ij borgen zijn tot 30 lb" qro", zoals bl-ijkt uit een lcopie van 28 juni 14O'¿
(scirepenen: Jacob van den Pitte, Arencì Everwijn en hun gezellen) en dit op
voorwaarde dat jonkvrouw Katelinen tsomers met Daniefe van l'4e1le, haar man
en voogd, Jan Dreelinc voldoende waarborg geeft met. de volgende personen"
Gi11.is van cler VJostinen, Avesoete ts'Iolneren, fa" Heinr:ic, de weduwe van
Daniel Coster en cle vrouw varr Arend van l4elle in de naam van haar mano Door
dez,e waari:org stemt Jan Dreelinc erin toe dat Kateline met Daniele haar man,
L5 lb" gro" tourn" ontvangt van voornoemcie borgen en lcelooft, Katel-ine Le
verzal<en aan haar rechL op het goed te Poelvoorde, gelegen te Wingene.
1?-, jr-rli 14C\7; Daniele van lvlelle r:rkent L3 lb" t6 s" gro" on'bvangen te hebben
van Wj-Ilem den Vremden in de naam van voornoemde borgen"
Fo 44r" /5 "

1121" Gillis de Vriese erkent dat hij L3 lb" 12 s" qro" tourn" schuldig is aan
Jaqlremarde le Kien van wede
l¡o 45v" /1"

"1-22" Katelinen, weduwe van Jan Gheens, erkenL dat zij 32 s" 4 d. gro. schulciig
is aan Pieteren Elwout van geleend qelC"
Fo 45 v"/9"

.1,23" Katetine, de weduv¡e van Jacob Mijs, erkenL dat zLj 2?- s" 11- d" qro. schulciig
i-s aan l¡Ji1lem Laureins van bier,
f¡o 60ro /tO"
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1,124 " De
t2
FO

schepenen veroordelen
s o gro " aan Janne van
62r" /3 "

155.

Goessine van Varnewijc tot het betalen van 2 7'o"
Kersbelc.

zj.jn vrou\^/, hebben gehuu::d van
sseri j te Sin L-Baaf s l-oebehoren--

j aar en claarvoor moeten ze

de heer van Erpe , :25 s o

1 aken "

1,125" .Jan EvercJey en l4ergrieten van lrr/estvoerde, 23")n vrouw, beloven Claise van
!{estvoerde en i'{ergríetr.:n Ebbrechts, z5-jn vrouw, de ouders van l\'lergricLen,
'ü,raarvan zij de enige erfgenaam is, van l-evensonderhc¡ud Le voorzien in rui-1
voor hun goederen "
F" 7Zv"/7"

1¿;O7, mei 23

L3,26" Cornelis van der Z-walmen erkenL d¡rt hi j 6 1Ir" gro" tourn" schul-dig is aan
jonkvrouv.r Lisbetten Cantheels, de weduwe van Pieter RobbijL van achterstal*
f.ige pacht "
Fo 44r" /B "

1"L27. Jan van Lanqhevêldçrfs" Michiel erkent dat hij 3 lb" 4 s" gro" tourn. schul-
diçj is aan Arende Tac van de koop van een paard"
Fo 44\t " /2 "

1,1-28" Jan van der Heyden, 1's" Claeus geeft de volmacht aan Janne van den Perre
om in zijn rìaam zijn schulden Le innen.
Fo AAv" /3 "

1129" Daniel van der Heeken en Aechte van Scaloe
' Janne den \n/innen een sLoof , staancle op de

de aan het klooster van SinL-Raaf s, voo.r 2

1!3O. Clais de Cuelnere erkcnt dat hij, als borg voor
gro" tourn" schuldiq is aan Michiel cien Vos van
F" 45r" /4.

n,
Vi

t:
tJ

elke week 16 gro " tourn " geven aan de aalmoezenier van Sint-l3aaf s. Janne
clen Winnen heefL hen goecieren geleend voor een \^raarde van 2 Lbo gro" Dan-i.el
en zi)n vrouw hebben moeten een h/aarborq sLellen voor de stoof zoals Janne
den Vlinnen Janne den Gheest en Pieteren van clen Ouvere als i:orgen haci voor
de aalmoezenier van Sint-Pieters "Rorgen: Jan Ghevarcl en Thomaes van clen Bossche, genaamcl Cornelis.
Fo 44vo /6 "

l.131. Wouter Tsare heeft
met land en meers,
)aar"
Fo 45vo /2"

in pacht genomen van Janne den Mets een
c¡elegen te Kalken voor 6 jaar aan 2B s"

behui-sde stede
gro" tourn" per
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132" Jan vander Meere, smid, heeft in pacht genomen van meester Diederic Gheer'-

bode, raadsheer van de hertocJ van Bourqónciië, het goed van Vanteqem en de

Gheetbrouc voor g jaar aan 7 I:Þ. gro. per jaar" Indien <ie hertog het bos

Ghr¡eil5rouc van het goecl scheid{:, moet Dj.ederic Jan vergoeden" Wanneer Jan

meet: qebruikt dan een halve bunder bos om een weg te maken, moet Diederic
hem een trkeerelli of 6 s. gro" lleven"
F" 518'/t"

.L33. Jan van pott.eeles, heer van Eke en Loclewijc de Vos hebloen verkocht aan Janne

Matthijs een behuisde stecle mef- alles war- erbÍ.j hoortr qefegen te Cromme Es

aan de veer tussen vrjouLren van Cotthem en de jonkvrouw iìijnsch¡ oP het erf
toebehorend aan de kapelanS-j voor,SinL-Crhistine te Sint*Jan er¡ l::elasL mel:

30 s" 9 Þz d" par" per jaar" Deze 1<oo¡-r is ges-Loten voor L7 lb" gro" Lorirn"
waarvan reeds B lb. 1-O s" gro" betaalci is"
Landheer: Jacop vander ilecke, priester"
Fo 6Lv" /2"

L1-34. Jan Matthijs heeft verkocht aarr Gill-is dAmmanne alias Lambrechts een huis
staande te Cromme Es tussen het huis van jonkvrouw Rijnsch en Jan Matthijs
meL alles wat erbíj hoort en belast met L;¿ gro" per jaar voor de ]<apela'nij
van Sint-.Christine Le Sint-Jan" Deze koop is gesloten voor 5 lb" 10 so gro"
tourn "
Lan4heer: Jacop vander Hecke, priester, in naam van voornoemde kapelanij"
F" 6tv'/3 "

2 lb" gro, Lourn" schuldig is aen
geld "

1136" Pieter Andries, kaaskoper, erkent
aan Ghiselbrechte van Mendonc van
Fo 4Ovo / 19.

ciat hÍ j 4 Ib" 1'3 s" 7 d" gro. schulciig i's
t-urf "

d" grîoo schuldig
Langhen "

o7 me.i 30

¿ 4a()
-L IJO o Wout,er de Fìouc heeft verkocht aan Janne van Varnewi.jc, fs" Daniel al het

recht dat hij bezib op het goecl Ler Beke, gelegen in Sint-Maria-Oudenhove
Voor 42- 1b," groo ì:ourrl. gieivan brengL Jan Lb lb. gro" in mindering die
l¡iouter scþuldiq is aan de l<incleren Van Jan Rurlder"
Borg: Daniel van Varnewijc, z5-jn i¡roer"
Fo 44r" /7 "

l1-35 " .lan Versaren, f s. Willem, erkent
Jânne Versaren, fs" Cornelis van
Fo 16r" /L1"

1.1"37. De
, is

trio
L'

dat hij
ge l eenci

weduwe van Jacob uten Wulghen erkent dat zLi 34 s " B

aan GiIIis vanden Vriestvelde i-n dc naam Van tviartine cle

45v" /tZ"
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L3g" Hughe Soetebroke erkent dat. hij 16 s. 6 d" gro" schulcllg is aan Pauwelse
Nijse"
Fo 45r' /5 "

1,4C" Jan de Decker, fs. Jan, erkent dat hij 8 lb" gro" tourn" schuldig is aan

Marien sBies van geleend geld "
F" 45v" /7 "

141,. De schepenen van de
betalen van 36 s " 7

Fo 46v" /1,3"

1-44. Ywein van Varnewi jc, Jacob Eekaert en
teri j van de Sint--Michielsparochie te
1-407 Staessin de Lettele veroordeel-d
tourn " aan Janne PerLseval-en en 3 s "
F" 49r" /3"

L57 "

hun gezellen, vincleren van de opperkos-
Gent, rapporteren dat zi) op 12 ap::il

hebÏ:en tot het betalen van 2t s o Qic) o

4 d" gro" kosten"

keure te Gent veroorclelen Casin Poertermanne tot het
d. gro. aan .loes tsekaercle "

1,42" ywein va,n Varnewijc, Jacob, Eekaerb en hun gezetlen, vinderen van cie opperkos-
terij van de Sint-l4ichielsparochie in Gent, rapporteren ciat hun voorgangers
sarrrãoi jn van Hertbuer en zLjn qezellen op 2L jttLi 1-404 Jan Padelin veroor-
deeld hebben tot het beLalen van 19 s " grÕ " aan Janne Heerenboute en 32 gro "

kosLen 
"Fo 49r. /L"

4/l)
-L'{.-.J o

ywein van Varnewijc, Jacob Eekaert en hun gezellen, vinderen van cie opper-'
kosterij van cìe Sint-Michielsparochie in Gent, rapporteren dat hun voorgan*
gers Daneel van Maldeghem en,zijn qezellen op 16 januari 14C6 (n"s") Janne
ã"n Clerc, alias Santpoerte veroorcleelcl hebben tot het bet.alen van 9 s. gro.
aan de vrouw van Joeris Smet, brouwer en 2 S" 6 d" gro" en 2 tng" kosten'
Fo 49r" /2"

145" Ywein van Varnewijc, Jacob Eekaert en hun gezellen, vinderen van cie oppe::':
koslerij van de Sint-Michietsparochie in Gent, rapporteren dat hun vooi:gan-
gers naniet van Maldeghem, þlartin Soetard en hun gezellen op ?-6 juni 1405
Ector Sersanders veroorcleeld hebben tot het betalen van 21 c¿ro o aan c1c vroutnl
van Clais Diers en LB gro" kosten.
F" 49r" /A"

!46" Ywein van Varnewijc, Jacob Eekaert en hun gezellen, vinderen
teri j van de Sint.*lvtichiel sparochie in GenL, rapport,eren dal:
Daniel van lvlaldeghem, Martin Soetard en hun qezellen, op 17
Jan Rijm van Olsene, veroordeelcJ hebben tot het betalen van
aan de vrouw van Clais Dd.èrs en 21 gro" en f. ing. kosten"
Fo 49r" /5"

van de opperkos-
hun voolîgangers
december 14o5
6 s" B d" gro.
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.114,7 "
ywein van Varnewijc, Jacob Eekaert. en hun gezellen, vinderen van de oppe:'kos-
terij van de Sj-nL-Michiclsparochie te Gent., rapporteren dat hun voorgange¡rs
op 2i mei 14OO Jan de Mersman veroorcleeld hebben tot het betalen van 32

rasieren koren aan VJillem Coenen als gevolmachLigcle voor Pieteren Halsbercht
komend van de pacht van een molen staande in <le kasselrij Kort::ijk in Flees-
tert. en B s" 6 d" gro. kosten"
Fo +9r" /6 "

"1-48" Arent Everwijn, l,t/illem Vermarien en hun gezellen, vinderen
ri j van de Sint*|4ichielsparochie in Gen'Le rapporteren dat
1.407 (n"s") Wll1em Coppinssone veroordeeld hebben tot heL
1 d" gro" aan Gillisse van Brakele en 27 gro" kosten"
Fo 51r" /6 "

L149 " Arent Everwi jn, hlillem Vermarien
ri j van de Sint-Michielsparochi-e
14a7 (n"s") V'/i1lem van \¡lachtbeke
s " gro " aan Pieteren Mortier en
Fo 51r" /7 "

van cle nederkoste-
zij op 1-2 maart
beLalen van 5 s.

en hun gezellen, vinderen van de nederkosLe-
te Gent, rapporLeren clat zi-i op 17 januari
veroordeeld hebben tot het betalen van 26

?6 gro " kosten "

hun r¿ezel:.en, vinderen van cle nederkos'-
in Gent, rapporteren dat hun voorgancjers
hun gezellen op 9 juni 1'406 Jacob Vinken
betalen van 2 s" gro" aan Willem den

d " gro " kosLen "

y,51," Joes de Hase erkent clat hi j 2.1, s" gro" Lourn" schuldig is aan Boudine van
cier l3loct van koren ": p" 64v"/5"

1L50" Arent Everwijn, Willem Vermarien en
teri j van de Sint-'Michiel sparochie
Thomaes Tauwers, Heinric Bollart en
fs" Jan, veroordeeld hebben tot het
Zuttereç genaamd Vüandert en 2 s " 6

F" 51r" /B "

t15?-" Jan Mande en Kateline Viverloes, zLjn vrouwt
diq zLjn aan de vrouwe van de Bijloke van cie

Bijloke en beloven die te geven bij de doocf
Voldaan z 26 januari 1419 (n"s") 

"
F" 66r" /2"

!4O7, juni 1,

erkennen dat
koop van een

van de eerste

zLj 5 nobelen scht-t.
huis staancle in de
van hen "

1"153" Jan |Jachtegale erkent
. rarde vanden Dale van

Fo ALr" /tO"

11"54" De schepenen veroordelen Janen vanden Haqhen
tourn" aan broeder Jan van t"1ouchy, monnik en
van achterstalliqe Pacht.
Fo 44v" /9 "

gro" tourn" schuldíg is aan Ghee*
qaren 

"

t-ot het betaf en van 2 Lb " gro "
prior van Mont-S¿rint*lvlartin

clat hi j
de koop

7 ]-b" 6 s"
van Iinnen



4 ÃCr

+o7 Lil1i 1

L55" Uitspraak in het geschil tussen broeder Janen de l4ouchy, monnik en prior van
Mont-Saint-Martin en Janen van Vaernew'ið; fs" Sander i"v"m" een paarcl dat
Janen, als balju\^/ en ontvanger van cie heer van Zottegem, hacl doen halen op

het goed te painac, gelegen in Erlvetegr:m en toebehorend aan MonL,'-Saint'-Ma'r-'

tin, clie zegt dat fruñ goederen Strijpãn, Erwetegem en Parnac onLslaan ziin
van het beste hoofcl door een gift van wijle:n Gheeraerde, heer van Zottegem
De schepenen ontslaan Janen van Vaernewyc, die cJeen ontvanqer en baljuw meer

is, van de eis"
Fç 44v" / tO "

1_56, Gillis Hacke heeft een schip verkocht aan Pieteren de Vos, fs" Gillisr gebo'-

ren te 'ZeLe, voor B Ib" L8 s" gro" Voor <ie betalinq van mei L40B za]- Gíllis
30 s" gro" in rnindering l:renqen van de 7OO roeden meers, liqgend te Winkelt
die Pieter aan Gi1lis verkocht heeft"
Fo 45r" /1"

157" Uitspraak in het geschil tussen A-r:ende van Everghem en Laureinse
i"v"m" de muur en cie qoot die tussen hun huizen ligt., die naast

den Boc
ellcaar 1ig.-

den Vi sscherr-l
schulden te

15il "

- rJ'7 "

gen tussen de Oost- en de Minneb.rug "
Gezworen landmet.ers: meester Gillis de
F" 45r" /2"

Suttere en meester Jan Eebin.

Michiel uten Wulghen belooft Janne Cleinen , fs" Joes als voogci van Katelí-
nen, weduwe van Joes van der Vennen, dat hij Kat.elinen voor de rest van haar
leven van eten, drinken en een cli-ensl-maaqcl op haar kamer zal voorzien voor
41b," gro" touin" per jaar, komend uit, renLen en pachten van cle goederen van
I(atelinen" Indien <leze niet voldoen, moeten Arent Valke, Jan Heereni:outt
I-lughe Soetebrocke, Lievin Meeus, Gheeraert van clen Plassche en iulichiel voor''
noemd het tekort bij beLalen" Deze personen moeten ook instaan voor kleren en

een bed voor Kat.elinen"
F" 45v" /7 "

Gillis de Kempe erkent ctat hi j 1OO lb. 2í3 s " gro " tourn " schuldig is aan

Joes Besten, fs" Jan van geleend geld.
F" 49r" /8.

.L6O" Rijse Noune
van geleend
innen.
Fo 5Or./8"

erkent dat zLi 20 so gro" schuldig is aan PieLeren
geld en geeft hem c1e volmacht om in haar naam haar

l,!61,. Uitspraak in het geschil tussen Janne Lievj-ns, priester als bezitter van een

kapetani j gelegen te Ekkergem en Gil.lis en Joese Bekardee gebroers i "vomo
een oliemolen staancle te Ekkerqem op het erf clat toebehoort aan ziin kapela*
nij waarvan hij jaartijks 4 s" 7 d" qro" ontvangt en die een tegenpand j-s

voor een ander er:f waarop een molen stonci h/aarvan hij jaarlijks 12 gro" on'1"-

ving. De gebroers hadden zl)n molen \^/eggenomen en moeten hem voldoende groncJ

geven zodat zLjn erfrenLe voldoende verzekerd zov ziin "
Fo 53r" /9 "
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4â a
¿\) ¿- o In een geschil tussen Lievine den ivieemere, man en voogd van Katheline sllou'-

wers, ,roor zLchzeLf , Cri jssen sHouwers en GheerarL den llouwere, de kincleren
van Jan sHouwers, clie Lievine hier vervarnqtr êfl jonkvrouw Katheline Carijnst
cle weciuwe van Jan van Welciine i"v"m. het erf van de kindelîen van -ran llouwerst
helcben Joes van Valmerbeke, vincier voor Lievine en Symoen Par:ijs, vinder van
Katheline, geen minnelijke schikking kunnen treffen" De schepenen van de keu-
ï.e te Cenl, waaraan de zaak werd overgedragen, veroordelen Kathel-íne tot heb
betalen van 4lb" gro" tourn" onafgezien van cle 6-s. 6 cl" gro" tourn" ciie
Katheline schui"dig is aan Lievine voor pelswerk"
Voldaanz 12. januari L408 (n"s").
Fo 59v" /2"

-LO.) ö Jan van Busseqhem heeft in pacht genomen van de abt. en het klooster van
Drongen, hu¡ qoed genaamcl ten Broel<e in het land van l{evele, 23 bunder groott
met leen dat het klooster verkregen hacl van cle erfgenamen van P.amonde cien

Kuedere, en bela.st met 3 s" 4 d. par" heerliike renLen voor voornoemdr: heer
voor g jaar aan 30 lb" par" per jaar. Verder heeft Jan de i-encle van Vosse-'
lare qehuurcl voor g jaar aan 84 lb. par. per jaar. Van cle weiden die deel
11itmaken van het goeci worCt slechts 1geografisch gesitueerd: nl" een v,¡eicle

te Landegem, van 10 gemet"
Borgen: Olivier: vancler Triest, fs" Jan tln VJillem de Backere"
F'o 64v" /2"

4O'/ " ìuni 2

165" De schepenen veroorclelen ì.'larke van Yseghr:m tot hei: betalen van t7 s" B d"
qro " aan Segheren Wulnericke "
Fu 45r" /7 "

16,4" De schepenen veroordelen Goessine van Varnewijct
I-,ijsbetten Bernaiges tot het beLalen van 44 s" B

vrouw Jehanen vanden Brouke van di'¡nsten "
Fo 45r"/6"

!66" .Jacob vandcr Haghe, .fan Bernier en hun gr:zellen, vinderen van

, cobsparochie in Genl-, rapporteren da'1. 7-Li op 'i. februari 1,407

vander Biest , f s " VJi l lem, veroorcieelcl hebben tot het betal-en
I gro " aan Gi 1lese Boudins en 27 gro " kosten "

Fo 45ro /1O"

man en voogd van jonkvrot.iw
d " gi:o " tourn " aan jonk--

de SinL".-,-la.*
(n"s") cj-11is
van 3 s" 10 d

erkent c1¿rt hij 5 lb" 4 s" gro" schuldig is
LoesLemt dat Willem de Vremde de beLaling

.167" Jan van Varnewijc, fs.
aan Danie1 van Melle,
ontvangt..
13 jufi 1407 " Daniel
hebben.
Fo 45r" /11"

Sander,
die eri.n

van Melle erlcent reeds 2 lb" 10 s" gro" ontvangen te
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1-68 " Uitspraak na de klacht van Pieter de Pape cjat Janen Kerchof zLin
lastig valt van zekere groncì die hij heeft ligqen Le Dikkelvenne
hem is Loegekomen bij het overlijden van Lysbett'en coelins, zLln
ter, in cle neam van zLin vrouw"
F" 45vo/3,

erkent dat hij
lrelft varl een

5 lb " gro " tourn.
lruis staancle in cle

Áa À
10 lo

pachter
en die:
schoonzus*

schuldig
Sin'b-lvii.-.169" Jacob cle Hertoghe, fs"

is aan JacoPPe Amlakene
chiel sstraat "
Borgen: Perchevale van
F" 51N" /3 "

Gillis,
van cle

1170 "

r17?_ "

t1"'73" De schepenen van de keure te
betalen van 3 lb. 1-O s " gro "
van voeder "
F" 63r" /5 "

1"174. De schePenen van
als borgen voor
Coets "
F" 65v" /6 "

14C-7 uni 3

1175" /:\daem van Ydeghem erkent
van Berchem"
Fo 45v" /4"

gezel1-en, vincleren van
op 30 aPri.l L407 Jan

gro " aan de v:louw van
Kerstiaens, cli-e haar

vinderen
apri.I 14C_7

van L4 s" B

veroordelen Yweine van Varnewi jc toi: heL'

de wecluwe van Cornelis sWinters van de koot

Sint.-Piete.rs en Jan van Lievene, f s" Willem"

Hu.ghe MasLart en Pieter Quist,hout erlcennen <1e volqende sommen schuldi-g Le

z|jn aan Ja.nne Passr:man, ontvanger van Phitips van steelant, nL' Hurghe 6

noJrelen en L8 gro " en píeter 1-L nobelen en L3 gro " van het huren van een

tiende in Aancli jke.
F" Stv" /7 "

LL71,. JacoJ: vander Haghe, Jan Bernj-er, f s" l'1iChiel en hun

de Sint-Jacobsparochi-e in Gentr rapporLeren tlt! zLi
Buline veroordeeld hebben tot heb betalen van 6 s"
HuqhenAlaerdvoorhaarendeerfgenamenVanJanne
eerste man was "
F" 5Br" /9 "

Jacob vander Haghe, Jan Bernier, fs" Michiel en hun qezel-lent
van cle Sint-Jacðnsparocteie te Gent, rapporteren dat zii op 30

t¡Jouteren Fouwen, màtenaar, Veroorcleeld hebben tot het bet'alen
d " gro. aan pieteren den Scepenen en 25 gro " en 2 i-nq " kosten "

F" 5Br'/1C-"

Gent
aan

de keure te Gent veroorclelen Jan Seghers
Wouter Cousine tot het bet,alen van 30 s "

en
qro 

"

Jan Gaffelkint
aan JusLasse

dat hi i 2O so qro" Lourn. schuldig is aan Roegiere
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L!76" Jan van Bruecele, f s" Pieber en Merqríe-:ten sBoemhouwers van Pirilip Bus-
sae¡t, als voogd van Pieterkine, Copkine, iletkine en Callekì-tre, de kindcren
van Pieter van Bruecele waarvan z.Lj cle grootmoecler is, hebben verkocht aan

Janpe van Vaernewijc, fs" Zander, hun rcchL op <1e behuisde stecle met alles
wat erÌ:ij hoort, gelegen in de Veldstra¿.rt. naast het huis meL cle 'ftn¡clt: Tov'ens
naar cle Kejtelpoo::t b,oe" Deze koop is qr:sloten vool: 50 lb. gro" h-ourn"
Borqen: Jan uten Flove, fs" CIais en iiacol:1 vander t"taghe, fs" Symoen"
Fo 49r'/9,

L1"'77 " Philip Scelpe en Jacop Pauwels
,liq zijn aan Piete.r Loeten van
F o 49v" /1"

erl<ennen ciat zij 2l-lo" 2 s" il d" gro" schul*
qeleencl ge1.d "

L178. Jan van clen l(erchove erkent. ciat hij yS s"5 d.gt:o" tourn" schr-rldi'.; is äan
Pauwelse Nise van zaad '
F" 49v" /3 "

1179 " Jan van den Steenerhad vroeqer beloofcJ aan <le Heilige Geesttafel van,Sint*
fJiklaas cle erfrente van g lb" par. pe.r jalar voor Sint*Amandus j.n de Sint*'
I{iklaasker'l< te bezetten, omwille van jonkvrouw Katheline van der Biest, C'e

w<;rluwe van Heinric Borluut dj-e toen z,ijn vrouw was" nl" de helft vafl de
18 lb. par " die Heinric beloof d had t.e bezetten t "v "v. Sint-Níklaas.'
t-odevuijc van den Steene bezeL rle erfrente van 4lb" 10 s" par" per jaar cp
cÌe volgende manier:

25 so par" op het erf waar het huis van Jan Brunen op staat in de rrcouserr

Overschelde "
5 s" par. op het hofje dat toebehoort aan Gillisse cien Vriese en Willem
Vriend, gel egen vootî hun cleur op de Schelde.
40 s" par" op het grote hof en het erf van cle Zes Kamerene aan cle VJalpoorì
op de Vest, toebehorr:nd aan Janen SbuerbouLe"
20 s. par" op het erf waar Jacop Haghelsteens huis op staat, gelecìen aan
het voornoemde hof "

Jan geefL deze rente aan Gheraerdc: den Montenere, priester, ontvange.r van
cle voornoemde heilige Gee,:sttaf e1"
Fo 49v" /6 "

1i[JO " Invom" de erfrr:nte van 9 tb. par" per jaar die Jan vanclen St,eene vroeçer
aan cle Heilige Geesttafel van Sint-l.iiklaas beloofd had te bezelt.en voor een
eeuwiqe dienst voor SinÈ,*Amandus in C.e Sint*.itliklaaskerk, omwille van jonk--
vrouw Katelinen van cler Biest <lie Loen zi jn vrouw was e tevoren de wecluwc:

van Heinric Borluut, nl" de helfL van de 18 }b. par. die Heinric BorluuL
moest bezetten voo.r voornoemde kerk, heeft Lodewijc van den Steene, in de
naäm van voornoemde Kateline, beloofd aan Gheeraerde den VIon{-enere, pries-
Ler, ontvanger van de Heilige Geesttafel van Sj.nt*Nikl.aas, de erfrente van
4 tb " 1A s " par " binnen L j aar te bezetten "
Borgen: GilIis van Bevereslu.us, Heinric dAmman"
Voldaan: 1-1 augustus 14OB "
Fo 5Or" /2"



1,63 "
"4O7 un1

.111L" Jan van Varnewijc, fs" Sander, erkent dat. hij 6 lb" 1,2 so groo en 7 d" gro"
schuldig is aan Thomase Sborem"
li'o SOv" /3"

.182" Jan van Varnewijc, fs" Sander, erkenL dat, hij 3lb" 5 so 6 cl. gro" schuldig
is aan Joesse Storem van voeren "F" S1,,t" /3 "

4(').IC.JO Gillis Wouters heeft verkocht aan Janne Daneels een stuk erf, çielegen t,e
Itlerelbeke clat Jan Daneels in pacht qehouden heeft" Deze koop is gesloLen
voor 2 Llo. 10 s o gro 

"F" 59r" /5 "

-18,4" De schepenen veroordelen Symoene clen Bisscop
van Vincente van der Zickelen tot het betalen
f¡lillem Sersymoens "
Fo 61v" /12"

als weLtelijk plaaL.svetîvanger
van 6 zilveren schalen aan

-135" Driesch van den
Pieteren Osten,
Fo 72v" /5 "

't4A7, juni 4

-186 " De
aan
ñOr

Hoede erkent
die Pieteren

clat hf j ?-8 s" gro" toi:rn" schul-díg ís â.an

voor hem betaald heeft"

schepenen veroordelen Janne cien Swarten tot het betalen van 1-O so gro"
.Janne hlymanne "

45rî /1.2"

-!87" Pieter de Coninc erkent dat hij 3lb" 2 s. 10 do Çroo
Ghelloete Valeyns, nl" 28 so gro" van te veld staande
çro" van pacht. van 6 bunder en een gemet koren"

, I3org: Arend vander Meere genaamd Martins"
F." 49t" /13"

,L89. ]t{icLriel de Kever en Gillis de Kever
zijn aan Jacob llybeline van de koop
F" 56r" /2"

.188" Lj-evin Mulen heeft in pacht genomerì van de abt van Sint-Pieters Le Gent zijn
goed van Hillegem genaamci de l4eierij, 26 bunder groot, voor 9 jaar aan 1'2O

lb" par" per jaar en belooft het te houclen zoals z:.{jn voorganqer Pieteren
den Thoys.
Borgeni Gillis vanden Damme, Jan de Corte , f s" Gillis, van Fìessegem, iìaesse
ln/alraven, lnlouter Putman, Piete.r Villijs en Jan Mulen voor Laurent Mule.
F" 52v" /6 "

tourn" schuldig is aan
oogsL en 34 s " 1-o d.

erlcennen dat zLi 36 gro " tourn. schuldig
van schapen.



164 
"
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1_go. Gillis van Munt.e erkent dat hij 2lb" 1() s. gro. schulclig is aan Roegeere
Stuvaert van zeeq "
F" 45v" /8 "

1-91""

193 " Jan van Deurmen erkent clat hi i 24 s " gro "
Valenchine die hij voor hem betaald heeft
mindering van de 4 lb" 1-2 so gro" die hi j
bli jkt uit een lcopie van 1"404 (schepenen
iviuelen ) "
Voldaan: 18 mei 1.4O8 "
F.o ASv" /6 "

Jan van Varnewijc, fs" Sander en Lodewijc vanden Steene erkennen
r¡an plan zijncle op pelgr:imstocht te trekken over z,eer 4Oo dukaten
hebben van Gillese vanden Westvelde, die zLi bij hun terugkeer Le

zullen opnemen "
Llorgen voor Jan: Jan uten Hove, fs" Clais en Jacop vander Haghe,
en ùoor Lodewijc: Jan uten Hove, fs" Clais en Gheerolf Bette, fso
Fo 51r" /4,

dat zij,
geleend
Vbnetië

fs" Symoen
Jacop.

LgZ. WÌIlem van den Boegarde, fs, ClemenLs erkent dat hij 18 s" gro. schr-rldig is
aan Janne van Waes, Tlrouwer, van bier"
Borgen: Pieter Snouc en Jacob de Bake, fs" Jan"
Fo 6Ovo /1L"

407 uni. 7

Lourn " geleend heeft van Jan van
aan Gillisse van den Vrlíncle in
hem op halfvasten schulciig is zoals

Ghelloet sAmman en Pieter van cler

,194" Jan Boergevael erkent dat hi j 5 1b.
van linnen "
tsorgen: Jan van Liedekèrker Vincent
Fo 45vo /to"

gro" tourn" schuldig is aan Janne Keyten

Inghel en Justaes van WYenbrouc.

1-95" tvleester Jan van Denremonde erkent dat hij 13 lb" gro" tourn" schuldíg is
aan Kathelinen slanghen, de weduwe van Jan van der Bercmostr van de koop
van een huis die een krrouweri. j is, staan<le aan de Sínt-Jansbruq, qeheten
de Horen" De weduwe behoudt voor de resL van haar leven cle kamer van vorent
aan de straat. o

Voldaanr 2 mei 141.1ô
Fo 49ro /1-2"

,196 " De schepenen
aan ldouLcren
Fo 49r" /14"

veroordelen Gillisse den l¡Jaure tot het betalen van 21, so Çr'o"
Wayen van het huren van een schip"

,197, Uitspraak in het geschil tussen Giltese SerjanLe en Philipse vanden l{ouden*
tiuus, i"v"m" de koop van een halve buncier leen getegen te WeLteren onder de
schout van het Dendermondse die PhilÍ¡:se hem verkocht heeft. t,erwijl men het-
zelfde leen houdt van Jan van Bruusbeke die het houdt van heL huis van
Gavere "
Fo 49v" /2"



I
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.198" Ghyselbrecht de Grutere, f s" Ost, Diederi-c Valke en
van de Sint-Niklaasparochie in Gentr rapporteren dat
1,4A2 Ghyselbrecht de Grutere, f s" Ost, Jacob Doedin
februari Jacoppe slecker veroordeeld hebben tot het
aan Janne van den Boegaerde en 6 s " gro " lcosten "
F" 49v" /4"

.199, Ghyselbrecht de Grutere, f s" Ost, DiecJeric Va1ke en hun
van de Sint-Niklaasparochie in Gentr rapporLeren dat zLi
Gillis van Coppenhole veroordeeld hebben tot het betalen
Gheeraerde clen PotLheere en 19 gro. en 2 Lng " kosten "
F" 49v" /5 "

165 "

hun geze1len, vinderen
hun voorgangers van

en hun gezellen oP 3
'lcetalen van 6 lb" Par"

gezellen, vinderen
op 24 meL L407
van 2 s" gro. aan

is
hr.li s "

t4C-7 u I

,,2O!" Overeenkomst tussen Clais Kyme en Heinricke van Heinste iovom" het gebruik
van het huis in de PeperstraaL waarvan de ene helft aan Heinricke toebe-
hoort en de andere helft aan Clais ciie het gekocht had van Lj-evin Goelen,
als voogd van Betkinne Goels , fa. Jan, clie het verkregen had bij het ov€r-
lijden van de vrouw van Heinricke"
F" 49v" /8"

l,2Cl2, Anciries van Butsele erkenL dat hij 20 so gro" tourn" schuldig is aan Heinric
vander Varent van lecler "
Fo 5Or" /8"

1203" Zegheren van clen Vrede erkent dat Janne van der Herweghe, a1s zLjn wetLe-
lijk gemachtigder 3 lb" 6 so gro" Lourn" ontvangen heeft van Johannes van
der Linde als schadevergoeding voor de verwon<1inq die Boudine van den Vredet
zi-jn oom, hem hacj aangedaan en 2 s" t1 d" gro" van de proceskosten"
F" 5Br" /2"

-¿La7 " iuni 9

-2OO. ltergrieten sPotters ontslaat Arende
alle schulden die zii van hem mocht
Fo 49v" /7 "

-2O4" Perchevale van Sint*Pieters erkenl dat hij 6 lb" cjro.
aan Soetine Taybaerts, de weduwe van Jan Screvel, van
Borqen: Jan Stoep en Gi1lis van Roome"
Fo 49v" /Lt"

van den Ysere, aarden Potmakerr van
eisen "

Lourn " schuldiq
de koop vãn een

.2O5" Heinric de Sterke, alias van Bugghenhoute geeft in ruil voor een lijfrente
van 2lb" B su gro" tourn" per jaar, het vruchtgebruik van zijn qoederetl
aan Andriese van Hermelghem en lnfillem van GheervtieL" I¡JeI behoucit hij zÍ-jn
Lwee kamers in de Mandaetstrate te Sint-Baafs" Na zijn dood gaan ziin goede-'
ren naar zijn kant "Fo SOv" /1"



166 "
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:106 " Iìaesse Onredene en jonkvrouw LijsbeLte van cier Floyen, zíjn vrollvü, Jan Aes-'
lrijt. en jonkvrouw Tnete van Leyns, zLjn vrouw, hebben verkocht aan Janne
Clocmanne, fs" Jan, llun recht r.lat ziJ bezitten op de behuisde stecle \^Iaar
Lievin Rijvisch gesLorven is, gelegen achLer Jan sloef op de hoel< van de
HuurdochterssLraat, geheLen den Rotle Leeuw, waarin Victor Langheeraertzone
een zestiende cieel heeft in clE: goederen en een zescle cleel in het erf en
Gheerem Borluut de helft van de drie vierden van de goederen, nl " Raesse
Onredene cle helft en een tweeëndertigste cleel in de andere helft van de
goederen en de helft van het erf en een zesde van de anciere helftr Jan Haes-
bijt en zijn vrouw een zestiende deel in een vierde van de goederen en een
vierde van het gehele erf "
Fo SOv" /2"

zOJ. Jan van Vaernewijc, fs" Sander, erkent dat hij 6 lb. 19 so gro" schulCig ís
aan Janne van Roclen, monnik en pitancier van Sint-Pieters te Gent, die voor*'
noemde Jan schuldig was aan lt'tarke den I'1i1, poorter van Brugge, van de pro-
viand van de heer van AnLoing"
Fo SOv" /6 "

2O8" GilIis Vincke, van Gonterghem
verkochb aan meesLer Janne van
ten op grond in Aarsele " l)eze
reeds 3 fb" qro" loeLaald is"
Borgen: ln/illem Huusman en Jan
Fo 5!r" /5"

, heefL een erfrente van B

den F3ouchr:ute, en belooft
koop is gesloten voor 6 Ib

Virrcke "

s" gro" pe-r Jaar
die rente te bezet-

o B so gro" waarvan

2(o9. Jan de Mi1 en lviergrieten Baerts, zijn vrou\^/, hebben een erfrente van 2

nobelen per jaar verkocht aan l¡lillemme uten Hove" Deze koop is gesloLen voor
10 Ib" 4 s" gro" tourn" Als waarborg st,elten zLj de volgende stukken erf:
een anderhalve <iagmaal te Balec¡em en Le Windeke op de Nieuwe gracht.r een
halve bunder en 66 roeden aan het Pot,kine; BO roeden onder de Doreni 74
roeden in Koningskouter, een dagmaal op leen in Oombergen en een halve bttn*
cier en 33 roeden" Wanneer j-emand inbrer.rk pleegt. op Vlillemmes recht moeb hÍj
L0 lb. 4 so gro" tourn" betalen"
Fo 54v" /10.

2.1O" GiIlis Pauwels betooff: z,Ljn schoonvader^ I-{einric van Overschelde, vader van
ìvlergríeten, zíjn vrour^/, voor de rest van zijn leven Le onderhouden in ruil
voor zijn goecleren" Indien Heinric voor 2 jaar sterft, moet hij Jaenkine en
Callekine, waarvan Heinric grootvacier is, kinderen van Jan Leen, fr:uithande-
laars, elk 6 so gro" tournr geven"
Voldaan: 4 september 1407"
Fo 55r" /2"



1-407, juni 1A

121-1" De schepenen veroordelen Michiele Rijcdom
luwe tot het. betalen van 36 s " gro " tourn "
meester Martine van Sycleer "
Fo 45v." /1_I"

I4O7, juni 11"

^1 -c1I ;)

en
borg voor l¡iillemme van
?-O gro" gerechlskosLen

167 "

Ghe*
aan

12i-'2" Gillis Adaems
Wullebrant van

erkent daL hi j t) lb, 113 s
huis"

gro" tourn. schutclig is aan J-anne

Voldaan: 2 juni
Fo 4Lv" /11"

de koop van een
1.408 "

1213" Gheerolf Bet.te, f s" Jacob, als voogcl van Grielkine, zijn dochter en
van Mushole, als toeziener van voornoemde wees, hebben een erfrente
s" gro" per jaar verkocht. aan Jacol¡ llette die de \^rees had op de Buc
Hoogpoort te Gent.
Fo S3v./3"

Pauwel s
van 2C)

op cie

1274o Jan
en
FO

van Vaernewi jc, f s " Sancler, erl<ent dat
B d" par" schuldig -is aan Robbrechl van
58ro /6 "

7 s" 2 d. gro" tou::n"
geleend geld.

hrj 3
Eeke,

lb"
van

t4O7, juni 12

12L5" Jan de Voghel, fs".Ian, wonend Le Oudenaarde, Olivier de Vrlorem en Clare
de vrouw van Fransoys vanden Scoete, koopvrouw, erkennen dat z,i.j 36 so gro"
tourn. schuldiq zijn aan Piet.eren van der Meulen, fs" Michiel van de koop
van tonharing "

. F" 56r" /L"

1,407, juni l-3

1"216" Vincent Inghel erkent
nesse van den Beul<ele
Fo 5Ov" /7 "

hij L1 lb" IL s, 2 d" gro" schuldig is aan Johan-'
bontwerk "

schuldi-t¡ is

I-Jeinri-c.

dat
van

L21,7. Pieter van der Mersch erkent dat hij 30 s" gro, tourn" schuldig is aan
Joesse Christiaens van gr:IeencJ geld"
F"55Ovo/9"

t218. Jacob de l-lerthoghe, fs" Gilli-s, erkent dat hij 31b" B s" gro"
aan lvlechiele den Coninc en Ghysell:rccht Claeus van geleend geld.
Borgen: Jan van Beke, de schrijnmakÞc:en Jan vanden tsossche, fs"
Fo 51ro /2"

1.219" Jan Hoyaert erkent, clat hij
rogge schuldig is aan Janne
cìe pacht van een heel j aar "Fn 59v"/8"

s" gro" tourn. 1"4 mud en B halster
van achterst,allige pachb. en verder nog

2 Ib" 16
ivloenin s
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t?z}" Lodewijc van den Steene verklaart z:jcln voldaan van Gi1lis van Beversluus,
z'Ljn onLvanger "F" 6Ar" /1,"

!221"" Jan Plume geeft de volmacht
huis en stede te verkoPenr
innen die Lievin Ghyselins,
Sce1pe hem schuldig zLjn"
Fo 60r" /2"

1"4C-7 uni t4

1222" Jacob de lìammelren erkent
wecluwe en de kinderen van
F o 4}ro /tt"

1,223" Pieter Liebaert, Pleter Steuperaert
5 lb. 2 so 2 d. gro" schulclig zï"in
Fo 45ro /1"3.

1224. Simoen van den Vivere en Michiel
schuldig zi.jn aan Janne MarLins,
staande op de Reep"
Fo 49v" /9 "

1227. De schepenen veroordelen Jan
aan Janne van clen Moerten en
Fo 5Ov'/5"

aan Gillis van Beversl-uus om in zijn naam z.rin
staande aan Sanderswalle en om de schulden te
Jan van den Gavere, alias Jan Waye en Philips

dat hij 25 so 6 d" gro"'b.ourn" schuldig is aan de
Sl:aessine Ryoote van bier "

en
aan

Goessin Buunrevoet erkennen dat zij
Gi-llis van der Duust van koren.

,|

Brunals e¡:kennen dat zi j 3

scheepsbouwer, van de kooP
1b"
van

4 so gro"
een huis,

1225o Jan Castelain erl<ent dat hij 26 so gro, tourn" schuldig is aan Jacob den
Bake van laken"
F"o 5Or" /5"

1-226 "
Jacob Lammins erkent clat hij 49 so gro" tourn" schuldig is aan Boudin Larn-'
mins, zijn broer, van geleend ge1d"
Fo 5Or" /6"

van cien Assche tot het betalen van 20 s o gro "
9 gro" kosten.

7228" De schepenen veroordelen Pauwels den Bloc en Wouter P(enn)en, als borgen
voor Gittis Vlnken tot het leveren van 2OOO Lakkebossen aan Zegheren den
Schermer "
Fo 5Ov" /tO"

1,229. De schepenen veroordelen Janne van Overackere tot het betalen van B 1b"
par" aan Helnric van LonthouLe"
Fo 5Lro /11""



.4Q7, juni 14

,23A " Jonkvrouw Li j sbetten, de
de voor haar man, erkent
Vremden van een vergulde
F" SBvo /12"

l.69 "

vrouh/ van Arend van lvlell-e, aIs wettel-i jk gemachlb.ig-
dat zij 36 so gro" schuldig is aan l¡Jillemme den
gordel "

te
de

.231. Andries van Buudsele erkent dat hij 30 s" gro" tourn" schtildiq is aan Jacop-
pe St.eenmaer "F" 59r" /7 "

.232" f{einric Meeren en Gillis de Hont., fs" Pauwels, erkennen dat zLi 5lb" 2 so
2 d" gro" Lourn. schuldig zijn aan Pj-eLeren Lieberde, PieLeren Stueperarde
en Goessine Bunrevoete van koren "Fo 6!r" /3 "

.233" Overeenkomst. tussen Raesse Onredene en meester Everaerd van den Houtkine,
zLjn oom, nl. wat er gebeur{: met, de lijfrente van 1OO lb" par" per jaart
te betalen gedurende het leven van Raesse Onredene, die Bveraerd gekocht
heeft van Janne, heer van Fosseux en van lrlevele, verzekerd op lret goed'be
Nevele, wanneer een van hen beide komt te sterven. Geven hierin hun toesLem-
ming: Staes Onredene, Martin de Gheendt voor jonkvrouw Viergrieten Onredenst
fao Raes rzijn vrouw, de zusLer van voornoemde Raes"
Fo 63v' / t"

.4O7, juni L5

.234" \¡/illem van Gansbeke en Fransois dc Brune hebben verkocht aan Janne den
Bruwere 2 gemet. erf gelegen te BeoostenT:liede, tussen het land van Jan
Bruwer j-n het zuiden en dat van Wouter sJonghen in het noorden en verklaren
zich voldaan van de koopsom"
F" 5Lr" /10"

tlR Merqrieten van der Donuye, d€ wecluwe van Jan Backer, wonend te Meerhem in
de Sint-Michielsparochie in Gent, heef'L verkocht aan Jacob den Croec, van
Zuidschote in Veurneamlcacht, een leengoe<1 gehouden van de abdis van lvlesen,
15 gemet groot, geleqen in Zuiclschote, dat haar is toegekomen bÍj het over-
lijden (langdurige afwezigheid in het buitentand) van Johannes van der
Donuyen, haar broer" Deze koop is gesloten voor L6 Ib" !6 so B d" gro.
tourn" De koper moet. het reLevum v¿ìn LO lb" par" bet.alen.
Borgen voor Mergrieten \¡/anneer haar broer teruqkomt en zíjn deel opeist:
Jan van den Houte, schipper, wonend te lvleerhem en Pieter l¡/ouLier, lakenkoper
van Gent en \,riilIem van Themseke van Sint-Baafsparochie, wonend t,e Meerhoute.
F" 51v" /1-"

236" Robbrecht de Bruneo beeldsnijder, heeft beloofci een beeld van Sint-Joris
maken aan Janne van Beverhout en Olívier den Borchgrave, gouverneurs van
Sint,-Jori sgi lde t.e Tiel t "Fo SLv" /2"



1,'7C- "
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1237 " Uitspraak in het geschil tussen ivlathi jse van clen Wincle, ,Saladine van Ert,-
buur en ivlathijse van den Spieghele en Jan Plecken i"v.m" hun huizen in cle
Lange Munt. en de Onderstraat en waarbij meester Gillis de Zuttere en mees"-
ter Jan Eebin als gezworen landmeters hebben opgetreden" Jan Plecken rnag
ziin vuil water niet leiden tussen de huizen van cle andere partij " Beide
partijen met Pieteren'van dcn F'itt-e en Gillis Clais zullen een stenen goot
doen maken om heL regenwater af te voeren en waarvoor elk zal t¡etalen:
Jan Plecken, 9 gro.;Nlai:hijse van den Wj-ncle en zLjn partij, 4 gro"ç PieLe-
ren van den Fitte, 3 groi; Mathijse van den Spieghele , 4 gro" en Gillis
Claus, 4 gro.
F" 59r" /L"

j.407' juni t6

1238. Jan de Sceppere, fs" Jacob, erkent dat hij 28 s" 6Þz d" gro. schuldi.g is aan
Jacoppe den Buc van pacht 

"Fo 51v" /5 "

1239 " Jan de Brune .en Robbrecht
gro " tourn. schuldig zi-jn
li- jnwaad 

"F" 5!v" /6 "

gebroerrs, erlcennen dat zi j Êì 1b" 3 s"
van den DaIe, fs. Jan van de koop van

de Brune,
aan Janne

1240" Jan van Nevele
vrouwr offi zLjn
Fo 5Br" /3 "

geeft volmacht aan
schulden te innen "

jonkvrouw Katheline Spermaelges, zijn

-241" Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en hun gezeIlen, vincleren van de opperkoste-
rij van de Sint-Jansparochie in Gent, rapporteren dat Jan Sorgheloese op 5
november 1"4A6 voor hen erkenci heeft 20 halster rog(le schuldig te zijn aan
Janne den Fekel en 1,3 gro" kosten"
Fo 58v" /2"

.242" Jan Hebbel, Jan van l,emberghe en hun gezellen, vincleren van de opperkosterij
van de Sint*Jansparochie te Gent, ra.pporteren dat hun voorgangers Gheerolf
Bette, Pieter van Berenvelt en Ìrun gezellen op 3 ar.rgustus 1,406.Janne vander
Vloet veroordeeld hebben tot het. betalen van B so gro. aan Claise clen Coste--
re en 13 gro " kosten 

"F" SBv" /3 "

243" Jan Hebbelr Jan van Lemberghe en hun gezeLlen, vinderen van de opperkoste-
rij van de Sint--Jansparochiet te Gent, rapport,eren dat zi-j op verzoel< van
ClaÍse den Costere, het huis gepand hebben, toebehorend aan Janne vander
Vloet, staande in de Koestraat bij de Vierweegscheede naasL Jan Claeus,
om een som van 1,1, s " gro " te verhalen " De panding gebeurde door de amrnan
van Gent op 15 mel 1407. De kosten bedragen 6 gro"
Fo SBv" /4"



1"71"
4O7 " iuni 16

244" Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij
van de SÍnt-Jansparochie te Gent rapporLeren dat zij op L1 deceml:er 'L406

Gillis den Vremden veroordeeld hebben tot het bet,alen van 7 mud koren en 32
gro" aan de weduwe van Jacop van Calaes en 20 groo ên 2 in-q" kosten"
Fo 58v" /5 "

245" Jan Hebbel, Jan van l,emberghe en hun gezellen,
van de Sint-Jansparochie !e Gent, rapporteren
Ysenbaerde veroordeeld hebben toL heL betalen
van den Damme en 1,4 gro " kosten "Fo S8v"/6"

vinderen van
dat ziJ op 16
van5s"Ld"

de opperkosterij
april 1"407 Janne
gro" aan Janne

246. Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en hun gezellen, vinderen van de opperkosterij
van de Sint-Jansparoclrie te GenL, rappor'beren dat hun voorgangers lìeinric
Symaer, Thomaes CIerc op 22 noveml¡er t4O4 Cl-rristiaene Boudins veroordeeld
he]:ben tot het betalen van 7 eiken balken aan Martine van den Plasche en L8
gro. en 2 ing " kosten "Fo SBv" /7 "

247 " Pieter Haesvelt, de
Willem vander Borch
F" SBv" /1-1""

jonge, erkent dat hi j 18 s o B cl " gro " schuldig is aan
van achterstallige pacht"

248 "

4O7" juni 17

Daniel de l¡lulf , van
is aan Thomaese van
Voldaan: 20 oktober
Fo 41N" 110"

Tielt, erkent
Clapdorp, van
141"3 "

dat hi j 6 Ib " 1,2 s" gro" t,ourn. schuldiq
peperkoek 

"

Gent veroorcJelen Phe1ip, heer van Zomergem,
4 Ib " 2 s o gro " aan meester Pieteren den lviars-

?49 " De schepenen
riclder, , tot
caic "
F" 

o 5Oro /9 "

de keure te
betalen van

van
het

25O" De schepenen van cle keure te Gent
ridder, tot het betalen van 6 lb.
Voldaan: l maart 1,4tA (n"s")"
F" 58r" /7 "

25L"

Phelip, heer van Zomergem,
aan Jacob Voghel "

veroordelen
gro" tourn 

"

Jacop Bette en jonkvrouw Badeloeghe van Overleye, zijn vrouw, heblcen ver-
kocht aan jonkvrouw Zoetine Rogghema.ns een stuk erf, gelegen in cie Weltink*
straat aan Ìret laagland buiten Post,eerne, 146 voet groot, dat. Vriillem Collin
in erfcijns heeft genomen voor 4 lb" L7 so 4 d" par" Jonkvrouw Zoetine heeft
dit stuk erf overgedragen aan hel godshr,ris van Sint-.Jacob te Gent, maar be.-
houdt er wel het vr:ucfr[gebruÍk van" Hiervoor moet het godshuis elk jaar op
0"L" Vrouwdag in maart aan elke provenier een vierencleel wijn en een wiL
brood van 1 ing" geven en moet zij een eeuwi-g jaargetijde krijgen, waãrvoor
de pri-ester die de mLÈ doet;, 2 s" par. moet kri jgen"
Jonkvrouw Beele sMont,eneeren, als bestur-¡rsLer van het voornoemde godshuS-s,
neemt hi-er bezit van he'L. erf "F" 59r" /6 "
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1252 " Jan de Naye
?jz d" gro"
klokken "Fo 59v" /1-"

1253. Gi1lis de Vriese erkent dat
liersimoens, f s" Pieter in de
Fo 61ro /5 "

172"

en Pieter Loukebosch, van Heusden, erkennen clat zÍj 1-L lb" 4 $o
schuldig zijn aan Janne Clocmanne, de oude, van legeringen voor

hij 44 lb"
naam van

2 s" 9 d" gro" schuldig Ís aan Janne
zijn figast,enr? van wede.

t4o7 " juni L8

i254" Katelíne van den Hulle,
is aan Willemme van den
Fo S1r" /9 "

alias Harents ,
Cheinslande van

erkent dat zi j 48 s o gro. schuldÍq
Oosters bier.

1255" Kateline van
aan ìn/illemme
F" 5!v" /9 "

den
van

Hulle, alias Harents, erkent dat zij 48 so gro" schuldig is
den Cheinslande van Oosters bier"

-256" trVÍllem Sersimoens, in cie naam van Janne van der Scave, erkenL dat hij een
lijfrente van 6lb. par" per jaar schuldig is aan Janne den Vrj-ese, wonencì
in het Hebbrechtshospitaal" Tndien hij te 1aat, betaalt, moet hij veertÍen
daqen 4 gro " tourn. per dag betalen "l¡/i11em Sersimoens en Heinric de Scoemakere, aIs weLLelijk gevolmachLÍgde
van Janne van der Scave, verzekeren de uitbetalLng.
Fo 52r" /9 "

.257" Lievin vander Haghe, fs. R<¡bbrechL, erkent dat hij 6Ib" 15 so gro" schuldig
is aan Janne den Bode van de koop van een schip"
Borgen: Lievin vander Ellen en Jan de Frabe1.
Fo SBvo /tCS"

,258" Jan de Luede, f s" .Jacop, erkent dat hij 4 lb " 14 so 5 d. gro. tourn" schul-
dig is aan Janne van Nevele van was"
Fo SBv" /L3"

259. De schepenen veroorclelen de weduwe van Segher Bornaiges tot het lcetalen van
3 lb" l"O so gro" aan meester Laurens van cier Leyen"
Borgen: Lodewijc Steemaer en Ghiselbrecht Scaep"
Fo 59r" /3 "

4O7" iuni 20

260" Goessin van Varnewijc erkent dat hl j 21 Lb" par" schuldig is aan de wecJuwe
van Cornelis Winters"
F" 53ro /LI"
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.26 -1." Gillis Lippins, alias de Crane,

173 "

erkent daL hij 26 s" 4 d" g.Tro" schulcii.q is
van wollen laken.aan Goessinne

Fo 5Bv" /1-4"
van Reqhelsbrugghe

.262" Pieter van
diq is aan
Fo 59v" /6 "

den Perre, van
Clais Janssone

Aatst, erkent dat
in de naam van de

hij L3 s" 9 d" gro" tourn" schul-
vrouw vanden Bossche van l-ec1er.

.263 " Lievin Bloc erkent
cillis van de koop
F o 6ov" /2"

.2b6. J'an Bo1les erkent
van den Neste van
Lanciheer: broeder
F" SAv" /2"

dat
van

hij 2 Lb" gro. Louril" schuldig is aan Janne Scys, fs"
schip "

.264" Antonis Bette, van Waregem, heeft beloofcJ aan Janne den Wagheneeren en Piete.-
ren den Beere, kerkmeesters van de kerk van Gavere¡ €h aan de parochia.nen
van Gavere, 4 pannen en 2 klokken te maken, wegend Lussen cle 3OOO en dt=r 4OOC;

lb", v{aarvoor Antonis 2E gro" per 1OO lb" kríjqt"
Borgen: Luuc BasLoen, Iìaesse de Backere, Jan Daelman en Gheerolf l3t:Lter f s"
Jano
Fo ttOv" /6 "

.265" Jan van der Assche, Mergriete Vertruven en Ghikin, hun l<ind, erkennen dat
zLj 20 s" gro" schulcìiq zLjn aan Pieteren den Witt-en en Simoene van den
Hecke van geleend geld "F" 6€>v" /B "

".+O7, juni 2t

dat hi j 7 lb" L6 s" gro" schuldig is aan jonl<vrouw Alysen
de koop van een huis staande in de Ïtlokersteeg"
VJillem de Grave j-n de naam van de Begarden"

.?-67 " Cemaer van der Hellen,
Lourn" schuldig is aan
Fo Sgr. /4"

wonend te Tielt, erkent dat hij 43 s" 3 c1

Gheerart l?,orluut , f s " Goessin van 1ecler "

c{ro o

.268" Ghiselbrecht van der Helst geef L in pacht aan Pieteren
bunder erf cJeleqen 'be Merentlree voor 9 jaar aan 13 1b)"
Borg: Jan Weynants"
Fo 6lv" /B "

vander Mersch 4
par" per jaar"

,4O7, juni 22.

,269" Meester Lievin Gheylinc stelt als waarborq aan Jan Paesdach en Jan Stoep,
c'Lie borg staan voor de 22 schilden clie hij schuldig is aan Pieteren van
Ghelderake en 2 lb" gro" Lourn" ciie hij bij zích heeft verzekerd o¡: cle lijf--
.rente toebehorend eran de kinderen van Jacop van den Dijke, zi)n behuisde
stede gelegen aan cle Poel Ì:ij de'IorrepoorL, op het erf belast meL een eeuwi-
ge dienst die meester Heinric it{artj-ns opoedragen heeft aan Sint-Michiel en



een lijfrent.e
clat hi j 14 s"
geld "
L,andheer voor
F" 52r" /L"

1.2 lb "
o groo

eeuwige

van
6d
Ã.-

174 "

par" voor Janne Verpeerensone" Verder erkent Lievin
Lourn" schuldi"g is aan Jan Paesdach van geleenci

dienst: .jan van Assene;cJe.

t1+c\7, iuni 22

1.27A" Willem 'r,/inkel erl<ent dat hi j 48 s " qro. tourn " schuldig is aan Gillisse ù{at--
thijs van geleend geld"
Fo 52r" /2"

L?-71" Flartin Paeldinc erkent c-lat hj-j 2Ib" 2 s" gro" schutciig i.s aan Janne den
Keyser van achterstallige pacht"
Fo 52r" /4"

1272" In het geschil t,ussen broeder Jacop van der Sickelen in de naam van het
Lazarusgasttruis te Gent en .Janne Billet i"v"m " 42 lb" 5 s. par. van ach'ber-
stallige pacht die Jacop eist van Jarrne die beweert ze betaald te hebben,
zull.en cie pa.rtijen zich moeten ondenrerpen aan het oorcleel van hroe:der
Iìeínric Hoernicke, broeder van hel voornoemd qasthuis"
F" 59r" /B "

1273" Willem Weemaer erkent clat hij 3 Ib" 12 so gro" tourn" schuldig is aan Flo*
¡:einse Vilaine "F" 59v" /5.

1274. Jan de Heere heeft verkocht aan Ldillem den ù4ey, zilversmj-d É:n l.,isbette
Speysters, zijn vrouh¡, een 1i jfrenLe van L8 tarwebroclen per weel<, te feve.-
ren in hun herberg" Al.s waarborg stel.t, hij zijn bakkerij met alles waL er-
bij hoort gelegen op het Zancl voor het kruis, tussen het hoekhuis van de
Keizerst,raat naar het. klooster van ':ie Klaren op en het huis van S)tmoen sHo-'
deneeren, smídr op heL erf van Diederic Al"lincstraLen en belast met 12 so
par" en 1. kapoen per jaar"
Landheer: Diederic Allincstraten"
F o 6()v" /1-"

1,275" Jan van Heyqhem erkent ciat hi j 2-O S" gro" schuldiq is aan i4ergri.eten, cle
vrouw van Jan Bloum, van vlas"
Fo 6ov? /8"

L276" Jan Bernier, f s" Michi-el, Boudin clc Pape
Sint-Jacobsparocirie in Gent, r¿ìpportc¡ren
wijcke l¡ri11ay veroorcieeld hebben toL i:let
Pauwelse den Blenden en ?-B gro" kosten"
Fo 6Ov"/9"

en hun gezeLlen, vinderen van de
clat z,ij op 5 sept.ember t4Q6 Lo<le*
l:et.alen van 1"1, s" ? d. groo ôârì
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,277, Jan Bernier, f s" Ivlichiel, Bouciin de Pape en hun gezellen, vincleren van de
Sint-Jacobsparochie te Gent, rapporteren clat zLj op 5 juni 14A7.Janne den
Vaseleere veroordeelci hebben tot he{: l:etalen van 12 s o 5 d " gro " aan Janne
van Waes, brouwer en 20 g'ro" en 2 ing" kosL,en"
Fo 6Ovo /10"

1278, De schepenen van de keure te Gent veroorclelen Lievine vanden Ve1de, fs. Ghij''
selbrecht tot het stellen van een wa.arborE voor de lijfrente van 20 so Qr^O.
tourn" per: jaar aan lvlechiele clen Coninc en jonkvrouw Lijsbetten Capaer:t,, fa"
llr-rghe "
Fo 64r" /1"

t4O'7 " iuni 23

t279" Ghiselbrecht de Grutere, fs" Ost, Diederic Valke
van c-ie Slnt.-Niklaasparochie in Gent, rapporLeren

en hun gezellen ,
dat zLj op 5 juni

vi-nderen
14O7

L5OC)Wi1lem PoIs veroordeelcl helcben Lot het lcetalen
stukken hout aan Janne den Coeman "Fo 59v" /3 "

van een mud rogge en

L2BO. Ghiselbrecht cle Grut.ere, f s" Ost, Diecieric Valke en hun gezellen, vinderen
van de Sint-Niklaasparochie te Gent, rapporLeren dat hun voorgangers Jan
uter Galeyden en zijn gezellen op 3 november 14A5 Jan Cast,elain veroordeeld
hebhen tot het betalen van 5 s.4.d" gro" tourn" aû.n Jacoppe den Mey en 13
gro o en 1 ing " kosten "Fo 59v" /4"

1,28L" Jan van Coudenberghe erkent clat hij
van Caneghem van geleend qe1-d.
Borgen: Clais van Hoevelde en Jan de
Fo 59vo /tO"

1,282" Jan BlondeeI en lYartin Ydiers,
gegeven aan Janne van Ticieghem
zij in i'{erelbeke beziLt,en voor
Fo 72v" /3"

4 lk" gro. tou¡în" schuldig is aan Janne

Vuyst "

pa.stoors van SinL-Jacobs, hebben
en Jannc' Joeris alle lanci, meers
9 jaar aan 14 l-b. par" per jaar"

l-n
en

pacht
kros die

t4O'/" juni 24

L2Ëi3. íjymoen Loeke
Heere van de
l¡ o 52v" /B "

erkent clat hij 7 lb" gro" totrrn" schuldig is aan Phe1ip den
koop van (:en schip"
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-?-'¿4.,i]onkvrouw Zoetin sloefs, de weduwe van EcLor Vos, heefL verkocht aan Jetcop
Be.L.terr cle helft van hel- goed Le Eigerloo i-n Ternse, geheten heL qoed ten
'viralle en van een erfrente van 42 s" par" peT: jaar bij het goecl qelegen, wað.ir-
van cle andere helfl-, aan.Iarcoppe toebehoorL" De weduwe behoudt er v¿el hei:
vruchtgebruik van voor de rest van haar leven "
F o 52v" /2"

1285. Victor Marlins
ten, cie weduwc:
Fo 59v",/8.

erkent dat hi j 3 lb" 5 s" gro" tottrn" sciruldiq is aan l.,isbet-*
van Everdey Martins van geleend geld "

t285" Eweyn van V.eernewijc, Pieter LoeL,e en hun qezellen, vj.nderen van de opper-'
kostcrj- j van de Sint*t4ichielsparrochie in Gent., rapporteren daL zii op 5 ol<-
tober 1,4O6 Staessj-ne den Le ttel-e woilencl l-e I',J¡,,ìarschootr veroordeeld hel:l:en
tot het betalen van 2 s" gro" aan Ka'Lheli.ne, de vrouw van Jan RS.jnschen en
33 gro" kosten"
Fo 60r" /3 "

L2S7 " Lìr,veyn van Vaernewi jc, PieLer L,oete en hun gezellen, vinderen van cìe opper-
kost.eri j van cle Sint.-Michielsparochie t.e Gent, rappot?teren clat zi j op fil
rnaart L4O7 (n.s"), Gillis van de:: G.rachb., alias van der Havr.:"rren veroor'-
riee-.1d hebben tot het Ì¡etalen van 9 s" gro" tottrn" aan Roelandc van cler l-ley-
den en 19 qro " kosten "
F o 6()r" /4"

L2BB" Eweyn van Vaernewi jc, PieLe.r Loete €rn

kos'teri j van cie Sint-þiichiel sparochie
februari 14O7 (n"s") J'anne Boegaert ,
beLalen van 33 s" 6 d. gro" aan VJillem
F" 60r" /5"

hun qezeJ-len, vinderen van de opper-
te Gent, .rapporti:ren dat zí j oP 26
fs" Jan veroordeelcl hebben Lot het
Vermarien en 2E gro " kosLen "

opper""
op 12
varì 4?

opper*
op 29
tr:t het
gro.

L239" i:lleyn van Vaernewijc, Pioter Loet-e en hun qezel}en, vinderen van drì
kosterij van de Sint-Michielsparochie Le Gcnt, rappôrLeren da{: zij
april 1"4C\7 Gil1i.s van iler Hr-rlst veroorcj-:e1d hebben tot het betalen
gro " aan Katelinen van den Hecke en t9 gro " en 1- ing " kosLen "
Fo 6ar" /6 "

L?-gA, Eweyn van Vaernewi!-jé, Piet.er Loete en hun gezellen, vinderen van de
kos'Ler.i j van cle Sint-l"lichielsparochie te Gent, rapporteren dat zij
j anuari 1"407 (n.s 

" ) Jan van Bassevelcle, slaqer:, veroordtlelcl hebben
l:etalen van 1,2 s o 9 d. qro " aan cìe wecluwe van Andries Bruwer en 23
kosten "F" 60r" /7 "

L291" Eweyn van Vaerner,vijc, Pieter L,oete en irun grÌzeLlen, vinderen van de opper*
kosterij van de Sint*l"iichielsparochie te Gent, rapporteren dat hutr voorgan"-
gers Salladin van HerLbuer, Willem van t4eerenclen en hun gezellen op L5 no-
vember L4OtL Lauweren van cien Huffele veroordr:eld hebben tot het bet'alen
van 1L s " 6 d " gro. aan t4ichiel van Heerenlceke en 22 gro " kosten.
F" 60r'/8"
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t292" Laulv¿eren van Gremberqhen, als rnan en voogd van KatheLine tsVaders eR Ka-
ti:eline erkennen zich voldaan van Gillis de Vader, cie oom van K¿rtheline
van waL na cie doocl van Lysbe'Lte L,sVaclers, de grootmoeder van Katheline -is
overgebleven "
F." 60r" /11"

l?-c)3, Jonkvrouw Lisbette Rapaerts geef L, bij haar tCood, 12 lb" gro" tourn"'ae{n
haa.r: nichtje Baerbelen.van Vrlulpen ter getegentreici van haar huwelijk ¡'net Jan'-
ne Keyten op voorwaarde clat wanneer R¿rerbelen komL te overlijden zonde::
wettige erfgenaam clat cie helf L ervan n¿1ar Lisbettes erfgenan'ìen terugqaat"
Fo 6ov" /4 "

L294" Jan Keyte en Baer:bel-e van Wulpen, zLjn vrouw, verklaren dat zij 4 11:o Ç.roo
tourn" ontvangen hebben van t4ichiel-e clen'Iorre en jonkvrouw l-,isl:eLten Ra-
paerts ter gelegenheid van hun huwelijk, op voor\^/aarde daL, wanneer BaerÏ¡e'-
te zon<1er wettige erfgenamen sberfti'de'4- lb" gro. tourn" terugkeren naar
Michiele en LÍsbetten of hun erf genat.nen "
!'o 6Avo /5"

L4O7, runi 2B

1295. Phelips van SteelanL, voogd van
pacht gegeven aan Janne van der
het goed te Dj-erdonc, ongeveer
jaar aan 5 lb" gro" tourn" per
bourn" geleend heeft"
Fo 56v"/5"

L297 " i'Jillem van Munte, 'f s " A<1aem,
lìudhuut van cle koop van zLjn
ílriel 

"Iro 60ro /tl"

Victoerkinne Langheeraertsone, heeft in
StraLen van Poeke, Victoers ''qoed genaramci

29 bunder çrooL, gelegen te Vínkt, voor 9
j aar " De pachter erkr:n L dat hi j 6 lb " gro "

L296 " De schepenen van de keure te Gent veroordefen Janne van Coudenlcerghe tot
het betaten van 4Ib" qro. tourn" aan Inqhelramme den Du::pere van de ui'c-
spraak door cle souverein baljuw j-rr hun geschil over het goed te Morten¡ êñ
tot het betal.en van de r;erechtskosLen en 20 gro "
Fo 60r" /tZ"

erkent dat hij
helfL van zijn

23 s" gro" schulclig
huis staande aan de

is a.an Jannc
Groene

L29t'" Pieter Bloume, fs" Lievin, scheldt Lauweren Minnen, poorter
kwijt van cle schuld dir: deze schulcìiq is aan Janne den Smet,
van Katheline van Rasseghem, de vrouw van Pieter Bloume"
Þ-o 65r" /6 "

van
de

tsrugc1e,
qrootvacler
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299 " Jan van CoudenÌ:rerghe heef t een erf rente van 2 s " par. per j aar verkocht
¿ìän l¡lillem van Gansbeke, díe hi-j heefL op een huj-s staande aan de l(alande*
berg t.ussen !'ret. huj.s van Willem van Gansbeke en de Oude Hellc"
Fo 5Zr" /3"

3OO" Li.evin Ghj-sc-:ls erkent dat híj 1-O s" gro, schuldic-¡ is aan Janne cìen Heere
van huishuur.
Fô 52r"/6"

3O1." Jan van Weldone,
cl:ig is aan Janne
bi-j de Speie"
F" 53r" /6 "

Hewene, erkent clat iri j 2

Raet van de koop van eerì

4 r7()
LI¡-JA

lb" 1"2 s" gro. Lourn. schul.--
huÍs staande tc Sint-PicLers

van
cien

3A2" Gí11is van Doerissele
den schuldig zijn aan
Fierins "P" 54v" /B "

en Jan cle Gravc f s " Huuglt erkennen
Ghiselbrechte RyfJ-aerde, als borqen

d.at zi-J 1"2 schí1.'
-voor Jacoppe

3O3. De schepenen veroordelen Perche van SinL-Pieters tot het betalen van 30 s
L0 cl " gro " tourn " ¡ìan Pieteren vanclen Velde "F" 5ç>v" /2"

4Q7, iuiri

304." Het gesctril tussen Phili,pse en |4echiele Sersanders, gebroers, kÍ-nderen van
Phil.ipe Sersanders en Gillise rlen Backere moet eerst voor 3 mannen gebrachL
worden van Dendermoncie en indien cleze hetlriet eens kunnen worcleln voor l^ii1--
iem, heer van LJitkerl',e en van Buggenhout, waarvan Gillis de dienaar i.s, de
ht3êtr Vãn Halewijn, broer van l¡Jillem, cle heer van Maldegem en de heer van
SLeenhuize en van Avelgemr souve.rein baljuw van Vlaanderen" Indien Philípse
en t"iechir:le zich hier niet õ.an houclen, moeten zij een boete van 2OO nol:elen
bei!,aIen 

"Borgen: Jan Sersanclers, fs" Daniel, Daní-el Sersanders, fs" Sander, Ector
uten Zwane en Boudin Vli j1" Philip Íjersanclers, vader van cje 'bwee gebroers,
belooft de borgen schadeloos te houclen"
Fo 72v" /L"

4O7, juli 1,

3O5" Jacob Scoudevlieghe erkent dat hi j 33 so llro" tourn" sciluldig is aan Lie¡vine
van der DoncL van bier "
Fo 43r" /7 "

306 " Joes Roeqeers
als borg voor
b. " S2ro /5 "

erkent dat hij 2 lb" LtL so gro" schuldig is aan Gillis Stijle
Janne vander Kindren van het huren van een paarcl 

"
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jonkvrour,u Li j sbetten sKaerclemakers verkl-ar¡:n ciat zii c)n-'
zLjn zo\^/el van belof t,en van huweli jksgoederen als anderîs*

7-Aln v.rollw,
Janen moet de
de 1i j f ren Ì:i:

.3O8" Jacop van Eekeloe, fs" Willem, erkcnt dat hij 20 gro" tourn" schu.lcìi.q j-s
aan Janne Notebaerde van 1aken.
F" SZv" /1"

.309" Ovr¡reenkomst tussen Clais van Munte , in c1e naam van zi. jn vrouw l4r:rgrietcn
Monts, f a" Gill-is en Gillis van h/aleni:eke, i "v"m, een stuk land geheLen S,,:nt-

Marienlancl, gelegen bij de molen te v''/alenbeke, nu toebehorend aan voornoem-"
de Gillis en waarvan de erfgenamen van Gillis Mont jarenlang het v;:uchtge*
bruik heloben gehad "
Fo 52v'/3"

.3O7" Vicf-or ìt'larLins en
derling vereffend
zins "
Fo 52r" /7 "

.31"3" Segher Everwijn, Arent
Jan Lievins en Heinric
van der Loeven, elk 20
lemssone "F" 65v"/8"

Everwijn, Jan St.eppe, fs" Pieter, Pieter
\¡iouters erkennen ciat zLi aIs borgen voor
s" gro" schuldio zijn aan Janne Bailgetr

.31O" UitspÈaak in het. geschil tussen Lievin Bicqhe, in de nadm van
als erfgenaam van Janen Screvel en Janen den Arst, fs" Jacob:
9 s" qro" Lourn" niet l:etalen die Lievin van hem eist, i"v"m"
van 6 s" gro" tourn" per jaa:: van Janen Screvel en zijn vrouvJ"
F" 54r" /3"

.311" De schepenen van rle keure te Gent veroordelen meester Daniele den l,eencnechl-
als borg voor Anthonis Betten tot heL betalen van 30 s" gro" aan PieLren
Hamer voor het onderhoud van 3 kinderen " Pietren Hamer geeft voornoemde som
aan meester Janne den Leencnecht om die in zi-jn naam te ontvanr:¡en en zo ú-jr
schulden aan hem te beLalen "
Fo 6Ov'/7 "

.3L2" Jacob Steemacr heeft een lijfrente van 2a :.io" gro" per jaar verkocht aan l''ij-l-
l-em van l-{aeburne, bastaarcizoon van itriesLerain en jonkvrouw Lisi:etten Hyde,
zLjn vrouw" fndien hi j te laat beLaalL, moet hi j gedurende 1-4 clagen 3 gro.
per dac-1 betalen" Hij belooft als wa¿rrborg erf te stellen, qelegen in het
l and van Aal st, \^/aard zi j nde lL lb " gro "
Borgen: Lociewi jc Steemaer, zi,jn broer en PieLer SLeemaer"
Voldaan: 25 februari L41,1 (n"s")"
Fo 64rti/5"

Loenar:r 1,,

IvtatLhi.se
alias Wi1*

.4O7, juli 3

Denijs van Doeryssele erkent clat hij 4 lb. gro. tourn"
Pieteren Kesele van de koop van een huis staande op de
F" 53r" /?."

schuldig is aan
Muicie "

31"4"



t-()Lr.

1,4C-1 uli 3

1-31-5. Pieter Huqhemans en Clais Hughemans, qebroers r.rit de Moerstraat, erkennen
dat zij 4lb" 3 s" 6 d" gro" schuldig z-i)n aan Lievine van hlas van de koop
van land, ñ1. Pieter 36 s. gro" en Clais 2 tb" 7 s" 6 d" gro"
F" 53r" /B "

1-:i1-6" Gillis Goetghebuer erkent dat hij al.s borq en wettelijk plaatsverîvanger
van Wouteren clen Onqhereeclen alias Mal¡en 6 lb" 9 s" 3 d" çro" tourn. schuL'-
diq is aan Joesse Storem en PieLeren van der Crayen van achte¡:s{:al.ì-ige pacht.
Olivier van cler l-eyen belooft V,Jouteren den Onghereeden en zi-jn borg t.e vrij'-
waren voor schade 

"Borgen: Jan vander Leyen, zijn broer en Olivier Lictin"
F" 56v" /7 "

L4o7, juli +

131,7 " Jan Willaert, Jacob Nevelinc
GenL, rapporteren dat zij op
hel¡ben tot het betalen van 5
F" 53r. /4"

hun çezellen, vinderen van de Vismarkt i:e
apr:iL 1"407 Wouteren Fierins veroordeeld
gro " aan van clen Hoede en L8 gro " J<os Len .

en
1,7

S"

131-8" Jan Willae,:rt, Jacob Nevelinc en hun gezellen, vinderen van de Vismarkt,
rapporteren dat zij op 6 november L4C5 Symoene den Bisscop a1s plaatsvervan--
ger van Vincente van der Sicjcelen veroordeelcl hebben tot het. betalen van
9 so2o çJro" aan Catelinen sCosters en 18 gro" kosten"
Fo 53r" /5"

1.407" juli 5

1319" Jan Scadelin, fs" Jan, erkent dat hij
aan Joesse Kerstiaens van tarwe en 28
F" 52v" /9 "

2Ib" 1.6

s" gro"
tourn , schulciig
voor zijn vader

S"
als

gro "
borq

l_s
Jan "

t32O" De schepenen veroordelen Laureynse vander Leyen toL het betalen van 2 I1o"
1,2 s" 3 d" gro" aan Janne Verghuren en '.lanen den Mulre"
F" 53v" /9 "

i321, Jan van Bourgevael erkent dat hij 2 J.b" gro" tourn. schuldig is aan Daniele
uten Dale van 1i j nwaacl .
Borg: Gheeraert van Cokelsberghe"
Fo 58v",/8"

1,322" Pieter cle Langhe erkent dat hij, als borq voor Sbevine Bonaes, 61b" qra"
schuldig ís aan Thomaese <ien l{erbhoghe, a1s bal juw en in de naam van de
vrouw van Wachael in Ka1ken, van achterstallige pacht.
Voldaan z 22 januari 141A (n.s 

" ) .Fo 6lv" /5 "
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IJ¿1 Jo Jacop Bettr: en jonkvrouw Badeloeghe van Overleye, zljn vrouw, hebben aan

Janne van lvlaelgavere, deken van de nering van de kruideniers ln Gent, êen
erfrente verkocht van 9lb" I so ?. d" par" per jaar, bezeL op verscheiclene
percelen nl " op het erf waar het huis van Pieter de Smet op staat, naãst
het huis \^/aar hij in woont., qehet-.en cie Snee, in de Veldstraat 2 mark en 4
l<apoenen, dr: weduwe en rJe erfgenamen van Jan Breeti:eerL in de VeldstraaL
16 so 1 kapoen, op cie i{ieuwsLraat }:ui'uen lValpoort Goessin Valke 1-5 s.,in cle
Wellinkstraat l:uiten Posteerne, l'lattheus Drieghe 10 s" par" dezelfde 9 s.
par" ,Lievin Uqgebout 11" s" 2 d" par" j-n de EglentS-erstraat eBertelmeeus de
Grave 21 s" 4 d" par" , Kateline Voerrnans 3 s"r li'lergrieten van V'lippelvoerdet
Iictor Inqhel 3 s " e Wi l lem van Maldeghem, 12 s "F" 66r" /1"

L407 ulí 6

L32.4" Be:'naerd Mule erkent dat hij 5li.¡. gro. schuldig is aan l\rend.e den Cl-erct
f s. Jan van geleend ge1d"
Fo 5Zv" /5"

1325" Jan van c1e:r Braembóssche erkenL claL hij, als ontvanger van de abt van
Sint*Pieters in het land van Aalst, in pacht gegeven heeft aan .TannÉ: van
Gansbeke 9 dagmaat land, qelegen op cle Kouter tussen Rozebeke en F3urst,
tussen Jacoppe van cler l-{aghen en Claj.se uten Hove en Janne van Varnewijc
voor 6 jaar aan B lb" par" per jaar.
Borq; Arend van den Poele"
F" 53r" /1rA"

L326" .lacob Sickelvoet erkent dat hi. j 5 lb" rJro"
Velde van cle koop van een huis, st;rancie te
Borc¡en: Clais van den Velde en Jan van der
Voldaan: 9 december L411""
Fo 54v" /3"

1"407 " luli 7

1327" tJitspraal< in het geschil tussen Boudine van Bruessele en
i-"v.m. hun huizen en steden sLaande in rje Waaistraat, aan
Gezworen Iandrneters: meeisLer Gillis de SutL.re en meester
Fo 53r" /1,"

schuldiq is aan Gillisse van den
(.rverbroc-:k 

"
Brugghen.

Lievine lvleeus
de Vrijdaqmarkt "
Jan Heebins.

L4O7 I juli B

1,32i.t" Zegher Noot,man',.,erkenL dat hij 19 s
Mer:grÍeten van den Moure van wol "

Fo 36v" /9 "

5 d" gro. schuldig is aan jonkvrouw

1"32-9" ll,lill.em de Vremde erkent dat hi j 3 lb " 1-2 s" gro" tourn" schufdiq is aan
Janne Ingheloes van geleend geld "
Voldaan: Lo januari 1"409 (n.s.)"
F" S3r" /3"
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,330. Gillis van der Beke,
aan Gillisse
F" 53r" /7 "

van den

.332 " Kateline
Seghers t
vLln de t
polder v
Fo 53v" /

van Overmeere, erkent dat hij 5 Lb.
B::oucke, f s" Pieter van de koop van

gro "
een

.1 çì?

schuldig is
hui- s .

.33L. tr/illcm van Beyseloeve erkent clat hi j 23 s " gro " tourn " schuldiq is aan Gil-
lj-s Stite van een paard.
F" 53vo /to"

sHollan,Cers en Lievin de Grave, a1s man en voogd van Gheerl:rucle
verklaren zich volclaan van Janne Beydins , fs" Boudín van cle helft

wee r¡emet land clie zij llem verkocht hebben qelegen te Axel in cle
an Hughen sHemel o '
rl_"

.333" V,ii1lem de tlrune erkent dat
rie van Sint.-Elisabeth van
F" 54r" /6 "

hij 22 so 3 d"
achtersLallige

gro" schuldiq is aan de infirme-
pacht "

.334, De schepenen van de keure Le Gent veroordelen Janne,Scadeline, de oude, tot
het betalen van B tb " iO s " qro " tourn " aan Janne van ln/estvoerde.
Fo 56r" /3 "

"335" Lodewijc vander Speye erkenL dat híj 4
aan Clais Croesine van de koop van een
Fo 56vo /1,"

2 mucl Foggr3 schuldig is
staande te Semmerzake "

lb" gro" en
huis en erf

.336. Symoen Arent, fs" Gheerart erkent dat
Johannes Colperde van voorbije pacht
par" bedragen" AIs waarborg stelt, hij
woonL te tVachtebeke "Fo 56v" /3"

hij 53 so 6 d. gro" schulcliq
van tiencle \^/aarvan de delen 41
zLjn huis en stede waar hij nu

lfl aan
Ib"
in

.4O7" julj. 9

-337" Jan van Ghencj, van Kortrijk, erkent Cat, iri j 24OArtvranxe croenenrr schulclig
Ís aan Janne vanden Doerne"
Fo S3v" /1""

-33t1" Maerc van WeLteren erkent clat hij 3 11¡ " L7 s" B d" qro. schuldicl is aan
Janne Everwijne van de koop van Lurf,
Fo 53v" /2"

.339. Gi11is Alhrin
Steene in de
Fo 53v./5"

erkent dat hij
naam van Janne

35 so 4 d" gro" schuldig is aan olivÍere vancien
Neeringhe van de koop van eik "
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t31trO " Arend Everwi j n , Jan de luleyhc en liun qezel len , vinderen
van <ie sint*Michietsparochie in Gent, i'apporteren clat
niaart 1407 (n"s") voor hen erkend heeft 9 s" 6 d" gro"
Anthonis Plattin en 2 s" 7l d" gcf . l<os'Len"
F o 53v' /Ci "

L3ttr!. Arencl Everwi jn, Jan cie Nieyhe en hun <¡ezel]en, vinderen
1,/an cie Sínt'-ulichielsparochie te Gente rapporberen dat
(n.s") Jacop Vincke veroorcle-:eld hel¡l¡en tot het betalen

183.

van de nederkosterij
Jacop Vincke oP 1"2.

schuldig te z-ijn äan

van c1e nederlcosteri j
zLj op 12 maart. 14r¡7
van 6 so 2 d, gro"
kost.en.eln t hallinc aan Jacob van l(assele en 25 gro" en 2 ing"

Fo 53v" /7 "

L342" Arend Everwi jn, Jan cie lvieyhe en irun 9eze11en, vj-nderen van
van rle Sint.*l4ichielsparochie te Gent, rapporteren d¿rt. zi-j
Iloudine den I-ecleghe, Fleinric CebrechLs en hun gezellen op
(o"s") Jacoppe Vincken veroordeelcl hel:ben tot het betalen
en t hallinc aan Janne van Roeslare en 32 gro " kosten '
Fo S3v" /B "

den Meyere, wonend met Ectore v¿rn

tourn " aan Janne vander Bruqghen t

de nederkosL.erij
hun voorqengers
27 ma¿lrL 1401-
van 3 s" 3 ä" gro"

Vur:rhouttc,
fs" Pauv;el-"

L343. De schepenen veroordelen
Lot he:t betalen van 3 lb"
Fo 53vo /12"

L344. NIa

den
de
llen
F"

J anne
gro "

hun scheicling door de kerkeli jke rech'Lbank uitqesproken verklaren
Saqhere, fs" Jan, foureur, en jonkvrouw Marien van Gavere, ziln

volqende minneli jke schikking te willE:n tref f en; Nlarien kri jgt de
buiten Gent en Janne die van binnen Gent

54r" /5 "

híj 22 s
paard "

Janne
vrouw,

qoede*-

gro "

1345 " Flughe de lioer erkent
rerì Aper van de koop
F" 54r" /7 "

hij B lb" 10 so ,;ro" tourn" schuldig is aan Woutc-
becsten "

5 lb. 6 s" çJro" schulcJicJ is aan Janne den Clerc,

f s. Lievin, .lân Dane en Symoen Vryman.

dat
van

1346" Gillis Dane erkent dat hij
brc.ruwer, van bie r "
Borgen: Jan van clen i-lecke,
Fo \A.t¡o /1"/

t3/tr7 " Roem de Costere
teren Hellewout
F" 54vo /1"t"

1348 " Jan van den
schuldig is
Fo 54v'/12"

te l.,okeren, erkenL dat hii 23 s" gro" schuldig is aan Pie--
van \^/as en van koreu.

Hecke, fs" Jan, van \,r/aasmunsLerr erken't:
aan Pieteren l-lellewouLe van de koop van

dat
een
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L349" Uitspraak in het geschil tussen lt{artine Everbout, proosL van de kerk varì
S-i-nt-Baafs in cie naam van voo.riroemcie kerl< en Andriese van den Bossche, i"v
rro het verkopen aan Pieteren den Scr:pene van êen huis en stede, gelegen
binnen Sint-Baafs en belast met een e-:rfrente voor de kerk. Àndríes moet de
kerk ileLar recht beLalen "F" 55r" /1"

1350" Jan de Pape, fs" Claeus erkenL ciat hij B lb" gro" tourn" schuldíc; is aan
Pieteren vanden Wolken van schapen "Voldaan: 25 februari !4C,9 (n"s");
Fo 55r" /7.

L.351. Raesse Colpart en Johannes, zijn broerr Ç€vên ?11 lb" g.ro. aan Perchen van
den Dorpe ter gelegenheid van zijn htrwelijk met iviergrieLen Colpart,, nartuur-
11jke dochter van Raesse op voor\^/aarcle-: clat, \^/anr'ìeer lvlergrieLen zoncler wet'Li*
ge erfgenamen sterfL, de 24 lb" op de volgende manier verdeeld worden: 4 lb"
gro" voor dr: erfqenamen van Janne Colparcie, de vader van lìaesse en Johannes,
4 Lb" 1-3 s" 4 d" voor de erfgenamen van Ùlergrieten, 2Ib. qro. voor .lohannes
of zijn erfgenamen en L3 1b,; 6 s" B d" gro" voor R.aesse of zijn erfgenarmen
Fo 55v',/8.

Jan vanden l3oengaerde erkenl- dat hi j 2 lb" 16 s" gro" schuldig i"s aan Pie-
1-ren ÀelbrechLe van de koop van een i jzeren ?esta1menll"
Fo 56v"r/8"

1)r:)IJ J J o V'/i11em Sersymoens heef t aalr Jacob lt'iatt,heeus, Pauwel-se den Naye.re en l3ertel-.-
meeuse den Ryl<en 3 l¡ilncler moer verkoclrt met grond, gelegen te Vilachtebe-:ke
qenaamd de Talve, met aan de westzijde cle moer van de qraaf van Vl.aanderen
en aan de oostzijcie de moer van Jan Sloef en belast met.6Ib. par" lancicijns
lrer bun<ler voor de graaf van Vlaan<.lereil" Deze koop is gesloten voor 225 lb"
gra " tourn "4 februari 142-3 (n"s"): Heyncleric v¿ln cJer Kamere:n en Jan van der Scaclhen
erkennen zidn voldaan van hun deel van cle voornoemcle som, hun toekomend bj.j
de clood van \¡Ji}lem Sersymoens "F" 67r" /7 "

.4O7 " 'ìuIi L1

35¿i" GhLselbrecht de Vos, olieslager, erì<enL dat hi j 3C s " schuldig is aan Bea*
trtssen van Burst van honing"
FcÐ 54r" /4"

355" Ctais sVonc heeft verkocht aan Janne llosten, cìn Jacob TancÌe 237 stukken
krout, sLaande op het goed van het kloosLer van Waasmunster, te Marke op cìe

lvlanclele bij cle St.eenl:rug, dat vroeger van meesLer Jan van West was" De ko-
: pers zL jn Clais no.i 3 li: " g.rîo " tourn. schuldig "F" 54v" /9 "
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356. Lisbette vander Biest, van Oudenaarde, erkent dat, zij 6 lb" gro. Lourn"
schul<iig is aan GilLis Ruvoete van geleenci geld"
voldaan ¡ 23 maa¡:t 14oB (n "s " ) .
Fo 54v" /4o

schttldig i s
staande te

1_85"

ean
Over-

357" Jacob Serrobbrechts,
dig is aan Janne den
Fo 5Bvo /9 "

4a7. iuli 1,3

358" De schepenen veroordelen
gro" aan Juliene van cien
Voldaan! Za oktober 1408"
Fo 25r" /12"

359" Jan Laephout, f $" Laureins, elrkent dat' hi j L2
Pieteren Tiewins , f s" Gllf j-s van de koop van
schelcle acht.er Kaarden "Fo 54v" /6 "

fs" Bertelmeeus erkent ciat hij 5 lb" gro. tourn" sctrl-1I*"
Witten; smid? van de lcooP van Lizer"

Lievin Assarde tot. Lret betalen van 33 s o L.o d.
CLeygate "

lb.
een

gro.
huis

,360" Harent, Valke erkent dat hij 20 so gro" schuldig is aan Raessen clen Koc van
kosLen "Fo 55vo /2

.361. Boudin de Keyser van Eeklot
de weduwe en de erfgenamen
F" 55v"/3"

erkent dat.
van Justaes

hij 12
Ryoets

so 6 d. gro" schuldig is aan
van bier.

,362, Daniel vanden CasLeele erkent dat hij 2 Lb" gro" tourn" schuldig is aan
Janne Ligeers "Fo 57ro /14"

.4o7, iuli t4

.363, Jan Reyne erkent clat hij 32 so gro" tourn" schuldig is aan J¡rnne van Doore¡-
sl aer .
Fo 55v" /4"

.364. Stasin de Lettele erkenL dat hij i:.C s" gro. tourn" schulclig is aan de we-
duwe en de erfgenamen van Stasinne lìyoeb'e van bier.
Fo S5vo /6 "

.365, Uitspraak in het geschil tussen Lievine I{ouL en Everaerde van
als wetteli jk plaatsvervanger van Janne d.en Goutsmet, i"v"m"
Janne, gefegen in de kelder van heL huis genaamd de Buc, die
had voor de lcelderhuur dj-.e Janne hem schuldig was"
Fo 56r" /4o

Caudenhove t
de wíjn van
Lievine genomen
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366" De schepenen veroordelen Laureynse Snaecke tot het bet.alen van 2 Lb" 4 so
gro " tourn. aan Katelinen Heinricx, zLin nicht "
Voldaan | 20 september 1-407 .
F" 55r" /6"

367 
"

Jonkvrouw Mergriete Curthals, cie weduwe van.-lan F{arincx erkent een lijfrente
van 8lb" gro" per jaar schuldiq¡ te zi-jn aen Lisbetten van Landeghemr de
vrout,r¡ van Willem Vinder'e van de koop van een leen, gelegen te Oudec¡em, gehe-
'ben Huusgavere qehouden van de hertog van l3a.r" Indien z.i) niet op tijri be-
taalt, moet zLJ gedurende 14 claqen 1"2. gro" tourn" per cJag betalen" A1s waar-
borg stelt zij een erfrente van 1,2 s" par" per jaar op het erf van het huis
op de Hoogpoort genaamd de Ceyne, een erfrcnte van 24 Lb" par" op hetzelfde
huis en erf en het huis en erf in de Saaisteeg waar Jan de Meyer, schipper
in woont, geheten de Roelancl"
Borgen: Jan Harinc en Lievine Harinc, ha.ar kinderen.
F" 55v"/5"

368 "
'r¡/i1lem de Vinder en Lysbette van Lanclc+ghem, zLjn vrou\^/, heÌ:ben verkocirt aa-n

l4erqrieten CurthaIs, de weduwe van Jan Harinx, een leen geheten Huusgaveret
gelegen te Oudeghem en gehouden van de hertog van Bar, met. de volgende rech*
ten en lastr:n¿ 211.2 bunder grond, clie nu verpacht worden aan 36 lb" B so põr"t
de renten ín geld, kapoenen en hoenc-lers, geschat op 33 Ib" 9 s" 9 d. Par":
L1- mud en L0 halster zwarte haver, geschat op 4 gro" per halster en 10 lb"
par" voor de herLog van Bar" Wil1ern en Lysbette verklaren zLch voLdaan varì
de koopsom, zonder cie lijfrenten en ook Lievin Flarinc, de zoon van i;lergrieLen
verklaart zich akkoord"
F" 55vo /7 "

369" Clais Poucstrate heeft verkocht aan Janen den Vleeshauwere een huis, met al..
les wat erbij hoort, sLaande in de Burnensteç¡he bij de Kalandenberg en lcelast
met 25 s" par" per jaar, nl" de helfL ervan voor de Heilige Geesttafel van
Sint,-Jan en cie anclere helf t voor <1e t{eí1ige Geesttafel van Sint.-l'4íchie1 o Deze
koop is gesloten voor 3 Ib" L8 so gro.
Borgen: Heynric vander Haghe en l"leynric van den Dyke.
Landheren: Jan van clen Hecke, priester en t-leynric van Ansbeke, priester itr
de naam van voornoemde Heilige Geesttafels"
F" 56r" /B "

370" Lisbette Castellains
Janne Fierin van egn
Fo TOvo /1O,

erkent dat z,ij 30 s" 6 d" gro. tourn" schuldig is aan
harnas "

371" Jan Scaclelin, de jonge, erkent dat hj. j 39 s. 2 d " gro " schuldig is aan Wil'-
lemme de Buysson "Fo 71r" /6"
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372" Inghelram de Coker, onderbaljuw van Kortrijk, erkent dat
schuldiq is aan Janne den Saghere van 2 molenstenen "Borgen: Jan Sersimoens, fs. Pieter en Jan van Tideghem,
Voldaan: 1- maart 1,41C. (rr"s")"
Fo 71r" /7c^"

hij 1"3 lb" gro"

fs. WilIem"

4O7, iuli t6

373" Jan Vive, fs" Willem, erkent dat hij 24 so
weren Ghijs, fs, Jacop van qeleend gelcl.
F" 55r,o/3.

gro" tourn" schuldig i-s aan Lau-

37t1" Jan Schinkel, wonenrl te Eke, erkent dat hij lBLz ]na]-ster rogge schuldig is aan
Jacoppe van cler Stichelen van achLerstallige lijfrenten dÍ: Jan Schuldig was
aan Mergrieten Stubbouts, de vrouw van Jacoppe" Verder erkent Jan dat. hij
haar nog een lijfrente van 10 mud rogge per jaar schulciig is.
F" 56r" /7 "

375. Op
de
FO

407 uIi L7

376 " Uítspraak in
meÍl, rídder,
heeft en ciie
F" 56v" /4"

verzoek van Gillis Laureins, z-al bot panding van de goecleren van Pieter
Drussate worden overgegaan "
62v" /2 "

het geschil tussen Janne uten llove, fs. Jan en Hughen van Gra-
i "v "m " de 4 lenen geleqen te Melden die Huqhen aan Janne verkoch
zwaarder l:elast zijn dan in de verkoopakt,e vermeld"

+o7 uli 18

377" Mergrieten Betteneefs erkent dat zij 1"2 Ib"
is aan Diedericke van Leyns, priest.er, van
Voldaan: 1-3 april- t4A9 (n"s")"
F" 55r"/5"

3 7r1"

6 s. B

geleend
d " gro. tourn. schuldig
geld "

Op verzoek van Gillis Laureins is he'L huis van Pieteren den DrussaLe en zLjn
vrouwrstaande aan de Vrijdagmarkt in cie Sint-Katefijnestraat, gepand door
Janne van Ï3uxtale, amman van GenL, Jacob uter Galeyden, Laurens Sphenen en
Arent Va1ken, schepenen van de keure, om een som van L2 lb" gro" te verhalen
Gillis erkent dat zljn schuld daarin 9 Ib" gro" bedraagt"
4 augustus t4O7: de eigendom van het huis is r.¿ettelijk overgedragen door Jan-
ne van Buxtale, amman van Gent, Laurens Spenen, Arent Valken en Jacop vander
I-lane, schepenen van de keure.
Voldaan: 26 juni 1409"
F" 62v" /3"
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379 " De schepenen veroordelen Jannr,¡ Forchier tot het betalen van 20 s. gro "bourn" aan Pauwelse Gheemare"
F" 63r" /B "

3BO. Gillis van Vrlalenbeke erkent ciat hi j, aIs waarborg
so gro" per jaar ciie hi j verkocht heef L aan Janne
Tannen Speysters, zLjn vrouw, 6 louncier erf stelt,
beJce en meL 4 d" par. per jaar per bunder belast.
F" 7Cr' /6 "

38 1-" Jan van Pueders, molenaar, erkent da t. hi j
Thomase van Clapdorp van de koop van een
verstraat }:i j Sanders wal le "F" 7Zr" /9 "

1-BB "

voor cle 1,Í jfrenLe van 1,2

van Eythusen en jcnkvrouvl
van zijn leen van Vr/alen-'

1-B lb" qro" tourn" schuldig is aarì
lrehuisde stede, s'taande in cle ZeI-

van der Veer*-
alle goederen

+O'7 " iuli 1"9

332" Gj.l1is de Vriese erkent ciat hij 2lb" ?ro" tourn. schuldig is aan Janne
Wullebrande "Fo 51rv" /10"

383" Jen van der Veereeken, fs" Olivier, belooft ziJn neef, Ja.nne
eeken, orgelmaker, in zijn levensonderhourJ Le voorzien, voor
die Janne bezit en die geschat worclen op 71b" gro" tourn"
Borgen: GheerarL Roelins en Jan Ivlussche "Fo 56r" /5"

384" Jan P1ate, timmerman, erkent clat hf j 36 s " gro " tourn " schuldiq is aan Phe".
lip van den DaIe van bier "F" 56r" /6 "

385 " Heinric de Brune, pries'ter,
schuldig is aan Daniele den
Borgen: Robberecht de Brune,
Fo 57r" /tS"

erkent, dat hij 16 lb" 1,¿L s" 4 d" gro" tourn"
Grave "
r-i jn broer en Raesse Cnredene "

3E6" LievÍn de Brabanterc-: erkent dal- hij 32 so gro. schuldig is aêìn PieLercn V.ranx
van achterstallige pacht 

"Fo 61v" /7 "

LO7 urt- ¿\)

]87" Iieester Janne den Leencnecht heef{- beloofcl een klok te maken aan Janne van
den Turre, pastoor van Gottem, Justaesse.den LanLmetere en Roegeere den SmeL,
kerkmeesters van voornoemde parochLie, Janne van Varnewi jc, f s" Jan en Gor=:ssi-
ne van Varnewijc, zijn zoon, eoa" Daarvoor kr.ijgt hij 4A so par. per 1"CO lb"
de materiöle benodigdheden, (ìen hufpje en een huis om de vorm in te maken"
Fo 57v" /1"
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1_388. i,Villem de Clerc, fs. Osl-, heeft c--.el'ì lijfrente van (5 s. {}ra" tourn" per
j aar verkocht aan Janne di:n Feilel t-1r'ì i'{:rgrieten Straetmans, zt)n vrou'vv "Als waar:borg stelt hij zijn hui.s en stecle staandc aan iret plaatsje ovclr
cle Vrijdagmarkt gclegen tussen l-let huis van Jan van Liedekerke en ciat
van Jan S@hc=rrmr:r en ]rc-:las1- nret tL í.r., I d" fiar. en 1- kapoen voor de i-lei-
lige Gecsttafel van Sint.-I{i.chiei en 30 so parc voor cle lleilige Geest-
tafel van Sint-Jacob.
L,andheren : F{eincleric van Ansi:i:lce, priester, irr cle naam van de Ileilige
Geesttaf el varì Sinb*i''lichiel en Jan Utçt,:bout, priersLer, in de naam van
de Heiliqei Geesttafel van Sint-Jacob"
Fo 63v" /5,,

4 ?OC) Danckaert VossaerLsonc irc.ef b, aan t'Jil]em clen Vremclen een behuisde stecle
verkocht met alles rvat erllj. j hoorL, staanc.ie in de Kuiperstraat, naast
de Onze Vrouwbroeders, be1asL met 5 s" 6 cl" paro lanclcijns voor het ka-
pittel vân Sint*Veerle en 9 s" par" voor de parst,oor van de Ho Kerst"
Dit hLtis lracl Dancka.ert vroeger qekocirt t¡an Johatrnes Colpaerde zoals
blijkt r.lit. een kopie van 27 nnei 1406 (schep¡¡¡e¡ Loenis vanden l"ioure,
Seghei: Everr,vi jn en hun netgezel-lerr) "
Landheren : Jacop rJe lvtei-s als pi.lstoor van cìe Heilige Kerst en Jan Morael,
kannnnik o als ontvanger, in de nallm van het kapittcl van Sint-Veerle "F" 66 v"/3"

1"390" De schepenerl van de lceure i:e Genl, Pieter Sers.i.moens, Jacob van den
Autkj.ne en ht"rn gezellen, veroordeelden op 20 jul'L L4C^7 Heinric van
sGraveneeke tot het betalen van 31 s" 1" d" Eroo ð.ôÍì de vrouw van Jarr
van cier l-{eyden 

"
F-o 7Ar" /1-"

1,4C-7 uli 21

1"391"" Lievin Deynoet erkent dat hj-j 28 s" gro" schul.dig is aan Jalnne Burre-
manne van hclut "Fo 57r" /2.

1"392. Gheerard Soetamijs en Roegeei: van rCer Wostinen, erfachtige lieden van
Gent, rapporL,errr dat jonkvrouw Lisbette Barnaiges, jonkvrouw van Hem-
byse, als gehele erfgenaam van Zec¡heren Barnaiges, haar broerr oP 3

februari 14(Ö7 (n"s"); voor hern erkend her:f lr 15 s" 6 d" gro" tourn,
schuldig Le zijn aan meester Martin van SycLier, apotheker, van zijn
waren "F" 57r /1O"

Uitspraal< in het geschil tussen Gillis Oemaer en zijn gezellen en
Ilughen Reubins, Janne Dibbout, Alaert, van den PoorLere, schepenen van
Kortri jk met Pauwelse l3ossaert, pensioenariei van Kortri jk, volmacht heb-
lgìd,Mf,ff voornoemde statl. De schepenen van Gent bevestigen ireL vonnis
van Lanoys Scaec, Segher Soutin, Goessaert van den Leene en Michiel
Denijs, voorqangers van voornocmde schepcnen van'Kóferijkr die Gil1Íst
één van zijn zonen, en nog 2 ancjere personen voor L00 jaai: ver'bannen
hadden uit Vlaanderen.
F" 62r" /1"

L393 "
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L394" UiLspraak in heL geschil tussen de st-aci Genb en de parochie Sleidinge en de
abdis van Oosbeeklo j-"v"m" <1e gracLrt cJic zij aan het del.ven is van Munecke
naarî Gent. op, waardoor het land van voortrocmde partij bedreígd wordt. meL

overstrorning" De ak¡clis moet cle.: gracirL vullen en haar water leiclt':n van Mun'-
eeke naar haar molen en zo verder to{: tìoekhouLe, na.ar de zee op"
Fo 7Av" /1"

L4O7 " juli 23

l:196" Phj-1ip A]^'ellin en GheerLrur:d sDeckers verkLaren dat zLj geen schulclen meêr
hebben aan elkaar"
Fo 57r" /I"

L397 " Gtri j sr,:lbrecht cle Grutre, f s " Ost, Diecleric Valke en hun gezellen, vincieretr
van de Sint.-Niklaasparochie in Gent, rapporteren dat zii op 12 november
L4O6 Jan lvijts veroordeeld hebben tot het betalen van 4 s" 2 c1." gro" aan
!{illemme Brecht en L8 groo en 2 inq" kosten"
F" 57r" /4.

t395" Jan cle Roevere erkent dat
S:Lnt-Pieters, 5 1b" 1"O s"
Fo 56v" /6 "

L39B " Gh j- j selbrecht de Grutre , f s "
van de Sint-Niklaasparochie
L,ievine den Pape veroordeeld
l-is Oebrechts en 19 gro " en
Fo 57r" /5 "

hj. j al.s borç voor Janne van Roden, pil,ancj-er van
qro " sclrutcliq i s aan l,odc.:wj- j cke van Roden .

Ost, Diederic Valke en
Le,Gente rapporteren dat
hebben tot Ìret betalen

2 ing. l<osten"

gezel1en, vj-nderen
op l-O mei 14(.:7

B s, gro " aan Gil--

hun
zL)

van

L399" Ghyselbrecht de GruLre, f s" Cst, Dir:cleric Valke en hun gezel-len, vinderen
van de Sint-hiiklaasparochie te Gent., rapporteren ciat zLi op 1"11 juni 14C-7

Pietren den Necker, de molc-:naar, veroordeelcl hei:ben tot het bet.alen van 16

s " gro " aan Janne den Droeglren en 22 Ero " en 2 ing " kosten "
Fo 57r" /6"

l4OO" Ghyselbrecht de GruLre, f s" Ost., Diecleric Valke en hun gezellen, vincleren
van de Sint-Ni}<laasparochie te Gent, rapporteren cìat zij op 30 april. 1,4C7

KersLinen Jaquemijns veroordeeld hel¡lren tot het betalen van 1"L s" 3 do Çroo
tourn" aan Janne 51a}:barcle aIs wet.tefijk plaaLsvervanger van Jncop Gheens-"
sone en 16 gro " kosten "Fo S7r" /7 "

L4A1" Ghi jselbrecht cie Grutre, f s" ClsL, Diederi.c Valke en hun gezellen, vinderen
van de Sint*i\ikl aasparochie te Genl-, rapporteren ciat zii op L8 junÍ 1"407
Kerstinen Jaquemijns veroorcleeld hebben tot het betalen van L8 s" 9 d" gro.
aan Stevin vande.r' Brugghen en 1P: Çîo " kosten "
þ-" 57r" /8"
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',O2. Ghyselbrecht <ie Grutre, f s. Ost, Diederic Valke en hun gezellen, vinCeren
van de Sint-trliklaasparochie te Gent, rapporteren ciat zii op L0 inei 14{i^7

pa¡wels cle Saghere veroordeeld hebben tot het. betalen van !3 s" 1-O cìo r;rîoo

aan de vrouw van Jan van c-ier Hoyclen en ]-b g¡îo " lcos Len "

F" S7r" /9 "

tO3" Irr het geding tussen ian ut.er Lelyeu, proost van i{inove in
abt en het kloosLer van Ninove en Bertol.otneeus l,angheleL i
van een hof te VJoubrçchbegem, toebeho¡:erntJ aan de kerk van
meeus in pacht gehouden heefL, oordelen cie schepenen dat 6

elke parti j gekoaen, daa;:in moeten oordcfen" Wie zlcln niet
houdt, moet 50 lb" Par" beLalen.
F" 57r" /11"

iO4. Jan llebbel, Jan van Lemberqhe en hun c¡ezellen,
v¿ìt-ì cie Sint-JansparochJ-e in Gente rõIpporteren
1"406 voor hen beloofd heeft 2OO takkebossr':n te
en 1"3 gro. kosten "
Fo 57v" /2.

xo5 
"

Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en hun gezellen, vinderen
van cle Sint-Jansparochie'te Gentr rapporLeren dat zLi op

de naam van cle

"v "m o het bezi. t
\linove dat BerLolo"
personen, 3 door
aan hun uitsPraa.l<

vinderen v¡:n c1<': oPPerkoster:ij
<Jat Jan Putman oP 9 decem}:er'
betalen aan Janne den Gi:oênc--n

van de oppe::kosteri j
juni L4C6' Janne

2C s" ciro", 7

d" gro" kosten"
Boegaerde, f s" Stevin veroordeeld hebhren tot het betal-en
s" gro. en 114 takkebossen aan Anciri-es cruusmanne en 2 s"
Fo 5'7v" /3"

16
van

6

tO6. Jan l{ebbeI, Jan van Lemberghe en
van de Sint-Jansparochie te GenLt
vember 1,4C-6 voor hen ci:kencl heef 't:

den Troc en 14 qro " kosten "
F" S7v" /4"

XO7. Jan Hebbel , Jan van Lemberghe en hu¡r qezr:llen,
vän de Sint-Jansparochie te Gentr rappojîteren
Symaer, Thomaes Clercx en hun geze:Ilen"""
Fo 57v" /5"

+OB" Daneel Sersanders en zLin qezellen, halheren in
cenL van der Sickelen t4 s" gro" schuldicl is aan
dc rest van een hallebrief van 3 juni 14C3 r:n 37
Fo 71r" /2 "

+O7, -iuli 25

+.o9 
"

I"v"m" de
Beatri se,
van Janne
gend dat
cleren die

hun geze1len, r¡incJeren van de opperkosteri j
rapporteren dat Willem de Riec op 20 no'-
1-O s " 2 cl " qro o schuldig te zí jn aan Claj-sc

vincleren van de oPPerkosterij
dat hun voorgangers Heínric

de Pit, rapporleren d¿rt Vin-
Lisbetten van Pitthe:m van
gro " kosten "

helf t van cJe 5 lb " gl:o " tourn . clie jonkvrouw Lisbette Serbueres e:l
haar zusLer, nonnen ten Roosen met LoesLemming van irun abdi-s, eiscr
Sersanders, fs" Gheerom als erfgenaam van Gheerom, zíin Vadert ze;'

Gillis van de Kerchove hen clie gegeven had in ruil voor:zekere goe*'
Gilfis van hem ontvangen had erì die Gheerom hem schul.diq wasr oor'*



clclen de schepenen cìat Janne Sersan<ie*rs hen die moet
de andere helf L mogen eisen van .lanner van Leyns, als
in de naam van zijn vrouw"
F" 55v" /1"

L92.
bet-ale:n en daL zLj
erfgenaam van Gheerom

,+o7 e jVlr ?_Þ

41o" Uitspraak j"n het geschíl tussen l-{eynric Fierins, schipperr €fl Boudine In*
gheL , die zL jn pachter was i "v.m " zCìO stukken hout die t'leynric van Boudine
eist"
F" 57v" /B "

4O7 " juil-i 26

41"L" Co¡:nelis vander Smessen erkent d¿rL hi j 28 s" gro. tourn" schr-rldig is aan
Pieteren Orys, arlias van den Ste<lne van de koop van zwarte haver"
Fo 57r" /tZ"

4L2" Jan de Vleeschauwere, wapenmaker, erkent dat hij 3 Ib" L8 s" gro" schuldicl
is aan Clayse PoucsLraten"
Borgen: Heynr:ic vander Haghe cln Heinric van den Dyke "Fo 57v"/7"

A4-+IJô Dr-j schepenen van de keure t.e Gent veroordelen Ghijselbrecht Seyssone tot het
betalen van 24 so gro" aarì Janne vancler Bruqghen, f s" Pieter.
Iro 57v" /IL"

4'r4 " Jan cle Vleeschouwere heeft verkocìrt aan Janne Mourslach een lijfrente van
ecn Vlaamser nobel per jaa.::, te betalen gedurende het. leven van Beatrisei'l
sClercx, cle vrouw van Piet,er van Berevelt" Indien hij deze be laaL betaalt,
riìoêt hi j gedurende 14 dac¡en ?- gro " per dag betalen" Als waarborq stel{- hi j
ziin behuisde stede meb 2 woningen en allr:s wat erbi j hoort, staancle in de
l(oestraaL, tussen hel- huis van Kateline Soys en dat van de erfclenamen van
de weduwe van Pieter van Kets, uitlcomend i.n de Schinkelsteeq, waar hij nu
in woont, belast met 52 s" par" per jaar, nl" 2.7 so par" voor rle O"L" Vrouw"-
gilcie van Sint*Jan, 12 s" 6 d" par" voor de l{eiliqe Geesttafel van SinL*Jan
en LZ s" 6 d" par" voor die van SinL-.Michiel. Janne lvlourslach cJoet ¿rfstand
van deze rente ten voordele van Pj-eter en Beatrisen, in ruii voor <le 1Íjf*
rent,c-: van 1 nobel per jaar gcclurencle hc-:t leven van BeaLrisen sClcrcx, bezet
op een huis aan de Kalanr-ienÏ:erg op de hoek van de Schinkelsteec{, dat vroeqer
toebehoorde aan Janne vander,str¿rten en daarna aan Raessen van'Iurtelboeme,
die de voornoemde lijfrent.e erop vcrkocht en dat nu toebehoort aan Janne
l'1ours.l-ach, staande op het erf toeJ¡eho¡:end aan een kapelani j, die nu in het
bezLt is van Jan ScreveL, pricster" Ten qevolge claarvan verklaart Pieter
in naam van zijn vrouw ciat het huis aan de Kalandenberg gezuivercì is.
Landheren: Jacob cìe Baerdmakere, priesLer van het huis in de KoesLraat,, in
de naam van cle O.L"Vrouwgilde van Sint-.Jan, Jan van clen Hecke, priester, in
de naãm van rle Heilige GeesLtafel van Siirt-Jan en l-{einric van AnsJ:el<r-:, pries
ter, in de naam van de Heilige Geesttafel van Sint*lvtichiel.
F" €;!r" /L"



L93 "
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1t:l-5" Victor van cler Zickelen erkent ciat hí j, voor Janen van den Assche, ,ì so (i d
gro" schulciig is aan Janen Dammaerdt, van pacht"
Fo '6'lr" /4"

ttoTn iuli 27

116. Daniel Sersanciers, Seqher de Koc er-ì .Jan Àmel.ric, halheren in c-ie Fi'1, r¡lppor-
Leren cìat op 1-3 november 1/1C,6 I-,icvin van Soml:reke en Jan de lleyere, fso An*.
dries, erkend hebben 2 lb " 12 s" çro, schurlciig t.e zijn aan Janne Verperen-
sone van een hallebrief " Om dir som {-e verhalen is het huis w.ra.r Lievin en
Jan in wonen, staande te Overschelcle, gepanci door Gheer¿rrcle van den Houven,
amman van Cverschelde op 2O iuni i.4O7" De wettelijke kosLen bedraqen 3 s"
9 d" q.r'o"
F" 5jv. /6 "

L17" Jacop Coulcrake, deken van het smedenambacht te Gent, heeft verkocht
ne ldanghemet, f s. Jan, heL meesterschap in voornoernd amb'aciiL voor 5

Borgen i .Jan in/anghemet , zi jn vader en l*nton j- s Pl attin "
Fo 61r" /4"

,'')a

aan
lb-

Jan..-
!.lro "

+1.8" Civereenkomst tussen Sanderse van Deynse en Pietren Sermaessone iovomo de
echtscheiding Lussen I''lergrietenr'le dochter van Sanderse en Pietren, die een
brief daarover bezit van Janne den Honcl, priesLer en Boucline den Scouthcete.
Fo 61v" /6"

'tr19" Goessin van Varnewijc erkent clat i-rij 39 s" gro. schuldiq is aan Janne Pyla-
ten van laken "Fo 6Lvl /10"

L'¿-Ct " Ywein van Varnewijc erkent dat hi-j 2 tb. 3 s" 9 cl" gro" schr-ildiq is aan Jan
Pylaten van Iaken "
fro 61vo /tt"

De proveni-ers van het Sint*Janshuj.s aêr.i"r <--1e l-louLbriel in GenL, nl" broeder
Gl1l.is de Vlrale, meester van he t qodshi.ris, broede¡' Jan Morsepein, broecier
Jan de Meyere, broeder Jan I¡ernier, zust.er it'lcrqrieLen Belevens, mees'i:eres
zuster KaLl:reline Moclse zusüèrr:Mergrieten van der l-loyen, zuster Zoetin van
de r Eeken, zust€,.r Katheline t'leyermans, zuster Nlerqrieten Blous, zutster Je"*

þane van lvlaterne 6ln zusLer Lijsbette van Essche, Symoen Godewale en Lils]¡etto
sPapen, Aecht,e sDrayers, MergrieLen van Doynse, de vrouw van Valc van cjen
VJalle en Katheline Marti-ns, provcnicrs, erkennen dat zij 1"O lb'. gro" hebben
onLvangen van Jacob Snevoet,e , komend van de bedevaart en andere sciradever'.-
c¡oedingen waartoe Ci1lis tt'ioeraert veroorcieeld was, ter ere van Mergrieten
Snevoets, cie wecluwe van Jan Scodeleren en de zuster van Jacop" Die 1C lb"
qro" za:.- gebruikt worden voor kaarsen en olie voor tle proveniers"
F o €:2v" /7 "
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422. Cornelis van der Smessen heeft in pachb genomen varì Lievine den l:ratere,
zLjn vierde varn cle behuiscte stecle Lr: Denclerhoutem dic een brouwerj- j ist
voår 1-L so gro" peìî jaar ( ¿e anclere dric vierden behoren toe aan Cornelis
en z1jn moeder) en 1l dagmaal en 7 roe,lcn land voor 3 s" gro" per jaaro
voor 1,2 jaar" Verd<¿r êirkenL hi j dat hi j i2 s" b ct" gro" schuldig ís van
achterstalllge pacht,,
Fo 63v" /i "

423" Jan van <1en Berghe erkent. Cat hi j 5 l-b"
clen Dobbeleere, broulver, van c1e koop van
over de Vri. jdagmarkt"
Fo 64v" /1-"

gro. schulcliq is i-Ìan J¡.nnr:
hui-s staancle op dc q::acht

"l-C: S o

een

,424" Jan Pie-'terssone erkenL ciat hl j 4 lb. qro" tourn " schrrldiq ls aan Gillis
van Revêrslurus Len behoevt: van LorJewi.jc van der Steene van het pa-ardl Loe-
behorencl aan Lodewijc, clat Jan Plume, cie neef van Lodewijc, te Ant-werpen
verlisseld had voor een bepaalde hoeveelheid wedê.
F" 66v" /4"

,425 " I.v"m" de erfrente van 12 lb" par" p6r jaar ciie Gitlis vanden Reyclshamer
lrij tc:stament. qaf aan de kerk van Eìkkergem om er een eeuwig jaarqe'Lijcie mee

te cloene van 6's" par" per jaar, verklaren Lievin vanden Ve::}:locke, als
v,rettelijl< gevolmachtigd voor clc <.:rfqenamen van GiIlis en Diederic l-lousman,
als koper van een huis staancle tc Ekkerqem j-n cle molenaarsstraat op de hock
van de CremmersteclÌre en belast met 1-? so par. voor de Bijloke -- dat Diecleric
hr:t huis gekocht he:ef t, l,-,olasi rnet dc-: voc¡rnoemde erfrente van 1"2. s" paro
per j aar "
Lanclheer: Goessin Lusscaert, in de naam van de Bijloke"
Fo 7Or" /3 "

.426" Jan Pietersseqne, paarclekoopman, erkenL clal hij z+ tn" 6 s" 'l d. gro" schul'-
diçl is aan Lennoete Sturtewaqhen, als wet.teli j1< gevolmachtiqd voor Johannes
varì Lovetr en Johannes Cocquaert, van L{aastricht"
F" 7ev" /7 "

.427 " Goessin van Varnewi jc erkent clat hi j 3 lb. 15 s" grîo. schurldig is aan Joessc:
S b,eurem "Fo 7lr" /1"

.428" Roegeer liansin
rneester GÍ11is
F" 71r" /1,3"

erkcnt
Libben

daL hij 23
van de koop

fl^
l-,}.J o

van
1,4 so gro" Lourn" schuldig is aan
linnen laken "

.4O7. iuli 28

.429" GhiseLl:recht van Leuvr¿ne, prieste::, erkent dat hij 4lb" 6 d" gro" schuldig
is aan Janne dcn l^'JaLen, smicl"
I3or:gen: RoelanL van Ghe lre .rn Jan PIascÌr.
F" 57r" /L3"



IYJ"

-4Q'7 " luli 28

.43O" .Tan de Vos, schoenmaker, erkent. dat hij L0 lb" gro. t,ourn" schulcliq is ¿ran

.Janne Cen Hauwer, f s " Symoen "
f o S'lv" /9 "

.113'1." De schepenen veiroorcielen Janne van dcn ìlrackc tot het betalcn van ?"7 s" 7 d"
gro" aan Lievine den Costere"
Fo 57v" /70.

.432" Mergrieten vander Langherhaghe, f a" Giriselbrechtsone qeeft-- aan Letlten, ltaar
zuster en aan Callekine en llannekine Paieldincx, de kincleren van Jan Pael-
c¡rncx, çF-nnarflrJ de ri jke Paeldinca \^/aarvan zLj de etmoeieìe is, aan ell< 2. Lb"
ciro" tourn. bi j haar dood"
F" 6Iv" /1,"

"43.i" j.an Deynoet, fs" Joes hr.:eft, 2 staanplaatsen in het qrooL Vleeshuis, nl"
een van hem, de andere van ìret kind van Sj-nloen Va.ster, verhuurd ¿ìan Fr¡:Ln"'"

soise Soyssonen fJn Janne WitlaerrJe¡ voor L jaar voor 4 lb" gro" Jatn vilrkl ¡-ra.rt
zídn voldaan van de huursom, met uÍtzondering van de 3 Ib" gro" clír=: Fransoi--
se en Janne beloofd heblcen te betaj.en vcor Jan aan jonkvrouw Berghen Goemaers
Fo 63r" /4"

.434" Uil-spraak in het geschil bussen Pieteren Blankaerde en Janne de Mour, als
voogd van t;laeslcine, het kind van Jan Jueters en L,ysbetLen van Landeqìrem, de
vrouw van Willem Vinder als wettelijk plaatsvervanqer van h¿rar man iovom"
het land, gelegen te Assenede en te BoekhouLeambaclrL, dat Willem van hen
gehuurcì hacl " Lysbetten moet hen bO l.b. per " l¡etalen "
Voldaan z 28 augustus 1408"
F" 63r" /6 "

.435 " Gheerem llloume heeft een lj-jfrente van 1-2 lb" par" per jaar verkocl"i't õlan
Janne vanden Heede en Beatrissen varì clen Ouvere, zijn vrouw" Indj-en hfj {:c:

laat betaalt moet hij qedurende 1-zI clagen 4 so par" per dag beLalen" ÄJ-s
waarborg stcl"t hij zijn behuisde stecle aan de Koornaarcl genaamcl het Scacp,
met alles wat erbij hoor:t, op heL erf toebehorend aan de Heilige Geestlafel
van Sint-Jan en bela-<t met 5lb" 6 so B d" par" per jaar: vooi: voornoemcìer
Heilige Geesttaf el , een erf rente van 72. li¡ " par " per j aar aan jonkv::ouvr
l.'lergrieten Cur'Lhals, de weduwe van Jan llarings, een erfrente v¡¡rn 4lb. per"
per jaar aan de cotidiane v,3.n Sint-Jacoir en een lijfrente van L8 ln"",par"
per jaar aan vrouwe Odine, zíjn dochter, non t.e Doornzele.
Landheer: .Jan vanden Hecke, priester, in de naam van de tìeilige GecsLLafel
van Sint*Jan.
Fo 63r" /7 "

.436 " De scirepenen van cle keure te Gr,:nt
betalen van IOCìO stukken hout aan
F" 65v" /lo"

veroorcielen ljeinric cle Deckere tot heL,
1,i-evine Goethal s "



1407" juli 2¿

L4?)'7 " Fransois Soyssone en
Deynoelerfs".Joes,
0oemaers "F" 7Ov" /9 "

L43[J " Jan van cier Dict erkent
aÐ,n PieLeren Jacops, cìe
F'" '71r" /9"

196 "

Jan V'/illaerL erl<enrren dat zi)¡ als borgen voor J'anne
3 Ib " gro " schulcliq zL jn aan jonkvrouw /\melberghen

dat hij 2

smid, van
llr" 13 s" B d" gro" tourn. schulciig is
ijzer"

L439" C)p verzoek van Beat,rj-sen Val-cx is hr,rt c1elcl, ciat Gillisse Roelfs bewaart
en dat hi j schulclÍg is a¡1n Ce ..-:rf qenamen van jonkv:'our^r van SceurvclL, wet"-
teli jk gepand door Janne van F;uxst,ale, amman vÉìr'ì Gent, Salhadine van Hert-
buer, Harencle Valken en ll¿irende van Gl'rend, schepenen van de keure, om Lìen
som van 30 s " gro. te verh¿.ilen "
Fo 71r" /L2"

L4O7 " luli '¿9

L4IJ,O " .lan
aan
FO

1,441-" Ghijselbrecl"rt van Coudenhove erkent tìa1: hi- j
Jan van Leins, van Af snee, 3 lb" 19 s" qro.
van achterstallênlvan de koop van Iancl.
Fo 61r" /6"

L+42" Jehane van den Dike geeft 1-O l-1,r" gÏ:o"
haar zuster, bij haar dood, voor h¿rar
F" 6tr" /'l "

ì¡/illin, van Assenede, erkenL dat híj 2 Lln" 4 s" 4 d" gro. schuldig is
lìeinricke 1n/outers, bakkere van pachl"

52ro / LO"

als voogd van de kinderen varr
schuldiq is ¿ìan Cjillis Bunssinc

tourn " aan Pieroenen van den D5-ke,
qoecie diensten "

L4n3" De schepenen van de keure te Gent veroordelen PieLren vanclen Ackere tot
het betalen van 1,6 s " gro. aan Ja,nne vanr1en Doerne "
F-o 6tv" /4"

14.4,4". Willem van den Cheinslande erkent dat hi j 1-O lb. gro " Lourn " schutd j-q is
aan Janne van Brugghe va:.n geleend gelc-i. Al-s waarborg stelt hfj z'Ljn huis
sLaande in cle Drabstraat, op het erf toebchorend aan de cotidiane varì Sint-
I\/iichie] en belast met een erfrenLe van L0 s" par" per jaar en een lijfrente
van 16 s " gro " ¿ian Ghi j selkrrecht, Ryf f larde.
I-andheer; Jacop Leyscoef , priester, in dc naam van voornoemde coti.cliâhoo
li'o 61v" /9 "

1"445 " De
16
Fo

schepenen veroordelen Janne van
lb. 9 so qro" tourno arìn Willem
62v" /6 "

Ghend,
FIelins,

Kortri j k ,
Oostende,

van
van

l:ot heL beLalen van
voor 117 last haring"



197 "
4O7, jul-i 29

446" Uitspraak in het. geschil tussen lrJillrjmrne clen Knucls en Gillis van den Sandc:

i"v.m" hun huizen, staande ten PitLe, het ene gcnoemd in den (,'sse, toeheho'-
rend aan Wil-lemme, het hr-ris ernaasb, naasl de bakl<erijr bocbehorend aan
Gitlis"
iiezworen landmeters: meesLer Gil1i.s de Zurttere en meester Jan Eebin"
F" 7Or" /7 "

.,L47 " /tsend van den Steene heef t een
Cl aren sComrners "
Borg; Willem cie Clerc, fs" Cst"
Fo 'lLr. /B"

tljfrenLe van 6 s" gro" per jaar verkocht aan

r', /1 () Gocievert Sa.nclers erkent clat hij 30 so 4 d" qrc). schuldiq is aan Janne Pleken
van de l.:oop van koren en van geleend ç;eld "
Fo 72r'/3"

.!"49" Pieter vanden Plassche erkenb dab hi j 4 lir
aan Ivlartine vanden Plassche en Lievine cien
F" 7Zv" /4"

L0 s. gro" Lourn" schrlldig is
Gheytere . van geleend geJ.cl 

"

.4O7 " iuli 30

.45O" .Jacob van den Kerchove, Ïrakker, heef 't eein li jfrentc v¿ìn L2. s o çiro" per
jaar verkocht aan Janne Verse.reir, f s" Cornelis en Lisbetten Burs, zíjn
vrouw" AIs waarbo.rç stelt hij zijn bakkerij in de Donkersteegr waa.r hij i-ìrr

in woont cn k¡elast me'b 36 s" pair" per jaar voor cle lleilige Geesttafel v¿rn
Sint-t\iklaas en 17 so par" aä.n verscheidene personen"
T,arlclheer: Gheerart. cle i'{ontenere, pries'ber, in de naam van voornoemde l-leili''
ge Geesttafel.
F"o 64v" / .t "

.45i" Philips van den l-loudenhuus heeft aõn Jacoppe vande:r Haghe een huis en stede
verl<ocht meb een plaaLs erachter, staancle in de Nicuwstraat, Lussen heL
huis van Ghelloet van Leins €)n het huis qenaamd cle Stèen van Overleie en be'-
last met r.ìen erfrente vair 20 so par. voor een jaarget-ijde j.n de kerk van
Sint-Jan en L2 lb" par. ciie de kerkmeesters van de Co L"V.rouwkerk te ,9int*
Pieters er op l<ochten "Fo 67r" /2 "

.!LQ'/, arugus{-us 1-

,452 " Ârend 'Iornoye heef t een <: rf renLe van ij lb. par " per j aar verkocht aan
Tornoye en Lisbotten sBoi.lts, zijn vrouw" Dez.e koop is geslot,r:n voor B

gîo " tourn "F" 62r" /2"

Gi-11i s
-I..!J o



f3o "

L4C-7 íru stus 2

1453" Eweyn van Varncwijc, Piebelr Locte en irun g<tzel-len, vinderen van de opper-
kosteri j van cle Sint-lvlichielsparoch:i.e j-n Gent, rappor'Leren c.lat krun voor-
qanqers Daniel van lvialdeghcm, i"1¿lrtin Soetacrdt en hun qezel1en op íìO fel:ru'-
ari 14A6 (n"s"), de vrouv¡ van Joes Bernard, als wettelijk plaatsvervang€ìr
van haar man ve.r'oordeelrJ helcl¡en tot hr:t J¡t.:talen van 20 s " çro. aan lvia.r'l:ine
van rjer Hor-lven en ?.1 gco " en f- inq" kosten"
F" 62r" /4.

1454" ilweyn van Varnewijc, Pieter Loete en hun qezeJ-len, vinderen van <1e opper-'
kosteri j van de Sint-Michiel-sparoch-i-e te Ge:nt-, rapporteren ci¿lt zluj op 1?-

julj. 1,407 .Janne Evenvi- jne aiÍas i1() c-t.r:oeLe Jan v<-:roordeeld he]:ben tot het
betalen van 4 s" 5 d" gro" tourno aan Kathelinen van der Biest en 20 c¡i'o"
en 2 inç¡. kosten .
F1Õ GZv" /5"

1,455. Eweyn van Varnewijc, Pj-eter Loete en hurn gezeJ-len, vincleren van de opper-
kosterij van cje Sint-Michielsparochie b,e GenL, rapporteren d¿¡.L zii op 2';)

f ebruari t4O7 ( n " s " ) Jacop ivlors+pain, tr:inman, veroordeeld hebben tot het
betalen van 6 s" 6 ci" groo aatl iloeca.crde en 17 gro" kosten"
Fo 62v" /6"

4 AE/:
JL.i J () o

t/157 "

Eweyn van Vaernewijc, Pieter L,oete en hun gezellen, vinderen van de oppr':r:
kosLe::i j van de Sint-t''lichielsparrochi.e te Gent, rapporteren dat zij op 'L:)

apri'I 1"407 Meeus van Buten veroordeeld hebben tot. heL 1:etalen van 1-c'Íjo 4 d"
Ero. aan Boudin Ronde,¡le en 20 clro o êlì 1- -'i-nq " kosten "
I¡o 6?r" /7 "

Eweyn van Vaernewijc, Pieter Loetc en hun eezellen, vinderen van de opper-
kosterij van cle ,Sint-Michielsparochie te Gent, rapporteren dat zii op 13
juni 1407 Pieter de Hert, schiitper, veroorcir:eld irebben tot heL betalen van
f.i, s" 4 d" gro, aan Pj-eteren van den Velde en 21 ctrro" kosten"
Fo (,2r" /8"

!458,. Eìweyn va.n Varnewijc, Pieter Loete r:n hun gezellen, vinderen van de opper*
kosteri j van de Sint.-Piicl-iielsparochie 'te Gent, rapporteren dat zii op ?:6

februarí 14C7 (n"s.) .Jan van cle.r l1.er]<en veroorcleeld hel¡ben toL het. betalen
van IC s" gro" aan Janne Kr:eme als wettelijk plaatsvervancJer van ìt'lergrÍ.eten
van clen Kr:rchove en 19 gro. en -1- inq" l<osten"
Fo 62r" /9 "

L4'.;9 " Jan vander l"lueIr¿n, eenaamd
zij 3 Ilc" 3 so gro" tourn"
Fo (:2v" /4"

de Cnpere r eil
schuldig zijn

lieynric , zLjn
aan Janne van

7-OOn, erkennen dat
den Dal" e van f -i- j nwaacl

146A" Airciries Scuerman, fs" Lauweren, crl<ent clat hj-j 32 s. gro. {-oltrn" schuldig
is aan l-ievine van Denterghem voor benacleelde borgtocht"
Fo 62v" /8,



4Q7 " auqustus 2

461" ,lulien van Aersele erkenL daL hi j 36 lb. gro" tourn.
cJen Somer van het ruil-cn van hun schepen,
I3o.r'gen: Hein¡:ic Oebrecht, Lir:vin Caens, Jan Larnrnins,
ríc Mourman "
Vol.,laan: 7 juli 141"3 "F" 65r" /4"

l-b" ç{.ro" i:ourn. schi.rlcli-g
j onqe , beloof L Je-'colc van

aô(l

sciru.Ldig is ¿.ìân Sirnoeire

I-,odewyc Bl-oume en l{ein.-

aan
voor

i s ðian Jor.: s sr.: vän"-
voornoemde som

+6'7" Jacob Scadelj-n erkent, dat hi j 4
den Bossche, Jacob ,Scacicl1in, clc
schadeloos t-e houclen "Fo 66r" /6 "

'l.6ii, Jan van den Poele, muzikant,
aan Lievine dc-:n Jaghere " Jan
schadeloos te houclen "Fo 7Lr" /7 "

.ti62" ,lan l"iichi.els en Mergrieten tsfl,:rt.ck¡r"r¡lcers, zijn vrouvú, erkennen daL z'ij 2" Lb"
çlro" Lourn" schr"ildÍ-g zijn aan Gj-llis van <len'¡Jes'h.velcle ejn ziln errfc;enamen
naar aanleiding van he,.t overti jden van McrqricLen tsHe::tebreki:rs, v¡ln clt:
gif t cl j-e Lievin van Wansclle aan Merqri-e ten qegeven had "rlo 65r" /7 .

463. Pieter vanden Turre qeeft een f.ijfrente van 24 tb" par" per jaar eian jonk-'
vrou\¡r }lergrieten van cl.en Turre, zL)n clocht.er, non te ,Sint-l4argrieLe, in
het kloosLer van cle Groene eriel "
I¡o '7Oro /î:."

4e)4" Roegeer Auweel- belooft ecn lijfrente van ?.0 lb" par" per jaar te gevon
Lisbette van /\ndwerpen, cle vrouv¡ van Alaert Àuweel , zijn l:roer, in i:uil
de cJoederen van zi.jn broer"
Fo 7Iv'/8"

4O7, ailqustus 3

,1,65" La.ure'y'ns de Maeqh, deken van Sint-Veer'le i,e Gr:nt heeft aan Janne lvlorale,
priester, ten behoeve van het kapittr.:-l van Sint-Vr:er1e, een r:rfrence verkocht
van 3 lb" pa.r" per jaar ciiel hem is toegekomen bi j het overli jclen van Lievine
den ltlaegh, zLjn oom, bezet op het erf in de Donkerstecg waar het huris op
staat riat nu toebehoort aan Gillisse¡ i\i jsse, \^,¡aar vroerger ¡\ndries, zLjn
vader in woonde, gelegen.Lussen hr.:{- Liuis van Hughen Alaert en de poorL van
Jacob Pott.er" LaLlreyns verkl-aart zi-c\-t voldaan van cle koopsom.
F"o 62v" /5"

466" t'ia hun scheiding cloor de kerkelijke rechtbank ui-tgesproken verklerren Janne
Soyssone, fs" Lievin en Mergrieten van der tdostinen dai- zij geen schul-ciE:n
meer heblcen aan elkaar "
L¡o 63r" /1""

erkent clat hi j 4 lb . gro, tourn. schuldiq is
Scadr:linr t1e jonge , beloof t Jan van den Poc¿le



+Oi, auqust,us 4

,169" Jan van den Berghe, fs. Clais erkent dat hfj 13 s. gro"
aan Wil1em den Ruwen, a1s wettelijk plaatsvervanger van
genamen van Andries sBruwers.
Fo 61r" /8"

tourn " schulcij-q
de lveduv¡e en de

200 "

is
c-r.f *

47O" lvlartin vanden Baerse, fs" Jan Prater cleeft 3 lb" ljro" aan Bec-rlr:n Ba.erd, fa"
Janen bij zijn doocl.
F" 63r" /Z "

471"" Jan van der it{anden erkent ciaL hij 10 s" 6 d" gro" tourn. en 1CC i.¡ro, lqoslen
ontvangen heeft van Adriane van iìansbeke als borg voor,Rachele Àesbijts, van
de koop varn een huis, stâcthdë in c1c Vleeshouwersstraat te Ovcrrschelc-le.
Fo 64v" /4"

4,72" In een geschil- tussen Pietren den t¡/ilden, alias de Iìiemakere en Janne Scaec,
van Oudegem, hebbcn Piel-ren Goetçhebuer, man en vinder voor Pj-etren clen I/üi1-
den en Janne den CurLen, virrder voor .J&nne Scaec, geen minneli j1<e schiki<i-nq
kun¡ren tref f en " De schepenen van cie keure te Gent waaraan de zaak v¡e.r:d over."-
codragen, veroordelen Janne Scaec tot het bet,alen van 2 Llo. 18 so Lü cl. gro"
aan Pietren clen Vi/i1den"
Voldaan z 22 maart t4O9 (n "s " ) .
L.-" 65v" /4"

+73" Jan van der Brugghen, fs"
dat zij 4 lb" gro" tourn"
Fo 66r" /5"

Gillis, Jan cje Droeghe en Willem Scadelin erkennc¡r
schi-r1c1i.c3 r,ijn aan Joesse vanden Bossche"

+74".ian van l{aesseghem, fs" Pieter en Gillis van Merlebeke, fs" Piett,:r, die jonk*
vrouw l,isbetten vân den Beulke vervangene beloven da{: z.rj Pir:t,er Pale zul-len
vergoeden, wanneer hi j schade zou 1i jd<;n van de 1 lb. wâarrnee zijn huis l:e*-
last is, staande in de l4eere, gekocht van Janne van ldoelpiLte en toebehorend
aan een Merqrieten "Fo 7Or"/5"

+o7 au tus 5

+75" Clais van Akerne, de jonqe, erkent clat hij
Vüi11em vanden Cheinslande van de koop van
VolcJaan ". 2A november 14,A7 "Fo 7Ar'/4"'

t'+
een

s. giîo"
harnas

tourn "
EN V¡ìN

schuldig is aan
eten en drínken "

176" Jacob van der t-laghe, Jan Bernier en hun oezellen, vinderen van rle SinL*Jacobs.
parochie j-n Gent, rapporteren dat zij op 1,1, jun:L 1,407 Daneele'IroesLe veroor..
cleelci hebben tot het beta1E:n van 6 gro" aan Gillis Baten en 17 qro" kost,en"
F" 71r" /3 "



\o7 l.u USLLlS 5

L77" Jacob van der l-laghel, Jan Bernier en
parrochi.e Le Genb rapporteren dat zi.j
oordeeld hebben tot heb betalen varl
s " 11- cì . gro " kosLen "F" 71r" /4"

ar'' 4L\) Iô

hun qezellen, vindercn van cle Sint'Jacobs
op 26 juli 14A7 Janne varlcler Dict ver*

21 gro " a¿rn Pauwelse den ¡te(nrJen) en 2

+78" Jacob van der l-laghe, Jan Bernj.er en hun qezell.en, vincieren van de Sint-Ja-'
cobsparochie te Gent, rapporteren <lat hun voorgíìngers RombouL van der tilst
en zLjn qezellen op 3 juni 14C.,2 Lisl¡etLr:n van clen Ypeire veroorclecl.cl heÏ:ben
tot het be.t:alen van 5 s" 3 d. gro" aan Lisbetten van Zwinarde €}n 1il gro" en
f. inq" kosten" Lisbetten van Zwinardi: qe,'eft de volmachL aan Diedericke Koet
oni in haar naam voornoemde som te innen.
F" 71r" /5"

+o7 au r-lsLus 6

Anc\ JacoT: Bette en jonkvrouw Badeloeghe van Overleyer zLjn vrouw, hei:.rben een
e.rfrenLe van 4lb" par" per ja.arr die z,íj i:eziL.ten op het goed van Janne tcl
NazareLh2 leheten heL qoed ten Grotr¿ Hove, verkocht aan J¿ìnn': Sersymoens,
fs" Pieter " Deze koop is gesloten voor een som geld en een rentr: v¿ìn 20 so
paj:" en L kapoen per jaar, toebehorend aan Janne Sersymoetts *ôn jonkvrouw
Mergrieten uten Hove, zijn Îtmoeierr v/aarvan 10 so en 1 lcapoen per jaar op
ilet hof van Jacob Bette staan, dat loopt naast het huis van Gheerolf BebLr:,
zi jn zoon en 1O s " op het erf van de nieuwe kamerr van Gheerolf , uitlcomend
op cie Vilterstrate, welke rente Jonkvrouw Lisbette vanden 'di jngarder zuster
in Poortal<ker, voor ìraar leven heef t "
Fo 65r" /8"

XÍ-jO" Jan Borluut en jonkvrouw Kateline van clen F{amme, zLjn vrou\^/, hebben :i-n pachL
qecieven aan meester Janne van Den:lemoncìe een claqmaal meers , gelegen in Le*
dermeersch naast de oucle Îthovensl-iclÎ toebehorend aan Jacob Goethal-s voor 6

so qro. per jaar, voor zolang hi j cle mr¿ers in pacht wil houclen z.onder delven"
Inclien hi j €:tr tichels van wil delven, moc+t hi j 2 gro. per L000 tichels beta-'
len en dan is hi j onLsl.agen van de 6s" gro" per jaar"
2zf-februari L4C)¡l (n"s.) tretaald voor 9 pächtt.ermijnen"
F" 66v" /6"

:lijl-" Segher cÌe GrooLe heeft een lijfren'bc van B s" gro" Lourn" per jaar verkocht
aan \,rliLlemme van Sevencote en I'{ergrieten Kesel, fâ" \nlouter, ziin vrouw. In-
dicn hi j t.e laat betaalt moet hi. j qeciurende 1-4 clagen 2 qro " per daq i:etale:n"
Al- s waarborq stel t. hi j zi jn hui s, mc L al les wat erbi j hoort, staande in dc:
Grote Stra.at bij cle Trappen, tussen het huis van Jan van Somerghem €rn daL
v¿ln Jan Soetmoncl, belast mel 19 gro" per jaar voor het gasthu-i-s"
Landheer: broecler Jacob vantler Sickelen, in cle naam van het voornoemd gas'b..
huis"
F" 7Ov" /4"



4,i i7 cì.u sttts 6

yij?-" Arend Everwijn, l¡Ji11em Vermarien en hun gezeJ.len, vinderen van cit:

terj j van de Sint-Michielsparochie in Gent, rapporb-eren dat zLi op
!4C7 Janne Raessen van ;/,elzate, veroordeeld hebben tot het betalc:n
gro " tourn " aan Janne Arentssone en 28 gi:'o " en 2 Ln.J " kosLen "
Fo 7C¡v" /5"

483 " /\rend Everwi j n, t'/i l lem Vermarien en hun qezel len , vinderen
Leri j van de Sint*l4ichielsparochie j"n Gent, rapporteren dat
L/+0l Pieter Plassche veroordcel-ri hebl:en tot het betalen van
tourn" aan Andriese van den V'/alle en 23 çro" kosten"
F-o 72r'/6"

¿Q¿"

neclel'ko s-
21), juli
väl'ì 16 s "

van rie nederkos'-
zLl op -1-¿I rnei
5 s" 4 d. qro.

van de nedcrkost
z.íj op :24 juii
s " {Jro. aan Jan-

1184" Arencl Everwijn, Wil1em Vermarien en lrun qeze1len, vinderen
terij van cle SinL*Michíelsparochie be Gent, rapporteren dat
1,¿LA2 Joesse Nenyte veroordeelcl hebb¿-.n tot heL betalen aan 9

nc Fierin en 28 qro " lcosten "
Fo 72r" /7 "

¿.rO7, auqustus B

,.1,85. Ultspraak in het geschil tussen Jan lvioral¡: , priester, ín de naam van het
lcapittel van Sint*Veerle Le Gent en GhyselbrechL Voete i"v"m" een \,vê1:rr qc-
1*qerr buiten de lvlr-riclepoort" iriees'L.er Gillis cle Sutt.re en nlcester Jan Fieeirins,
<1ezworen landmeLers van de stacl Gent, oordelen clat de weg over Ühyselb::echts
rneers moet bli jven lopen "
Fo 65v"/3"

485" Meester Jan Heebins en Ha.renL c1e iJrune, meLselaar, hebben in pacltL geqevcil
aan meester J'anne van Den,remonclc, h/outeren lvlartins en Pj-eteren Rebben, wert
zij in pacht genomen h.rdden van de KarLuizers van Gr¡nt, nl" 2 kall<ovens,
staancle t,e Ekkergem, met cle meers qelegcn tussen de straal en cle w¿:il cl-ì e(ln
st.ukje meers gelegen over cle Leie, tegen de oven voor 1"1- jaar aan 3 1b., (-jl:oô

per jaar, zoai-s l:lijkt uit een oorkoncle van 5 april L396 (n.s.) 
"

L'o 65v" /9 "

.:iO7, auciustus 9

.tLB7 " Iìoeqeer Hansin
van cler Heyden
f'o 39v' /9 "

erkent dat hi ) 17 l.b" çJ.ro" tourn" schuldig is a,ln i,isl¡e'cten
van l. innen "

.48?," Daniel lli jm, Jan de Saqhr:re en hun gezellen, vinderen van de neclerkosteri j
van cie Sint-Jansparochie in Gent, rapporLeren dat zíj op L5 april 1"4C7 Janne
clen Rol: veroordeeld hebben l-ot heL ircrt¿llen van 12AO stukken hou''r aan Janne
V¡.lken en 17 gro. kosten "F" 64r" /2"



a^1LWJ a

+A7 " auqusLus 9

189" Daníel Ri jm, .Jan de Saghere en hun flezellen, vinderen van de nederl<osteri j
van de Sint-Jansparochie te Gent, r:appor[.e.:ren c]at z|"j op '/ oktober 14a6
r¡/illern vanclen Rueclekine veroordeelcl Ìrel¡l:ren tot het l¡etatei'ì v¿ìn +3:l rJro" aan
Jan Valken en L5 gro. kosten "
fno 64r" /3"

{.9O" Daniel Iìijm, Jan de Saqhere en hun gezeillen, vinderen van r,ìe neCerl<osberij
van de Sint-Jansparochie te Gen'be -rapportr:ren dat hun voorganqers Ghise-"l-.-
brecht de Vos, Jacob van der ii{olen en hlrn qezellen op 2.O juli 1405 Gheeraerci
ivlodde veroordeel-d hebben tot heb betalc:n van B s" 9 c]" gro. aan Heinric van
Parlenbrouc erl 14 gro " kosLen "
Fo 64r"/4"

+91" L,ysbette sCosters, de
z,ij 6 tb" gro" Lourn"
Melle, haar zoon, van
F" 7Lr" /lt"

vrouw van Arent
schuldiq is aai-ì
c-leIeend gelci "

'Iolneereç, alias van li'Iel1.e, erlcent rJat
Anilriese den 'lolneerer genãâftìc1 van :'-'

+92" Jan fiebbel, .Jan van Lemberghe erì hun qezellen, vinc-leren van de opperkosterij
van de Íiint-Jansparochie in Ge nL, ra.pporteren dat zL j op 21 juni- 14^'7 l^/il*
lemme Mj-nneboden veroordeeld hebben toL het betalen van 5 s" 9 d" gro" aan
Jacoppe Soeteman en 1f3 gro" kosLen"
F" 7Iv" /3 "

493" Jan Hebbel, Jan van Lemberghe en hun gezellen, vinderen van cle opperkosLerij
van de Sin h*..Iansparochie in GenL, rapporL.eren dat zL j op 21 jutli 1",LO7, Seghe--
r?n vandr¿n Hecke, baljuw van Leeuwe.rgem, veroordeelcl hel:ben tot het be'talen
van 20 s" gro" aan Joes Willaens voor qoecj dat hij van hem gekocht heeft en
l?,7 qro " kosten"
Fo 71v" /4"

+94. Jan Hebbele Jan van Lemberghen en hnn qezcllen, vinderen van de opperkosLerij
ven c1e Sint.-Jansparochi.e te GenL rapportei'en rJat zLj op 21 juli 1"4'07 Janne
ltouchout veroordeeld Lrel¡ben tol- h<.:t beL.alen van 2ti qro" aan Joes \¡JÍllans en
26 gro " kosLen "F" 71v" /5 "

195" Jan Hebbelr.Jan van Lemberghe en hun r¡ezellen, vinderen van c1e opperkosterij
van de SinL--Jansparochi-e te Gen'l--, rapporLe¡:en clat zi j op LL jun:'- 1407 .Jan
v,:rn clen Turre, priester, vc:roordeelcl Ì-rebben tot iiet betalen van 5 s" B d"
gro " aan cle vrouw van Jan t{eerenbout en 2? gro " en 2 ing " kosten ,
F" 7tv" /C, "

196 " Jan
VäN
van
clen
ñOr

Hebbel, Jan van Lemberghe en hun gezellen, vinclr:ren van de oppr:rkosterij
cle Sint-Jansparochie te {lent, .rapporîteren dat zL) op 16 juli 14,07 lìigatrte'
cien Brouke veroordeeld hebT¡en i-ot he,:t beta.len van 5 s" (lro" ã.an LSernarde
Volre en 2t3 gro" kosten"

'7 Lv" /7 "



gro "
Bo::q: Lj-sbel-te
Fo 72r'/5"

sCoste.r:s, de moeder varl É\ndries"

.4O7 " aulrusttis LO

.4gli" íJìrijseli:recht. de Grutre, fs" Ost, J-,aurerìs van Ghend en hun gezeLlen, vincle*
çs¡ 1rê¡¡ cie Sint-Nikli:rasparochie ín Gent, rapporteren dat z'ij op li juli L4O7

Pietren Casteleine'veroorcleeld hebl¡en Loi- tret beLa1e¡r van 3 s.' 4, d" (f.roo aan
Janne clen Hertebrekere "
F" 72ro /4"

.4O7, auclustus L1"

.499" Ywe:r-n van Varnewijc, Pieter Loetc en hun qezeLlen, vj-nderen van cle opperkos-
Lerj-j van cie Sint*Michielsparochir: in GenL, rapporteren dat zii op 13 juni
1¿"O7 Wil-lem cle Vriese wonencJ te ì3eke, veroordeeld hebben tot het beL¡'.lc*n v¿irt

61b" 2 s" par" aan Gheert.ruden van den Bosscher êñ 19 gro" en f. ing. l<osLen"
Fo 7lv" /L"

.trO'î ustr"ls 9

.497 " Anciries de Tolneere, f s" Arencl, heef t een
verhuurd aan Fransoise Soyssonen en .Janne:

"5OO" Yivein van Varnewi jc, Pieter Loete en hun
kosterij van de Sint-Michielsparochie in
1-407 Jan Steenbrugghe, wonenci bi j Deinze,
var-l 7 s" 1d" gro" aan Janne Dieclericx en
Fo 7Lv" /10"

2O4 "

staanplaaLs in het Groot Vl.eeshuis
VJilla.rde voor 2 jaar voor 4l.'¡"

qe-zeL1en, vinderen van dc oppe.r'"
Gent, rapporteren clat zLi op 3<i juli
veroordeeld hebben tot. het. k'etalen
3 s " gro. en 2 Lng " kost,en "

-5O1" Ywej.n van Varnewijc, Pieter Loete en hun gezellen, víncJeren van c1e

teri j van cle ,5int-,.Michielsparochie te Gente rapporteren dat zi j op
1407 Gitlis van tler Averien veroord<relc,l hel¡ben tot het l¡etalen van
ad,n Pj-eLeren Aelb.rechL en 2C, gro" en f- inç" kosten"
ino 7tv" /1,1,"

opperkos-
9, juli
2 s" clroo

van de opperkos--
zij op 1,6 april
be'L¡:len van 6 s"

.5O2" Ywei.n van Varnewi jc, llieter LoeLe erì hun ge:zellen, vinde::en
teri j van cie Sint-Michíelsparochie te Cerrt, rapporLeren dat
14A7 Janne van Hkerne, timme::rnan, veroorcleeld hebben tot het
3 d. gro" aan W.lllemme vanden Cheinsl¡rnde €jn 16 gro" kosten"
ro '7a-.o /4ar' /rv ¡12"

.5O3" Ywej-n van Vaernewijc, Pieter Loele en hun qr:zellen, vinderen van c1e opper*
kosterij van de Sint-iiiichielsparochie l-c.: Gent, rapporteren ci¿it zi-i op 3O ol<-'

tober 14Õ6 Pieter cle Nobel. veroordr:,r-:1cl hebben to'L heL betal-en val'ì 1'4 s" L0 cl"
gro" aan Janne van Oest als wettelijl< plaatsv€:rvanger van Marien svijlres erl
32 gro. kosten.
Fo 71v" /13"



2()5 "
qustu s 11"

iO4" Y¡e:in van Varnewi-jc, Pieter i-c:ete en hun gezellen, vinderen van cle ollper'-
kosterij van cle Sinl-*i,{ichj.el-sparochie te Gent, rapporteren, dat hun voor-
gangeJîs Jan L,êlscoêf, Jacob van l{ertbuer en hun gezel}cn op 12 maa::t 1398
(n "s " ) Jan Mite, kleiri jc1e.r, veroordeelcl hebiren tot heL bet.alen van 58 q:lo"
aan Michiele Steyaerde en 16 gro" kosLen"
Iia 

o "7!v" / 14 "

5O5. Ylvein van Varnewi jc, Piete¡: L,oeLe en hun gezellen, vinderetn van dr: opper-
kosteri j van cie Sinl.-Michielsparochie te Gent, rapporteren dat z'Li op 9

november 1406 Jan van den I3ossche, wonencl ,bij Poeke, veroordeeld hei:ben 1;ot
iret betalen van 11 s" L0 d" gro" aän J¿rnne van den Houvere en 3 s" 5 cl" gro.
en 2 inq. kosten"
Ilo 7Iv" /1.5"

'vVitlem de Drû,ssat-e geef t aan Driesekine, Aechtkine en Cal1e1<ine, de 3 l<iir"
clerenbv¿r.n Gillis cle DrussaL,e, zLjn 'broer, die reeds 14 jaar u-i-t. het lancj is
en die verwaarlooscl worden door.l,isbetten van cler l3eken, hun moecler, 28 lh"
gro" bij z:-jn dooci, nl" Driesekin 12 l-b. gro" en de meisjes elk ii lb" gro"t
op voor\,vaarde clat hij qeen weLLige nakomelinqen achte¡r'laat en het qeld i:eheer
wordt. door venuanten van vaderszijde"
Fo 72v" /6 "

+O7 " auc]ustus 1,2

io6 "

5 OB

5O7" Sanders van Clapdorp qenaamd Maes erl<ent zictl voldaan
van de koop van cle helft van 2 huizen, staande op de:

L.oegekomen bij de doo<J van z|in moecler"
Fo 6Ar" /6 "

5O9. Jacob vander Haghe, Jan Be.r'-nyer, Boudin (.re Pape en
ren van de Sint-Jacobsparochie in GenLe rappoi:teren
lern vanden Pitte, Janen Toet.en en hun gezeLlen, op
van Loe, fs" Jan veroordeel-d hei:ben tot het beLalen
vrouw van Jan rìai:aut en 25 gro " <:n 1- Íng. kosten "
Fo 6Sr. /I"

van Janire van deir Perre
Steendam, clie heim zijn

Lievin de Jaghere, vinde'-
dat. hun voorgattclers l^Ji1*

23 september 1"404 Janen
van B s" gro" aarr de

de Pape en Lievin cle Jaçher:e, vinde*
rapport,eren clat zii op 11.5 februarj-
heÌ:ben tot het. beta-Len van 7 s " il d

d " gro " kosten "

Jacolc vander i{a.ghe, Jan Bernyer, Bouclin de Pape en Lievin de Jaqhere':, v-ì-ncie--

ren van de Sint*,1'acobsparochie te Gent, r¿lpporte.ren daL hun voorgar¡gers ln/iL-
lem vanden Pitte, Janen ToeLen en hun gezellen op 7 oktober 1'404 Bottdine van.
cier Ramen , fs" Piet.er veroorcieeld hebben tot het betalen van 23 g.ro" aan
Janen Rabau en 25 gro " kosten "F" 65r" /2"

510. Jacok; vander l-laghe, Jan l3ernyer, l3oudin
ren van de Sint*.Jacobsparochie tcr GenLt
14C-7 (n.s") pieLerren Bulnine veroordeeld
gro" aan GiIIis van den Velde cìn 2 s" 4
Fc' 65r" /3"



206.
ILOT " ailcJusLus 1"2

51-1-. Jan Vermarien heef t verkocht aan Gillis van Carsel,:, f s" Colaerl:s een lce--
hr:isde stede staande l-o Petr,.qem bij Deinze, met a.lles wat erbi j hoort etl
belast met 40 s" par". per jaar" Deac koop is gc,:sloL,en voor ?-2 lb" 'IO so qro"
tour.rn" (plus 32 s" gro" tou"rn. voor de heer) "
llo.rclen: Jan van der Scaghe, Colae.r"d v¡rn Carsele, DanÍ-e1 van Stockelgate en
Cl ai s van cien Brouke "F" 65v" /1,"

.51"2".ian Hebbel, Jan van Lemberghen en GiJ-lj.s van cien Ecke, vinderer-l van c1e opper'-
l<osteri j van de Sint-Janspa::ochie in Gen i:, rapporteren cia.t zL j op 16 juli
1,407 Pi-eteren Lexiruuse veroorclec.ì-cì hebben tot het betalen van gfi schilden
aan Godever<ie vander Haghen en 1,1, rJro " Jcosten "F" 7Lv" /2 "

5L3" I'lartin uLer Galeiden ve.rklaart daL Jacob uLe:: Galeiclen,
3 lb" gro. tourn" meer schulcliq is van rie li jfrente van
per jaar die zLjn oom hem scl-ruldig is als erfgenaam van
uter Ga1eiden, zíjn broer, de vader van Martin, die die
ment gegeven had aan zijn zoon,
F'o 72r" /8"

4C.7 au ustus 14

51,4" Ileinric de l\eclcer, fs" Heinric, erl..ent ciat hij 7
is aan Merqrieten , de vrouw van l-leinric lrlecker,
geJ-d "F" 72r" /L"

zi.jn oom, irern maa::
4 lb" gro. Lourn"
meester Ma¡:Linc¡
lijfrentr: lrij testa*

lb" gro" tourn" schulCirl
zíjn moecler, van gelcend

ugustus 19

51-5 " Daneel van den Hole heef t verkochL aan Hej.nric den [lrunen, priester, zi jn
stede, huis en erf , met alles wat erkrij hoort, sLaancle in de Opperschelde-
straat op de hoek tussen hr:t nieuv¿ straa.tje en het huis van Hein¡::lc Scie'i:er,
v¡elk huis en stede Adaem van Ydeqhem aan Daneel van den l-fole gaf ter gelegen-
heid van zLjn huwelijl< met jonkvrourv Annen, zijn dochter, belast met een erf*
rente van 5 lb. par" per jaar en toebehorend L kapelanij te Sint*Jan clie nu
bediend wordt door Reymhout van den Voercle, priester" Deze koop is gesloten
voor 1.2 lb "Fo 64r" /8"

407 november 5

516" Gillis de Vriese, Jan de Cur'Le en hi.¡n qezel-len, vinrleren van de opperkosterij
vûn Ce Sint*Jansparochíe in Gent, rappoj:teren dat voor hun voorganqers Adaem
van Ydeghem en zijn qez-ellen ,Jan Craproen op 9 julL 1"407 verklaarci heeft. !
kroon van 40 qro" schuldig te z3-jn aan Stevine l{oybant als wettclijk plaats-
vervanger van 'Ihomase van Groet,enbriel en 32 gro" kosten"
Fo 63v" /4"



14oB (n"s"), i anua.ri 16

'I5!7 " Jan van den Bossche, f s" Gillis erkenL 5 lb" gro"
Vic{:oere den y1iç:,-,;here, priesbcrr van de koop van
te C¡verschelcle r eêñaamc1 de Vier llcemsk-inderon "
l3org: Jan van Deurmen "
Þ-o 3'/r" /tZ"

L{3*t¡-*F."1---åuv-qsr*i.?-

1-5L€j " Jan cie Pottere, f s " Pheli-p, erkent
,'reeft van de cellebroe<lers tc Clerlt
Fo tjOvo/3.

ctat- hi j L0 lb " gro " tourn " onLvangen
\¡oo,r cïoeclev'en die hij hen qeçeven heeft"

schulclig te
3/ii van een

207 "

zLjn äan
huis, sLaande

1-4'.lB (n"s")u februari 7

4r:40 Tussen Sj-moene van cier Sickele cij-e een erfreñte van BO l'b"par" ve.rkregen
irad bij de doocl van Seqheren van Embise, trerzel op een leen dat Segherc-:n j-n

-l-een hielcl van Seghcren en W-j-llemme van tvialdeghem op zijn grond t-.e 15s,,1hern
in Oudegem in cie kasselrij Ouclenaardee ên jonkvrouw L,isbette van Embi-se,
zuster van Segher Bernages en erfgenaam ervan clie voornoemcj leetr geërfd irad
van h¿rar broer, die het op zLjn beurt çel<::egen had van Segheren vair Emìr5.56,
zijn oom, worclt .le volqende mj-nne15-j1<e schÍlcking -qeLroffen: Sj-mor¿ne doet,
afst.and van zLjn rente voor 600 lb, par" en 2OO lb" par. vool: kosten en ach"
ter:stallige r.:jnt,en en LisbeLte moet Daneels van Þlaldeqhr:rn zLjn tiencle d"
betalen.

7 juni 1410: jonkvrouvr Marie, de v¡eduwe van Simoene van der Sickele? ve.Ìî-'
l<laart zLch volciaan van Goessin van Varnewi jc"

:t3 januari '1"418 (n.s"); Goessj-n van Vaernelvijc, Jan vancler Delst en Jan
Àechtenzucnc, als vooqcl van dr: dochter van Goessin van Vaernewijc sche,l.den
Victoer van der Zickelen kwljtrmet toestemming van cle schepenen van gedele"
Fo 32r" /L"

L4oB (n.s") " maart 5

LJ /.U " Jacop van Ertbuer, Jan Amelric en Jan de Berckere, houLbreker, IneesLers van
c1e i-leilí.ge Geestt.afel van de O.L" Vrouwkcr:l< te Sint,-Pieters met Janne van
cl..:r ljelcen, pri"ester en onLvanqer van clr-: vc¡ornoemde Heiîiqe Geesttafel. Ìrebbcn
een erfrenbe van 35 s" paÌ:" per jaar gelegen in de Kammerstraa'b op een on-
behuisCe sLede tussen hr:t huis van Roelant Groten en dat van de wecluwe van
Andries sBruwer, verkocht aan Roelande van der Heyclen ter vergoedinq va.n een
erfrente van 38 s" par'" per jaar, gefeger"ì te Sint-PieLers clie t-.oebehoorde
aan Roelancie van der Heyclen en clie,aan Jacop rran Ertbuer was l-oeqekomerrLen
l:ehoeve van cìe l-leilige Geestt,.rfel"
Fo 39ro /tl"

L4AB (n"s")n maart B

L5?-1" Lievin Deynoet heefL
Janne I'leyeraert voor
F.o 43v" /5"

een staanpl¿rats in het Groot Vleeshuis verhuurd aan
?- LTs " gro " tourn "



2oLj.
4AB (n"s"), m

522" Joes van Calais heeft verkocht cLõul Janne van Bassevelde als voogci van Tor-it-
seinkine dr:n Hase en Simoen van StraceLe a1 het recht dat hij bezit op het
goed ter Hulst gelegen boven Quaetrecht zoals Joes het verkreeq irij heL ovei:'-
tijden van jonkvrour¿ LisbetLen Colmans, weduwe van Joes uten [tame, die ztjn
ÌÎIÌroeie?rwas" Deze koop is gesloten voor 10 lbo gro" vüaarvarì Joes reec'ls 5 Lb"
çro " ontvangen heeft "
F." 47r" /9 "

4o8 (n"s")n maart 9

523" Voor Boudin van Ravescoet en Jacop van Ravescoet,, er:facht,ige lj-eclen van Gent,
heeft. Willem vanden Pitte, fs" Willem, proviseur en gouverneur vän de o.L"
Vrouwgilde van Si-nt,-.lan in Gent op 16 november 1"368 een erfrente van 1"2 Ib"
par" per jaar gekocht van Justaes van Abbinsvoerde, die bezeL j-s op het erf
van zijn huis, sLaancle aan het Sint-Niklaaskerkhof op de hoek van c1c Rein*
bouds steghe.
F" SCr" /4"

+OB (n "s" maart L5

524".Gillis Lant.e erkent dat hi j 33 s" gro" schulcli.q is aan LÍ-sbetLen, de wecluwe
van Jacop uten Wulghen "
Þ-o 37r" /'I5"

4Oí3 (n"s" maar t 1-7

525. iviachthilde tsVraeds mel l-leinri-c van den Poele, haar man çjn voogd: efl Janne
den Vraeci, haar broer, verklaren ciat zi.j onclerlinq overeengekomen zijn met
uitzondering dat. e1k zijn rechL l:>lijft eisen op het e.rf, gel.ergen te'fÍelt,
dat hen is toegekomen bij het overlijden van hun moeder en auster.
F" 5Br' /B "

,1 
^(t-i: \-., C) S tember 9

I -9.aar

526" Gillis cle GrocLe heef L verhuurd aan
s Lr:de r geleJgen in Hoeke, genaamd cle
kapoen per jaar:"
Fo 6Tv" /3"

113. (n,s"). januari 2L

l-,isbett.e van HerleEhem heeft een rent,e van
coppe Leyscoef , priest,er in de naam van de
op het huis vermeld in rlro 482"
F " i{v" /10"

jonkvrouw lulergrieten Louf s een behui.sde
Rerch, voor 9 jaar aan 2 lb" gro" en 1

52-/ " 1I so 6 d" par
cotidiane van

verkocht aen ,Ja-*
SinL*Michie1.s, bezet



onde,î datum ( november 1,406)

5i13" Uitspraak in het
naam van Bouciine
gen te Moortsele
cle keure te Gent
Fo Sv" /6"

?^o

qesc.hil. tussen Janne den llrunen en Boudine Speymanne, ei:fqe-
Speymanne, zijn oom, j-ovom" renten op een stul< grond gele-
dat Janne vroeger van clc oom c¡erkocht had. De schepenen van
ontslaan Boudi-ne van Jannes eis"

onder clatum (onvolLooide al<te)

529" V;:ourve ¡recht.e St.oppeteren, weduwe van Jan van cJen Heckr:, heeft verkochL,""
Fo 2Ov. /8"

530" Katelinen zVr/agheneren, cle weduwe vð.n i'1ar:s Myensoenr Çeeft aan Lyen Roe-:qeer,
fa" Farant, haar nicht clie bi.j iraar woont"""
F" 26v" /2 "

531-" IJitspraak in het geschil tussen Janne cien Raven, slaqer en Jannc eÍl Sirnoene
den lìaven, zi,jn kinderen en Janne c.len i{ayere i"v"m" de halve bunder land
ger"rcten sRaven Akker, çelegen te l-ieusden aan het- goed te Kiekinsl-raghe, r,lir-:
Janne den Nayere vroeger van Janne den ttaven gekocht had" Reyneeren en Go-
cleverde van cier Haghe. " "r¡o 35v" /1"

532" IJitspraak in het geschil tussen Àleycle vanden Boi:ne" ""F" 37v"/6"

533" Loder,vijc cìe llase erkent clat hij 17 lb" 10 so gro" tourn" schuldig is ð.an
Boudine van der Straten van cle koop van 2 cielen van een huis staande tr: Pamel
voor de kapel van Onze L,ieve Vrouur tusscn het huis van Jan van OnderL en dat
van Joes sVoes (cle andere vier zesden br:horen toe aan Gillis van Griequar:t,
broer van llouclin langs moeders kant) "
Bo.rgen: Jan cle Mersman en Olivicr CobeyL,
Voldaan l 19 juni 141,1"
F" 39v" /1,"

531J" Licvin Coc¡lins, pri-ester, heeft een erfr¿:nte van 1-5 l-b" par" per jaar, die
hi j vroeger qekocht ha,J van Janne r¡an Hoi:ten, ì<ruidenier, bezeL o¡: hct huis
en erf dat nu toe]:ehoort aan Janne Steppen, staandr: aan de l{oo.rna.ard, ver*
wÍsselci meL. Jacob clen Cl.ievere , prÍ-r:stcr, ontvanc;er van de O"L" Vrouwgilde
j-n de Sint-Niklaaskerk, voor cle I{J lb" par" per jaar",,
Fo 53v" /4"

535" Goessin van Va.rnewijc en jonlcvror.lw Lisj;ette llarnages, zLjn vrouw, hebilen een
lijfrente van 48 lb" par" per jaar verkocht aan l,Villem, baètaardzoon van
Ti:ir:steran van Haelwine en jonkvrouw Lisl:etten Hids, zLjn vrouw" " "Fo l>4r" /t"
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tonder datum (onvoltooide akte)

153b. Jan de Zielbekere heefL verkocht aan Heínric Symare het vierde van de h.elft
van al"le percelen moer, zonder de gronôo komend van het overlíjden van Í(er-
stj-ane Beyse, waarvan de andere helft, toebehoorL aan HeinrÍc Symare en zijn
vrou\^r, de weduwe van KersLiane Beyser nI" het vierde van de helft van 3

br:nder moer c¡elegen op Bokenaer bínnen Saaftinge, meL het zuideinda aan <ie
moer van de abdij van ter Doest, het noordeinde aan Janne van Lams\nIert"""
Fo 67v" /2"
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À;.,AERlf , Hughen , 1,46 5

ALAERTS, Huqhe, 19
* vrou\,ve, 30

PieLerr-:n , bal j uw van Ee kl-o , 3?-

AI.,ANTS, Agneete, echtg" Harent Piet,ers.-
sone, 346

ALART, llughe, 3OB
AI.HIN , ci 11i s , 1-3 39
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sÀlvllvlAl\S, MarÍe, echLg; Jan Moenins, ZSþr

lviattheeus, 259
l'{ergrieten, 11,19
Soetin, 749

tsAivlMÂî'JS, Marrien, echtq " Jan }loenins: 366
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i\irlDVJEÌìRPEN, t iebe tte van, echtq " /\laert

Äuweel, L464
AI'JGEEL, Jan, 16
A}rISBEKI¡, Heinder j-c van , priester, on tvan-

ger van Sint*MichieI , 1"334
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."rEllìGH, Jc-ì.n de, priester , 29 1 - wed " Symoen van, 27 5
AERS, Joes, 26c^ 266 BAST;\ERT, Olivier, schout van Hulst, 8/*i:
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34r
Clais van den, 5Oo
Claise uten, 192 2O5 21"3 214

214 "
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Lysbette van den, ecirlg" Clais,
lcooPvrouwr 412
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Sint.-Jacol:sparochie, 1171 7172 1276 BiivERSLUUs, íli11is van e lgg 1cB7 i-1-ûcr
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j3ERNYER, Jañ, vitrder van de Sint*Jacobs* BEYDInI, Jan Gii.1i.s, f s " Jansoons ,I1"1"parochie, 15otl.- 1510 Syrnoene , 22O
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V',tíl1em, 685

BLOCKJI, Janne, 853
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3LOUi,iE, Gheerem, 1435

Lodewijc,1461
Ociine, fa" Gheerem, non te Doorn-
zele , 1,435
Pi<,:t.er, fs" Lievin? 1298

ILOUIVTEI',I, Janne, L059
Lodewijc, 534

3LOUliS, Katheline, echtç " Goessin van
dei: St-raten , 564

ILCLIS, l',lergrieten, zuster in het Sint-
Janshui s , 1,421,

iLYDliN, Pi-eteren, 9[i5
3LYE, I-iughe, 16 3
iOC, Jan de , 1-06 5

Lau.reinse den , L157
]OCKAEIìT"', Jan , 1O?-4

Viil1em, 1c-24
ìODFi, Jan de, BB4

Jan cie, fs. Jan, tl84
Jan de, fs" PÍeter, L43
Janne den, 1257

}OEGI\ERDE, Janne, 45i'l
Janne, f s" ,Stevin ? 1,405
Janne van den, L19B
Janne vander, fs" Pieter, 1,41"3
I''lergrieten varr den, f a"
echtg. Cornelis van der

OEGAERT, Heinri_c, 19
J¿:nne, fs" Jan, 1?-38

OEGARDE, Wil1em van den, fs"
1j,192

OE|AER, Gillis van, 705
fìaes se , 996

Segher,
Meulne, 222

Clements,

216.

BCELARE, heer van, 646 666 7O9
I3OELEI!, Laurent , 1C.57

Lisbel-ten, fa" Vr/i1lemme, echtc¡"
Jan Dulin, 78C)

'rJillcm, 331" 576 785
"'.. viillemme I 7BL)

sl3OElt/iAUWERS, Mergri<;ten, wed " Phelip
L,uissaert, 4UC

BCEMGHERDEN, Janne van den, 463
BOEMHOUTil/ER, Jan c1e, prieste::, 153
sP-,OEttlFlOUWERS, i4erqrieten, L176

Merorieten, wed " Phil.ip Cussart,
4 4a
-L IÚ

tsCENAERT, Jan, 71,2
BOEiiiJBEI(E, Janne ven, 766
l3OIll'lBEKEjN, Arend van der, 6A7
ROEI\li, Gi11is,441

Jacob, 127
Jan, 451 477
Joeri s., ., 1"27
r^ -' - 544UI.JC> 9

l4artin r 1i39
t4artine, 740

BOIiNEN, Jan , brouwer, 651
Janne, 658
Janne, brouwerr zlt.\
Itiartin'' '739

BOENGAEIìDE, Jan vanden , 1352
BC)ìiNGÊilìDLì, Jan van den, fs. Soyer, 2O1
BOEiVINGHEN, Gillis van der, 1021-
3C:EIIçPY¡U", Jan, 1194
i3ütiiìGEVÀLE, Jan van, 5
BOESEIIS, ivlergrieten, alias sDenen, 4.5
BOEY;\ERT, ,Joris, fs" Jan, L52
BOLl,,/\ERDE, Heinric, 3O4

Janne, priesLer, 1-60
BOLLAERT, Heinric, 815

Heinric, vinder van cle nederl<oste-
ri j van de Sin L-Michíel sparochie,
172
Jan, 30 928
.Jan, priester , 12O

BOLLART) Heinric, vinder van cle nederlcos."
teri j van de Sint-Mj"chie1sparo*
¡r.rì n 169 ¿71 1-1_50

Jan, fs" Heinric, 419
Oste, ?96

BOLL,E, Jan, 630
.Janhe, 694

BOLL,ES, Jan e L266
BOLLIN, Simoen ) 983



OLLOC, Zegheren, 1-L20
OLLOT, Achillesr T06
ONAES, St,evine, 1322
ONEN, Jan van der, 134
CINNERTE, Kateline van der, wed" Jan, 948

- I^iillem van der, B4B
ONÎE, ldouter de, LA46
ORCH, van den, zie Claise Weytins

l{ergrieten van der, echtE" Jacop
BIankarder 9O5

- Willem vander, 1,247
ORCHGRAVE, Olivier den, g.ouverneur van

de Sint-Jorisgilde Le TieIt,, 1,236
OIìGEVALE, Janne van, 1,4O
ORLUTE, Caslne, 96O

Pieteren, 834
Pieteren, huidevetter, L080
Pietren, 271
Pietren, huídevetter, 387

ORLUUT, Casi-n, 499
Gheeraerd, schepen van gedele ? 346
Gheerart, fs, Goessin, 7267
Gheerem, 564 L206
Gheerem, fs" Gheerem, 564
Gheeromme, 537
Gheeromme de jonge, 3O2 75O
Gheeromme, fs. Goessin,. 21,3 214,
I-leinric, 1"179 L180
Jan, L480
Jan, fs. Goessin, 7OB
Mergrlete, 469

ORNAGES, Lysbette, 620
ORNAIGBN, Zegheren, 529
ORNAIGES, wed" Segher, 1259
ORNF.;, Aleyde vanden, 1,532

Janne vanden'. 989
CRRE, Janne van den, 418 45O
CIì,SSELE, Janne van, 8O9
3SCH, Coelarde van up den, 65

Coelaert van up den, 13O
Colarde van up den, 46c-
Gillisse van up den 2 1047

ISSAERT, I-,ysbette, dochter van de zoon
van Dankaert, 322
Pauwelse, pensionaris van Kortrijk,
1393

ISSCI-IAERDE, Lambrechte, 446
)SSCHAERT, Lambrecht,, 1O92
ISSCI-IE, Andriese van den, 1349

Beatrisen van den, ontvangef: van de
infirmerie van Sint-Elisabeth'- 995

277 
"

BOSSCHE, Diedericke van clen, 49
Gheertruden van den, 1499
GÍllese van c1en, 42O
Gillis van den, 246
Jan van den, 1505
Jan van den, fs. Gillis, 616 636
1,51,7
Jan vandon, fs" Heinric, !218
Janne van den, 793 B2o 821" 827
1L05
Janne van den, fs" Andries, 144
Janne van den, fs, Heinric, 545
588
Joes van clen, f s" Jan, 1O9
Joesse vanclen, 1,467 i473
Pieteren van den, bakker, 3tB
Segheren van den, amman van Dron-
genr 879
Thomaes van den, genaamd Cornelis,
11"29
Verghinen van den, echtq" Goessinr.
osten, 90

- vrouh/ van den, 1,261"
Wi llem van cien , 89

BOSSE, Janne van den, 77
BOST, Jan van, 354

Mergrieten, wed" Laureins Beyaeri-..
6L6

BOUCHOUT, Justaes, L0L5
IIOLJCHOUTE, Jan van ? 749

* vrouw van Jan van den, zLB
BOUCKEN' Janne van den, 4O5 1-208

Jacoppe van der, BO2
BOUDTNS, Christiaene, 1,246

Gillese,1L65
Heinri-c, 303
Jan, fs. Heinric, 839
Janne e Lc-37
Kateline, fa" GiIlj-s, 71.

Lambrechte, alias de Scepmakere,
884
Laureinsr 366
OIivier, 71

BOURGEVAEL, Jan van, 1321,
BOUTEN, Janne, BLt
sBOUTS, Lisbetten, L452
BOUVANKERKE, l-isbetten van, LO22
BOYS, Boudine, 1,116
BOYTAC, Jan, 838
BRABAIiIT, Janne van, L0L3
BRABANTERE, Clais de, 584



ìIìÀBÀNTERE, Lievin de, 1,386
IRACKE, Janne van den, 1,431,
IRAEM, Boudin, 22 522

Daniel, 453
Martín, 30

TRAEIVIBOSSCHE, Jan Van den, ontvanger
SinL-Pieters, í-325

|R¡\EME, Hein1Lc, 6O5
,RAtrPIT, Jan van def , alias Smout,kin,
iRAI(IlLE, Bernarde van, 6B

Git1isse vane L148
! I4artin van, 5O5

Roegeer van, 68
IRANDE, Jacoppe van den, 465

Jan van den, 352
Pieter van den, 30

,IRANDINS, 1lr/Í1lem, 39
,RECH'I, l¡/illemme, 1,397
IIECWAGHEN, Gi 11i s , 30
REEBI\IRDE, Pieteren, f s. Sander , 954
REEBAERT, Jan, 895

Janne, 996
REEIv1T, Jan van der, alias Smoutkin,
REETBEERTTT Jan, 1,323
RE|4T, Janne van cler, 1"035
REUCELE, Jan van, 1O7O
RI.ISHUf C, Gheeraerde, 1"O5
Rf NlE, .Janne, !4O
RïSfNC, Gheeraert, 389
ROtrSSCHE, Boudin de, 1"1,2

Jan de, 1.021-
ROESSCHEN, Boudine den, aalmoezenier

Sint-Baafs, 734
ROUCKE, Gillisse van den, fs" piet,er, 1330

- Jan uten, 293
Janne vanden e 964

ROUKAERT, Claisr 567
ROUKE, Alijssen vanden? L32

Cl ai s van den , L51,1,
Gi-llese van den, 1,7'/
Heinrike van c1en, 895

- van den, zie Heinric de Man
Jacob van den, 1OO1-
Jan van den, wassenkaarsmaker, 958
Janne uten, 346bis 355 544 568 L43L
Janne van den, 281,
Jehanen vanden e LL64

..' Líj sbette van den, echtg " Gil lese,
177
ivlachtilt van den, echtq" Juris ute
Meeram, 235

)14

BlìOUKt, Mat'tin van den, 26
- Mechíele van den, 593

Ff.gantc-: van den, 7496
; Rôegere van den, 61,2

BRlJCcllEN, Godevert van der, LO69
Märien van der, LO69

BRUDEGOEM, Lievine den, 594 921, 995
BRUECÊLE, Aechte van, 79O

Betklne, kind van Pieter.- 1"L76
Callekine, kind van Pieter e 1L7,6

'b Copkine¡ kind van Pieter, 1-L76
¡ Jacop üan.¡ 6102

Jan väñ, fs" Pteter, 478 1,L76
kfnderen van Pleten van, tt3
Pietet'kine, kind van Pieter, 1-1,76
Vrancke van, alias Metten Honden,
1_39

BRUESSÐLE, Boudine van, L327
Janne van, fs" Pietere 99O
Kate}ltien van, fa" Pieter, 49

LIRUGELETTAS, Janne de, 7O3
BRUGGHE, Janne van, 1444
BRUGGHEN, Ghiselbrecht van cler, 1A79

Godevert van c1er, 30L
Jan van der, 1,326
Jan van der, fs" Gillis, 1"473
Jan van der, f s" Jan, 3€1L

Janne van der, f s" Pauwel 2 1"343

- Janne van der, f s" Piet.er? 752
14L3
Lysbette van der, wed" J¿rcob uben
blulghen j '126 1.28
Lysbetten van der,wed" Jacob uten
Wulghen, 248 7OB
Pauwels van cier, L66
Stevin vander e 1"401"
Stevine van cler, ?-Bz

BiìUGOEM, Janne den, 2O7
Lievin de, 3OO

BRUIGGHEN, Janne vander, fs.
BRUNALS, Michiel, 1"224
BllUNE, I3oudin de , 67 3

Cornelisse den, 747
Fransois de, 1"?^34

Fransoise den, L30
Harent de, metselaar,
Heinric de, priester,
Janr 693
Jan de, 474 922 1,239

. ì, Jan de, f s " Gheerart,
Joes de, 30

Pj-eLer, 12

van

¿JJ

918

van

1486
138 5

65



Ili:tUNE, Pieter dê, 346bis 38 L
Robberecht de, L3B5
iìobbrecht de , 6 5 38 1- 1,239
Robbrecht cle, beeldhoulver ) 1,54 1236
Wil1em cle, L333

ISRUNIJEL, Pieter , 932
tsRUNEl\, Heinric den, priester, BBZ 1"515

Jan, 1179
Janne, 686
Janne den, L52ti
Janne den, zager, 97 759

-- wed. PheLip, 939
Pieteren cJen, voogd van het Wenr:*
maerhospitaal, 186

SBRUNEN, It'lergrieten, meesteres in het
Wenemaershospitaal I 254

BRUUN, Jan 1 876
BRUUNBAERTT: Zegher, L06B
BRUUSCH, Jacob, 852

Jacoppe, broeder:, natuurl-ijke zoon
van Jacob, 852
.ianne, fs" Inlout.er, 42O
Joesse, L16
kinderen van Olivier 1 894

BRULJSSCHE, Jacob, 92
i-IiìUUSBEKE, Jan van , 1,197
BRUI^/E, Moenine den, f s" Huugh, 877
BRUIIúER' wed, Andries, 129A

Jan, 1234
sË3RIJWER, wed " Andries , 152C-
ì:lRUlVERIl, Janne den , 1"234
sBRU'*/IIlìSr Andries, 1469

Claren, 1,64
tsI3RUV,ÍËìRS, Genevieren, 7 37
BIìYSHUIC, Gheeraerde, 105
BUC, I-lecken den , 27 2 7 25

Jacob de, 867
Jacoppe den, 1,238
Jan de, 34O
Janne de, 982
I-au.reins de, 799

BUCGHESELE, Andries van, 87O
BUC,STALE, Pieter de, 749

Janne van, amman , 41,5
3|DZ)!LE, Andries van , 574
3UEDEl,, Gillis de, 389
3UE}ìCHGREVB, Lievine den, L00L
3UERE, Kateline van den, 934

* VrOLI\^/e VAn den, 30
3UEREI'J, Kerstinen 1./an, fa" Arent, 74

lrô

BUEtlHOUTii, Ectore van, 564
BUGGHENHOUTE van, zie Heinric de Herke
BUTSSE, cillisse de, 167
BULSSOEN, Willemme den, 241.
BUISSON, Willem den, 142 2.34

Willemme den, 1055
BULÏ NE, Jan , 1,171
BULLIN, Boudine,833
BULhIII{8, PieLeren, 1-5 L0
BULSTRIJNC, Marien, 767
EUIIREVOETE, Goessine, 1,232
BUNS,SINC, Gillis, 7441
ßURlìElvlANNE, Janne, 139L
B1JRS, Agneesen , 778

Lisbetten, echtg" Janne Versaren,
L450

BURST, Ì3eatrisen van , 1,354
BUSSEGHEM, Jan van , 1,!63
BUSERE, Janne den, 329 523 524
BUSSAERD, Wed. van,37L
BUSSAERT, wed " Jacob, 11OB

Philipe, 1.1.76 !

BUSSCHB, Wi1lem van, 85L
\nlillem van den, fs" lnJouter.. 1A17

BUT, Jacob de, 18
Jacoppe clen, 95L

BUTCHEGHERE, Janne van, ontvanger van
Nevele.- 137

BUTEii, Daneel van e 796
lvleeus van, 1,456
Zegheren van, ltOL 1LO2

BUIIGHESELII, Anclries van, B70
BUTSELE, Andries van, 8L3 !2Oz
BUTZELI, Andries van, 384
BIJUC, Jacob, 666
BUUDSELE, Andries van, 1,231
BUUNREVOET, Goeesin e 1223
BUUS, Harent, 1-83
BUUTSELE, Ancìries van 837
}3UXST/\LE, Janne van, amman e 498 655 86B

949 1C^32 1439
IIUXTALE, Janne van, ammane AtB 45O 1,378

1439
BUYSSOT{, Willemme de, 1,371"

CABUUS, Anthonis, 60 51-6
Jacob, 51-6

CACHTEL, wed. l'latthi js, nu echtgo .lan
van der Flaghe r 579

CAELDÌìIE,SCH, DaneeLe van, 389



:AENIBEKEN, Gi11is, 60L
:AliNS, Lievin, 1461

Lievine, f s" tlJouLer, 1,L18
:I\ASMAN, Eylard , 344
'AEURiiKE, Gillis, 29A
AIS:li{, Jan, 6OB
ÀI,AES, wed " Jacop van e 1244
ALAIS, Jan van, 3O4

Janne van, 156
Joes vane 761 1522.
Lysbetten van, fa" Janne, echtg"
Clais van Huusse, 156

ALAIìDE, Matthi j se, 456
ÄLAY,S, Janne van , riemmaker , 711"
ALKI¡INE, Lodewi jc van, 29
ALUl/'i E, Jan de, 1C42

Katheline dê, echtg" Janl 1C42
AYililìEN, Fleinric van der, 95
AMPENE, Heinricke van, 11

Pieter van, fs" Gheeraerd, 96A
AlvlPINE, Heinric van, B 38
I\NIEGFIEM, Jan van, 11O 706 7O7

..Ianne van, 7L3 1281
AIJ'IIìEELS, Lisbetten, wed" pieter Robbijt,

1L26
APAüRT, Lijsbetten, fa" Hughe, echtg"

Mechiele de Conínc, 1278
APELLEhI, Janne vanden, 550
\rrPE, zie Jacob van den Ackere
\PPEL,E, Robberechte van, 9O9
\PP'IILLEN, Gi I1i s van der, 189

Gillis van der, fs" Symoene 339
Janne van t-ler, 535

\PPOliN, Heinric, 3O
\PPRCEN, Raessen , priester , 6Ct9
\RE|4AI{, Seghe.r:, fs" Goessin, 428
\RTii\lS, Katheline, wed " Jan van Weldene,

1162
\RLTltR, Janne, 63
-tRPE, r,ie Pauwelse vanden Ci:ayen 2 A42
\RSEI-E, Col aerd va.n, 151í.

GiLlis van, 943
Gj.11is van, fs" CoIaerts, 151"1

\STEELE, Danee1 van den, 30
DanieI vanden , 1,362

\:1TELAII\, Jan I 1,225 1,280
iSTELEIlrlE, Pietren, 1,498
TSTELLAINS, Lisbette, 2SB 1-37O
r'IIIR, P"ieter de, 654
TUBEJl(Li, Sj_moen , 1,290

22C. "

CAUBRAKEN, Jacob, deken van de smeden, .

326
Jacop, cieken van de smeden, f.i:i:l
Jacoppe, deken van de smeden, 29O

CÀUDENBf:lRGHE, Jan van, 945
Lijsbette van, 30
i,iviene van, 653

CAUDEIVHOVE, Everaerde van , L3()5
*- wed" Ghiselbrecht, vanr[i23

CAL,SMAN, Daneel , 942
CÀU\^/ERIC, Janne , 991- 1,1,1X
CAUWERIKE, Janne, 745
CEBELIEI\, Jan van, fs" Pieter, 581"

|4ergrieten van , echtg " Jan , 5B 1
CHEINSLAhIDE, l^/i 1Iem van den, 447 521 1Cì5O

L444 1475
Willemme vanden, 424 443 9BB 1254
1?_55 1502

CHRISTIAENS, Joesse, 1217
CHYMAER, Heinricke, 694
CLAEUS, Ghyselbrecht, 1218

cil1j-sse 2 2.93
Jan, 1-C3,1 1243
Kathelinen, echLq " Vúi11em van
Gansbeke, 360
Philip,4BB
Wi 11em , 1,79
Willemme e 1Ot2
Wouter, 611"

CLAEUWAFìTS, Lisbetten, 1C71
CLAEYS, Daneele, 426
CLAIS, Amelen, 93

Danecl, 30
Gi11is,1237
Jacobe 335
Joesser 335
Kateline, 531-
Lyssen,. 97L
it{atthi j se, 93
WilIem, 886 967

CLAISSONE, Arnoud, 93
CLAPDORP, Sanders van, genaamd Maes, L507

thonase van, 1248 1,381
CLALJS, DanJ-eIe, 162

Gi11is, 1,237
Jan, 1C-34
Jan, schoenm.lker, 494
Willemme, 1Q12

CLAYS, Jan, 798
SCLEENEN, Aeght,en, 938



ILEII'JE, Jan de, f s" Joes¡ 639 r

ILEINEiV, .ianne, f s. Jor:s; r 1-158
IL,IIPDOIRP, Thomase van, 536
ILERC, Arende den, fs" Jan, 1324

Boudin de, 3L3 775
Gheeremme de, 31?_
Gillis de, priester, 9O3
Ja.nne de, fs" Boudin, 313
Janneden , al i as Santpoerte , 11,43
Janne cìen, brouwer , 1346
Janne den, fs" Segher, 1O4
Johannes den, 1L(J7
Lievin de, 54
P j-eter de, 30
Pieteren cie, fs" Pieter, 17G

.*' Pieteren den, 1,82
Soy de, 3OB 867
Thomaes rCe, 763
Thomaes de, vinder van de opperkos-
terij van Sint-Jan, 14O 1246
Willem de, fs" Ost, 13BB 1.447

LEÌìCX, Beatrisen, echtg? piel-er van Be-
renvelt, 772
Thomaes, vinder van de opperkoste-
rj- j van Sint-Jan e 14Oz

CLLIRCX, Beat,risen, echtg" píeter van Be*,
revel t , 1,414
Jan, 1_1_OO

I-EYGATE, Joes van cien, B4O
Joesse van den, 1"í.Ot:
Julien vander , 47rl
Juliene van der, 777 1358
.Julyene vanden , BO4

LIETE, Lievine van der, schilder, 2Og
LïEVERE, Jacob de, priester, 796

Jacob den, priester, ontvanqer van
de O"L" Vrouwgilde van Sint.-Niklaas,
L5 34
Jacoppe den, priester, ontvanger
van de C.L"Vrouwgilcie van Sint*
t.liklaas, 987

-ITE, Lievine van dcr, schilder ¡ 2OÍ:;
.OCGHTETER, Tannen, echtg" Daneel 966
,OCGHIETERE, Mechiel de, 565
-OCL(ENJ, van der, 360
-,OCYIÀN, Jan 2 621
,OCl''lANNE, Janne.- 1,79 869 BB6

Janne, fs" Jan, 1206
Janne, de oude, 1252
Symoene, fs" Janne, .ì69

221-.

CLoESTERMAN, Jan, 66s
CLOET, Jan, 1C67
CLOpÞERE, Vr/íl1em de, 23?.347 39() 681

10O2
VJi 11em den , 827
\iVillemrnr.: den, 19O

CLUEIRVINIGHEN, PieLer van , klokqir: ber,
687

CI{OEPERE, Jan dê , A1
COBEYT, Clivier, 1"533
COC, IJefmän cle, 3C)

Jan de, 3C)

COCKEI,BERGHE, Gheeraerd van , St,2
Vr/ÍvÍne van, 'vrred. GÍ111s vander
Bist, 989

COCQUAERT, Johannes , 1,4?_5
COECMAN, Ghe-'ertruud, echtq" Jan, "/4
COEI-INS, Janne e 799

Lievin, priest,er, 987 í-'S3q
l,ievin, priersLer, kanunnil( van
Sint-Veerle, erf achti.g, 995
Lievine, príester, 21tr7
I-ysbetLen, 11,68
MaLtheeus, 343 1056
Mattheuse, BbB 949
Michiel, 867
Oegier, 30

COEMAN, Clais de, 49
- Jacob de, 399

Janne den, 1279
Pieteren, 656

COIit'JEN, Vr/i1 1em, L1,47
SCOEPMANS, HeylsoeLen, 947
COEREI{I3ITRE, I{artin de, L119
COETS, Justaesse, 5L8 iO52

Justase, 362
.Iustasse, 1,174
Lievin, 57 L052

COKAERT, Jan, fs" l,aurens, 12
COKELSBERGHE, GheeraerL van, 1321"
COKER, Ingheranr de, onderbaljuw van

Kortrijk, !372
COLFMAKERLI, Raesse de, 396
COLI,TNI, Wi11em, 1251
COLIVIANS, Inete, echtq" Jacob t¡Iieric ? 761

l,i sbe tten , wed " Joes uten name ( n ) ,
7.61:1,522

COLPAERDE, Johannes, 1389
CCILPARDE, Janne'- 1351

lìaessen , 546



ICLPART, Johannes, fs" Janne, 135L
Mergrieten, nat " dochter van Raes-
s€r L351
Raesse, fs" Janne, 1351

IOLPEiìD11, Johannes, L336
IOLPERS, Raes, L35
IOMl\{Eiiì, Daniel de, 54
IOMME,IS, Cl aren , :LB 5

Oelert, 1-85
;COII{MERS, Claren e 1,447
IONDETT, van, zie .lanne van Ghistele
IONEYT, Jan, 1"91
lOi{INIC, Jan de, 225

Janne den , 81"3
Janne den, fs" Bertel.meus, 1,46
|'lechiele den, 1,2.1,8 1,278
Michiele den, 8L6
Pieter de, 1,1t)7
Ogier de, 1-066

;CONIIJCX, KaLeline, 749
IONII'JCXDONC, .lan van, Limmerman, 572
;CONINIX, Gheertruden, echtg. Laureins

Weytins, 667
:OOLMAN, Jan, 351

Janne, muzikant, 434
IOPPENJt"fOLE, Gi1lis van, 1199
IOPPERE, WÍ11em de, 1"CrO3

:OPPIIIISOIIIE, Wi11em, 1"148
þJillemme, 856

lOlìBEN, Beelen van der, r¡¡ecl . ',lúi 1lem Coen ,
7 1.2

Ysabeelen van der, wed" Gheerart
Knuts, 5O9

:ORBEWAGIìENE, Wouteren den, kruier, 'l45
:OtìtJELIS, Lievi-n, 923

Ylaes , 468 519 679 961"
zie Thomaes van den Bossche

:ORRIAIì8, Robbrecht, 744
:OIìTE, Jan de, f s " Gi11is, LL8il
:OSTERE, Claise den, 124?_ 1243

Gíllis de, fs" Jan, 566
Gillisse den, pasteibakkerj 74O
,J acob de, 436
Jan de, 383
J'anne den, 99
Lievine den, 931 1,43i
l4artíne den, 2O2
Roem de, 1,347

COSTERS, CaLelinen,;L L318
Lisbette, 1497
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sCOSTERS, i,isbetten, fa" Pauwels, 643
L,ysbett.e, echtg " Are nt Tolneeren,
alias van Mel1e, 1491"

CC,STIN, i'4ergrieten, dochter van de zaon
van ArenL, 926

COSTIìE, Claise clen, alias de l"iaerscalc,
5 Ltr
Gillisse den, 7L9
Ileinric cien, 99C

COTIìEV1, \rJouteren vAn , B L9
COTlll-lEì)4, Wouter van, 3OO
.i ', :*-'lnlgutrerì van , 1"L33
COUBRAKE, Jacop, deken van hi':t smeclenam.*

l:acht , 141"7
COUDENBEIìGHE, Jan van, B60 L2t3L t?.99

Janne van e 1"296
COUDENBROUC, Lippin van, 30
CCUDENHOVE, GhijselbrechL van e 144I
COUKEN, Janne 2 21L
COUSIN, Jan, 608
COUSjINE, hJouter, 1174
COUSYN, Jan, 62?.
COUTE, Lisbette van.' 1,C,84
COUTERIii\, Boudin van den, 6Li

PieLer van den, fs. Boudin, 6L1
COUTIìEN, Pietre'n vanden I 2-59
COUWERSI,INe Martin, 30
CRABBE, Pieter, 634
CRABISERE, Janne den, 756
GRACHT, Jan, 473 699

Lievin, 473
CIìAhIE, Cl ai s de , 87 2

Claise den, 399
cle, zie Gillis Lippins
Philipse de, 849
Zegheren de, 1OB2

CRAI?IìOEN, Jan , 151"6
CRAYEi{, Pauwelse vanden, a1.i as de Cayse,

442
Pieteren van der, L3L8

CREES'Ie Gheeric de, 1-036
CREVEX,, Janne, fs" Joes , 3tlð
CÍìOEC, Jacob den , 1235

Jan de, 225 29O
,Jannc: clen, 941,

CROELAhÍD"S, KateIine, fa" \nioutere wecl,
Francx, 5C3

CÌìOESINI, CI ai s, f s " Jan , 3BG
CROESTNE, Clais, 1-335
CROMBRUGGHE , Cl ai se v an , 9 4'7
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:ROI{}3RUGGHE, Gheerae.r'd van, 265 532 DAi,ii, Phelippe vanden, 233
Gheerarde von, L69 Pietren van den, alias Jarìs? 233
.Janne van, brouwer, 638 DAI"IBRUGHS, Soetine, echtg. Janne Asaerde,
Janne vane fs" Willem, 947 632
l.'lascr van, 532 D/\MELiIYT, l,i.evin, 369
t¡,lil-lem van, 92O D/rÞIMAERDT, Janen I 11115

:ROMMIiLIIN, Janne , 668 DAI\'lMli, Cl ai s van den , 768
:ROMMELIIVIJ, Jacol:, 583 .-"ciÌlis van clen, 389 1"18i)
IRUDENERE, Gillis den, 461 Gitlis van den, metser , 76:::.

llìUDÐi{EI-ìEi{, Segher I 23b Janne van den, 1-245
Iì'ìUUSE\I, iìoegier van der, 27 Janne van den, priester t 1O7:'
IRUU,9,{ANNE, Andries y 1,4ç':5 Mergr:iete Van den, B2O
lLlllLlJEltE, Clais de, 1-1-30 MergrieLen van den, 77
IULEÈ'ÌF3ORCH' Janne, heer van, 74 Pieter vãn den, 753 lì9O
:UPERiì, Arenrle den, 1O1"?- Roeqeer van den, 391

Jan de, 6:,9 894 Roegeere vanden, 811
cje, zLe Jan vander Muelen DAMVS, i,latthys, 962
de, zLe Jan cie Parmentier DAi,'JCKAJiRTHEEKE, Heinric van, schepen van
l'lichiele den, 9 qedele, 346

]UPTi\i) .Jan, 13 DANICKAERTSHIiEKE, I{einric Van, 356
lURllE, Jan de, vinder van de opperkosteri j nnltn, Gi 11i s, 1346

van de Si.nt-Jansparochie, 1516 Jan, L346
IUR'llllKEi'{8, Gillis van, brouwer, 836 DANEELS, Jan ? 1"1i}3
IUR'IEN, Janne den, 1,472 Janne, ll5 LL83
IURTHALS, lvlerçrieten, wecl" Jan l-laring, I(ateline, echtg" r/üillemme Claens,

643, Jan Harincx 1,367, Jan Harinx
L368, Jan Harings 14'35 DANNAET', Lievine van, f s " Jan, 554

IURTVRItrI{D, Laureins, 3BB Vr/i llem van, 325
IU]ìTVRIENIT, Laureins,378 DAhITJTS, Gí1.1is, 1A41
IU,SE, Jan, 278 D/\UBROUC, tsoudine, 553

DAVYD, Janne, 5L3
)AELiviAhl, Jan , 1264 DEBBOUT, Jan, f s " Piet,er, B7b
)AELPIT'IE, Catelinen van, wed" Jan, 2BA DECKER, .Jan de, fs. Jan, 114C-
)A¡INS, CIais, vinder van de opperkosterí j sDLìCKER, Katelinen, echtg" Pieter I 4Ls

van de ,Sint-Michielsparochie, 932 DECKERE, tìeinric dee 425 1436
Janne, fs" Hughe, 163 -- Janne den, L88

)AL,H, I3arbelen van den, echtg" Goessin Lievin, 758 760
van der Straten I 564 Pieter de, 30
Daneele uten, 132 .: Wouter de, 1BÉi
Gheerard van den, 647 Bo5 DECKETIS, Gheertruud, 1396
Gheerarde vanden, 1-1-53 DEDERICX, ,Tan, 30
Jan uten, 75O DliKEN, Gillis cle, BBg
Janne vanden , 647 1,459 de, zLe Jan de Potier
Janne van den, fs" Jan, 1239 Lievine den, fs" Staes, 366
Kateline van den, echtg" Pieter sDEKEN, Andries, 66O
Decker, 11L5 DEIST, Jan van der, 1-0L9
Katelinen van den, wed" Olj-vier van DEIqAI'J, Jan, alias Zurinclauwe, !79
der lilersch, 152 sDIiNEi\r , zíe Mergriet.e Boesens
Laureinse uten, 464 DEI\IJS, Michiel, schepen van Kortrijk,

-. wed " Olivier van den, L1-00 1393
Pirelip van den, 13!34 DENREìMCNDE? Jan van, 1195



)EI\IREML'NÐ8, Janne van , L06 3 14BC 1486
)ENITELGHEM, Lievine van, 582
)Eì\iIliiìGHEI4, Lievin van, 1056

Lievine van, 343 1,lt"bo
)URME.L,ES, Janne, f aktor van ,de Lombarden,

4ÕAl_o¡+

)EUlìl'/iEN, Jan van, 1O77 1193
)EYNIE, l4erqrieten van den,

van l,'/etteren e 481_
)EYi\OliT, Heinric, 554

,Jan, fs" Joes, 14:]3
Joesse, 153
i-ievin, 554 587 758
151_1.

Symoen, fs" Lievin,
Symon, 587

IiYIJOETFj, Jacob 2 261-
*"''Janne, fs" Joes, L437

EYI'J,SE, i'iergrieten van, fa" Sanderse,
Sanderse van? 1418

HOM|? WiIlem, 211" 59O
f BBOU'II, Janne, schepen vân
ICKEI.,E, Lievin van, 487
ïCT, Jan van der, 1438

Kortrijk, 1,39')

Jan van der, fs" Symoen, 70L
J'anne van der, 992 1477

IEDERICX, Jan, 63E
Janne, L5OO
Pieteren, fs" Matthijs, ?_56
V'/i11em, 5B

IEiiìARDE, Hei-nric, 283
IERKIIV, Janne, 853
iERI{TNIrtE, Janne, 346
tERi.iÄNNE, Jacoppe, 504
IERSz vrollw varl CIais, 1145 11,46

Claise, BcZ
:ERI¡JAIìEr Jar1 e 546
:¡lT AL DOET,, Jacob, baklcer, S7S
-JKIi, Gheeraert van cien, gg5

-- kinfre¡s¡ van Jacop van clen, 1,269.Kii, Jehane van den, L442
Píeroenen van den, 1442

)BBELEERD, Janne den, brouwer, L423
)OBBELEEREN, Lisbette, erfachtige,

' Janne van der Cape1len, 55O
)CKlìi\I, Clais van der, 553

Jan van cier, 553
IvlichieI van der, 553

)EDf Nr l-einric r 431
Jacob r 61-C¡ 776
Jacob, vinder van de Sint-Niklaas-
p arochie , 119Í3
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DC)EDIN, Janen, 2O3
DOEDINE, Jacob I 77O
DOEDINS, Pietren, 720
DOEI-AGHEN, PieLe:ren van der, 62C-
DOE|IEI\4ANINEl, Pieteren , 619 625
DC)ERENT, Janne van c1en, 455
DOERESELAEIì, Janne van , 5A7
DOÈli{FISLAER, Janne van, 574
DOERTSSEL,E, Gi11is van, 1302
DOIIRNJE, Inqhelbrechte van den, 2O7

Jan van cJen, 30
Janne van cJen, 32O 1:337 1443
Lievine van clen, 455

DOERIVEKE, Jan van, 236
DCERYSSELE, Denijs van, 1314
DOi,lAES, Michiel , 9r3O
DC)N]CKER, JAN, 4O{]
DOI'JCT, ci I l i s van cìer, 30 328

Goessine van der, alias de Jon.Jhe,
9oc)
Heinric van der, 343 949 1-056
Heinric vanclen, , 23 1Ò2 457
Heinric van der, molenaar, i-OO
Heinricke van der, l:akker, 868
Jacob van der, 343 L056
Jacoppe van der, 868 949
Lievin van cler, 983
Lievine van der, L305

DONLJYE, l{ergri-eLen van cler, wed. Jan
i3acker I 1,235

DONUYEi'I, Johannes van de.r, 1,?-35
DOORESLAER, Janne van, L363
DOORSLAEIì, Janne van, 559
DOIIESLARE, Janne van, 834
DORNE, cillis van den, 4tt6
DORPE, Perciren van cJen, L35L
DORI)lvlAN, Pieter e 667
DLIYI{SE, l'4ergrieten van, provenier in hct

Sint*Janshuis, 1421
DRAEII3EN, Symoene, 235
DRÀYEIlil, Janne den, 528
sDFìAYER,S, Aechte, proveniei' in het Sint-.

Janshuis, 1421
echtg " DRL1EL1 NC, Jan, 1L2A

DRIEGI'II, Mat.theus, 1323
DR T EGi-lEÌ! , Matheu se , 49 5

iVattheuse, 427
DiìIESMAN, Pieter, !1L2
DRI ES,SCHE , Everaert van cle n , 43ct

Heínric van den, brouwer, 3CO
l,'icrgrieten van den, nat" kind van
Everaert, echtg " Daneele clen Ketr.-:.-
lere, 489

1517
echtq " Jacop

760 998 139L

758 998

1418



)iiT ESSCHE, Pieter van clen , f s " HeynrJ-c ,
791

)ltlcf,ll-lE, Arend, 62I
).ìOEGF"IE, Jan de, 1473
)IìOEGHEIV, Janne clen , 1399
)ROEYIERE, Pietre clen, 366
)ROi\GHINE, Phelip van e 4e,6
)RUSSA'IE, Aechtkínerde, kincl van GiIlis,

1)UO
Callekine de, kinci van Gi11is, 15Ot¡
Driesekine de, kind van Gillis,
1506
Gillis de, L506
Pieter .Je, 1375
Pieteren den, 137e
l,Vi 1.1em de , 1-506

)UCA\Iä, Jan van e 56
)UI,LI\1, Jan , 78A
)ULi,Ii{NE, .Tanne, fs" Jan, 2

)UNIKII'lE, Gi11is, 1-105
I-leinrÍc, 1.1A5

)URÈiÌrìü, Inqhelramme den, 1296
)UUC, .,ian , 3C

Janne dr:n, Biì3
)UUS'il, Giltis van der, 1-102 122'3

Lodewijcke van cj.er, 297
)WINGHEL,ANT, Michiel, BB3
)YKli, Heinric van den, 1412

Heynric van den, 1369

lBi3EL, Jan I 1"022
Jan, vincler van de opperkosterij
van de ,Sint.-Jansparochie, 45(; bis
qo /_

IBBELIN, Jan , 30
i,ievin, 3O
l4ergriete, wed " Gheerarcl, 99C

IBBRIICHTS, Mergrieten, echtg " Claise van
Westvoerde, 1125

;CKE e Gi 11i s van den , vinder van cle opper-
kosterij van de Sint-Janspârochie
LJ I¿

;liBïxl, Jan , gez\^roren l andmeLer, 1157 1237
1446

|EBINS, Jan, gezworen landmeter, 974 LCi59
|ECHOUTE, Kateline van clen, echtc;" Pieter

Scelpe, 50L
ECKEN, Heinri-c , 421 7 ?-1
EDE, Jacob van den, 66
EKAljIll., Jacr:b, vincler van de opperkoste.,

r:ij van Sint-Michiel ,932-939, 1142--
1L47

EËKE, RoblcreohL van I 1214
EEKIILOE, Jacop van, fs. \,r/illem,
ELIKENu Heinríc, 421,

Jan vander, onderdeken van
SinL-Jorisgilde, 762
Iloctin van cler, zuster in

ô']8LLJ¿

-L )U(l

<Je

heL
Sint.*Janshuj-s, 1"421

EEi'18ÏìTCX, Amelberqhen, ecliLg. Janne live.r.*
wijn, 6E5

IlElìÌiNBOU:ll, Janne , 279; Pi.eter, 1063
EICi'"lfiPl, Gi 11i s van , 558
ELl,þ.;KI ER, Jarrne , 5O2
E!..,LEi!, Gi 1l i s van der, 6¿)

L,ievin vender, 1257
ELSe Fle:.-:qrieten, 63O
EI-ST, lìoni-Ì:out van der, vinder van de

Sinl-Jacobsparochie, 1"í178
ELV[]ìZËl,Ìi, Mergriete van, 599
EL!,rIOU'I, Pieteren, 1,122
EI'{BISE, Jan van, heer van llrakel, 653

Li si:et.te van , 1"519
Segheren van, 151"9

E[4BISENI, Janne van , 59Í]
EMBYSEN, Segheren van, BO3
EIìBRUGC;HEIN, Segherkine van der, fs"

Bouclin ? 1"11C-

EIìDENBCIRCI-I, van, zLe Laureins i,,,Jeytins
EREIVBOUD, Li sbette, echtq . Pieter ,

koopvrouw, 285
liRPE, hec-:r van, 1-1-3C)

EIì.TBUER, .Jacop van, HeiIiq GeesLmeeste::
van cle O"L"Vrouwkerl< te ,Sint--
Pieters, 1-520
P:Leter van e 573
Soetin van , echLg " VJí I lem van cle n
l,ande, 589

ERTIIUIJI'1, Saladine van, L2?,7
Ellir,JIJNi, Jan , 96 3
IïRZELU, Goel ant van , 91-B
TSCHMANNE, Janng'- 7Lt)
ESMAlll.lE, Janne ? 461
ESSCT{E, Li jsbet.te van, zuster :Ln het

Sint*Janshuis, L4?-1"
EVENENPOEL, Clais, 363
EVERAERT, Martln, ,236
EVERARDE., Mertln, 244
EVERBOUTI, Martine, proost van SinL-Baafs

L34g. II i.i.. , ..,''' 
"**""?

EVERDEY, Jan j 11"25
.Tarì, schoenmaker, ?-A3 61L1..

I:IVERDEYEì, Janne , 319
EVRRDEYS, Jan | .1.92



;Vh-lRDIiYS, .Jan , schoenmaker , 864
Janne , 71,7 1C.t7 7

iVnRGHEjt/i, Arende van, 11,57
iVERI-lIIi{S, Willemme, 246
iVERliiIJN, Arend , schepen , 11a2 112C-

Arend, vinder van cle nederkosteri j
van de Sint-Michiel sparochie, 1"69--
17 4 , 7 24--7 29 1.34A- 1342 1482-- 1-484
Arent, 131-3
Arent, schepen, 3O4
ArenL, vincier van de nederkosteri j
va.n de Sint-Flichiel sparochie , 6 5 3

654 853*856 979-982 1"1"48--1-L50
l{arent, vinder van de nederkos terl, j
van cle Sint-l4ichielsparochi.e, 4i3
267*272 327*3'.31
Jan, 331
Jan, schepen, 232 42O
Janne, 685
Jehannen, non te Doornzele, 592
Segher, 592 1313
Seqher, schepen, 9 666 1389
Zec-lher, schepen, 852

lVtrlìVúIJr{E, Janne, 439 538 673 999 133t1
Janne, alias de groete Jan, L454
Kerstoffelse, 73
Sec¡her, schepen, 99A
Segheren , 1,C97

;XAERDE, Jan van, 237
;YGGI-IE;i, Jan van , 1059
;YGI{ERLOA, Katelinen van, 3O9
lYTiÌUSEN, Janne van, 13BC

'/'\lìRANT, Heinric, 10L3
Jan, 46
Jan, molenaar, 355

'ARRAI\TE, Roegere, 164
'lil(EL, Janne den, 296 4BB 1,241 1-3BB

'ELLEN, Janne den, 398
'EiìR1\l\lT, Heinric, 226
'EYS, Hej.nric.. 648
'f ERIN, Janne, 1,370 L4'¿14
'fERIi\S, Clais, alias de Vleeschauhrere,

518
Heynric, schipper ? 141,0
Jacob e 224
Jacoppe ? 13A2
Jan, 821
Janne, L08
Janne, deken van de O"L" Vrouwgilcie
van Sint-Piet,ers ? 1"1O
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FI ERINS, Jann6 , c1e oude , schi ppelr , 997
Janne, fs" Jan, 1051
Ivtechiel , 720
Viouteren, 931 97i. 1"111 131"7

FLATEEL, Victoer, 781"
FLûREiviSONE, GhiselT¡recht, 6L9
Fl,OlìET'¡lSSoNE, Ghi j selbrechL , 625
FONTEII',1tr, Gillis van cler, 317
FORCHIlitì, Janne, 1379
FOfìi'tELIS, Jan van, ontvanger van cje O"L"

Vrouwgilde van Sint.-Jacolos, I
FOSSEUX, Janne, heer van, en van itlevelet

1233
FOTGÄETSE, Pie L.er, 30
FOTJR¡JIIiR, Jaquemaercir.:, 3B
f CUV/ EN Wouteren, molenaar , 11"72
FOYEIIIJC, Pieter, fs" Jacob, 667
I¡l{A BEL, ,Jan cle , 1257
I¡iìANSOIS, Goessin, B7B
FRANIjOYS, Fran se , 676
F'Ììì¡SINGHEN, Hector van, 796
FREYS, Arende, 97Û

PauweIs, fs" Arendez 97f:.
FULLE, Ilcinric de, 734

GADERTJS, Saren e BZB
GAEYEhI, Wasseline den, 1"39

GAFFELKIN e Jan, L1-74
GALEIDEN, Jacob uter, 1513

Jacoppe uter e 1IA6
.Jan uter, fs" It{artine, 11'06
['lartin ul-er, fs" Ivlartint L5L3
Martine uter ? 11A6 15L3

GALAYDEN, Jacob uter, 52O
Jacob uLer, schepen van de l<eure,
À't--
-LJ /(J

Jacoppe uter, 334
Jan uter, vinder van de Sint'-Ni-
klaasparochie, 371 372 LZBO
Jan van der, f s" Jacobz 915

GALEYEI{, Jan vander, vinder van de SinL-
Niktaasparîochie, 723

GA|{SBEKE, Janne van, L325
Vi/i l lem van , 36 1 1'234 1"299
Willeme van, 268

GAPERE, Godevert de, 236
Jan de, f s" Go,Cevert, 239 362.

GAPllE, Jan de, fs" Goclevertl ?-37

GASSELKIN, Jan, 474
GATE, Simoene van den, 51"2

Symoen van den, 652
' j.: ;
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GATE, Symoene van den, b5O GHEYLINX, Wed " 894
GAVBRtr, Jan van den, alias Jan Vüaye r1221 GHEYNISTE, Raesse van den, 862

Lievin vanclen, 35 2 GHEYTERE, LÍ"evine den, 1449
Marien van, echtg " Janne den fiaghe- GHIER, Jan cl€, 47A

4aA+ GHIEIìS, KaLeline, fa" Jan, echtg" JanncJ- U t lJ',+a

GAYllN, ldasselin cien, 34,4 vãn tvlontetrgis, 47A
Wa.sseline clen, BO GÌ-{IJ,9, Lauweren, f s " Jacop , 1"373

GF{EEI'4ARE, Pauwel se , 1379 (;HTSFjLIN, Lievin , 115
GHEEND, Jan de, de jonqe, 3C f.jt-tISEL,IN,5, Janne 1 1""74 446

l{arLin de, 557 Janne, fruithandelaar, 641
i'tartine clc j 564 Lievin I 435

Sl'lliENDT, Ivlartin de, '1233 Lysbette, f a. Marie, L006
GI-{EìINTNS, Jan , 1092 .- Marie, 1006
GHEEI'JS, KaLelinen, wed" Jan, 11.22 GHISEI,S, Janne 2 493
SlllIENIS,SOliNS, .Jacob, 3 59 L,ievin , L300
GI.IEÐNSSONE, Jacob, 9otl 1,1"1"3 GHIS'IELE, Janne van , 1C91+

j acop, 14C)O Janne van , qenaamd van ConCeit,
Jacoppe, 1"L1"4 1C-94

SlìEliiìAElìTS, Gheevine, 328 GHOU'IEIìGHEIVI, Segheren van, 264
lvlichíe1e, alias de Niþene,,, 26 726 Gl-lOYÐ, CIaise van, alias l"'iatl-heus, 389

SHEliRARDtre 678 G}-IUCHTENERE, \¡/ouLer cie, 41,4
3I'{EE,?.ARDS, Symoen , f s " Arent e 724 GHlJ,:jE, Robbrecht van , L49
3l-IEIiRBODE, Diederic, raadsheer van de Gi-tYSELTNS, Lievin.- 1221

he.rLog van Bourgondië, 1L32 Lysbette, f a " Marie, lOOb
3l{EERoLI.'Se Marien j 512 GLOÌìIENSONIE, zLe. Pieteren Janssone
SHEFIRVLIET, lr/illem van , 12a5 GOEFIiIERT, Jan, kandelaarmaker 2 561"
3IJEES'I, Janne den, BO4 11.29 GODELIEVE, 995
3llEET,SEFi, Lauwereins van, 578 GODEIfALE, Symoen, provenier vair het Sini:-
3HIILDERAKp, Pieteren van e 1269 Janshuis, 142L
3rlELRE, Roelant van, 360 1429 GODSHULPIIN, LisbetLe, echtg" Joerisse
3HEL{JVJE, \¡/illemme van, 1,21,1, SlabbaerL, 472
3I-1END, Arende van , 3 39 Merc¡riete , wed " Jan vl aminc ? 47 2

;irende van, schepen van de k<¡ure, GOIDGHEBUIiR, Gi11is, oudeklerr:nvoIder,
418 1OB4
Harencle van, schepen van de keure e .-, pie ter, f s" Jan, 58il
1"439 GOEI-6, Jan , 30
Jacoppe van, LO7 Gotr:t,Eirl, Lievin , 12C-1
Jan de, de oude, 30 GOEL,S, Betkinne, f a " Jan , 12AI
Jan van 1 1337 GOEù11\EIì, Riqr:ae rde, 9A7
Janne den, 1 GOEMAERS, Amelkrerghen, 1-437
Janne van, 1445 Berghen , 1433
Laurens van, vinder van de Sint-l{i-- GCERISjSE, \¡iillemmee 9C,2
klaasparochie ? 1"498 GOESSELAER, V\iillem van, 2.37 451
Lisbetten den, echtq" Janne, 1 GC-)IìTALS, píeteren, fs" Pieter, 73o
I"{artin de, 563 GOETGHEBUER, Gillis, 1"316

lHERilEL, Tidemanne, priesLer, 50 Gillisse, 723
IHEVALIRT, Jan, 5C2 pietren , 1-47 2
lHliVARD, Jan e 11,29 GOETGHEBUURE, Michiele, B3B
lHEVEtlGl.'tEM, Heinrj-c van, L83 GC)ETI-IALS, Boudin, fs" Heinric, erfacirtig

Jan van, priesLer, LB3 995
]IIEYLINC, Lievin, 1269 - Jacob, 1033 L480



OETHALS, Jan, fs" Pietere 867
Lievine, 1436

OE'II-IALSE, Jacob, 1034
OI\lMAliR, Pieter , 1A?-B

Píeter, fs. .ian, 21,5
OMMEiIIT\GHEirJ, Diederike van, 1C.1-9

OU'ISI4E T, Jannde den , 1-36 5

CJ'ilþlN, Þiacìelghi j s vander, 697
-- Mayelin vander, 97

OUDlii{, Joesse van der, 329
IìACI-II, BeaLrisen van der, 236

Gi lli s van der , a1i as van cier i-la"-

verren, 1287
Jan van der, scheepsbouwerr lT
Jan van der, fs. Gorit, 562
KersLiaen van der, 845

i;,- .'1q, Hughen van, riclder , 1"376
RANTINES, Gheerart van, 89!

Gi.11is van, ridder 2 23o
RAVE, Bertelmeeus de, 1323

Daniele cien , 138 5
Jacoppe den, 527
Jan de, 595 777
.Jan de, Ì¡rouwer , 876
.Jan de, f s" Huugh, !3o2
Jan cle, f s " Jan, genaamcl de Lanqhe,
¿i24
Janne den, 974
Janne den, ]¡rouwere 856
Lievin cle, 1,332
V,li lIem de, 1OB2 lOBl
i,r/illem de, broeder, 1"266

-' Wi l lem den , Ì¡roeder , 4oB
L'Jouteren c1en, 1OO 445

GiìAVEÌ{, Wi11em, 11
GRAVET{ËEKE, Heinric van e 1-390
REpILiERGEN, Lauweren van, 255 1292
P,IEi:)UAlì'Î, Gillis van, L533
fìf JP, Jan , 111,7
ROIiDIN|\E , Jacob, broecler, 265
ROENEN, Janne den , 1,404
ROETE, Gil1is de, 1,526
IìOETEi\I, Laureins, 595
GI1OETEN, Kateline, koopvrouw, B50
IìOE'IINRRIEL, Thomase van, 1516
ÌìOOTLJ, Segher cie, 1481,
RO'i'EI\j , Roel an L , 15 2O
RUTER, wed" OsL, 974
RUTlillE, tsoudin den, 948

Boudine den, 519 961,
Everdey !e, lee

1)e)

G}IUTERE, chi j selbrecht de, f s " Osl-, vinder
van de Sint-Nikl.aaspai:ochie ? 723
Ghiselbrecht den, 519
Ghiselbrecht de, fs" Ost, vinder
van de Sj.nt-Niklaasparochie ? 723
890--89 L 1279- 1280
Ghyse lbre ch b de, f s " Os 1,, vincie.:r
van de Sint.-lJikl aasparoch j-e , 3'71."37i
L043* 1045 1,198-1199
GhyselbrechL clen, 961

sGRUllliRS, j onkvrouw, 4?-S

GRUTHUSE, Ghel<iolf van de, 1"BO

GIìtJlllì8, Ghyselbrecht de, f s " Os'L, vincler
van de Sint*Nikl aasparocirie , 1"397"
1402 1"497

GRUl^/IlL, Heinric de, 286
GURTERE, de , zLe Jan van iloeLsele

I-IACK[ì, ci11.is, 1"1,56
I-lAÌÌLWf JidE, Janne van, r j-dder , 754
I-l.A'IILWINE, Wil-1em vanT bastaardzoon van

Triesterain , 1"312 1535
I-IAERNE, Janne van den, 9L1.l"

HAIÌSBIJT, Jan 1 1,206
H,a.ESBIJTä, Janne ? 564
HAE,SVELT, Pieter, de jonge, L247
HAGHE, Gheerard, van der, 6C-2

Gheerart van der, BOB
cilis vander, 3'72 741,
Godeveerde van der, 336
Godeverde van der, 336 354 6[ì4 11a3
'r.5 3 1-

i-leinric van cìer, 774
Fleinric van cler, f s " ìvlaechelin, 660
Ileynric vander , 1"369 1"41,?-

. Jacob vander, vinder van cle Sint-
Jacobsparochie e 394-395 LAL 7OO*7O7
1.1"65 1L71.- 117 2 1476..147t3 1"508*1-51-o
Jacob vanden, fs. Syrncon, 11-76
Jacop vander, f s" Symoen, 1,191"
Jacop vander, vinder van cle Sj-nt-
Jacobsparochie, 99 1-992
Jacoppe vander, 1,451,
Jacoppe van der, fs" Symoen, 79
Jan van der, 394 BB3
Jan van der, fs. Gheeraert, 1C73
.r-ievin van deru fs" Jan, fJû3'

Lievin vander, fs" RobbrechL, 1"257
Lievine van der, L0L5
Reyneeren van cier, 1,531,
Seger van der, 626

: iC':l
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JAGHIIL,STEEN, Jacob, 796 HARINC, Líevi_ne, L367

Jacop , 1"1"79 Hê,RTTER, Jehanen, wed " Jan, 19í:)
{A.GIjEI,STEENE, Jacoppe, de jonge,637 HASE, Joes de, 253 1L51
ìÀGI-ltiMÀl\i\E, Goessíne e 1,O?_5 .- Joesse c1en, 560
iAGHEN, Godeverde van c1er, 452 151,2 Loderwijc de, 1533

Jacoppe van der, 1,125 Toutsaine den, 761
J'anen vander e 1"1"54 Tou j-seinkine çlr.:hr 1,52L
L,i j sbetten van der, 489 sHASEN, ivlari.e, echtg. Symoen van SL::azele
Matthis van der, 68L 761

{AGI-IINr .lan, kerkmeeste.r van Sint-Jacobs, HAUDEGHEM, f-ievj-n van, 198
11-1-5 L.iAt.JþTÀt{l,JE, Janne 1 LO65

.." Janne. 994 f-lAUT,E, Jar1 van deñ, pries-L.er, "+16
II,KE\i, Jannc van, 769 HAU1¡JE, Aly.sen van den, weci" Roelant, (tg9
IALAI\IT, Pieteren, 346 Janne vancjen, 989

*. wed" Pieteren, 346 IIAUVJER, Janne deno f s. Syntoen, 1"430
[ÀLE, Janne van, 646 7O9 HA.UWEIì]I, Janne clen, 334
IALEWI-II\, heer van , 1304 Symoen de , 847
tALIi'J, lìeyniere van, L24 Symoene cien, 671
IALLE, liJout.er van, 97 HÄVERENI, van der, zLe Gill.is van der

Wouteren van, 7 59 Grach t:
IÀLLïIJE, Lievine , 564 I-IAZE, Gheerard cle , 5
lAl,Si3ERCI-{, Pieteren , 1-L47 i,iEi¡BE.t,, Jan , 1,,IO4
IALSE, Pieteren, 965 Jan, vincler. van de opperlcosterij
i\LVAjir,l, Wouteren van, 276 de Sint-Jansparochie, L31.-L4Z :193_
,ALV.AI{EIV, h/out,eren van, 2o2 4oc 6g8*691 756 757 g2.L..925 1029'_
,Ai'{Elilfl, Ëri-eteren, 242 1O3O 1,241_1246 1404.-.14107. t4g2*1_496
,AÌqELf A, Mergriete van , 14 1S1Z
AIUELRIC, Jan, halheer in de Pit, 77ti Janne, 799
À,ìvllilì, Jacob den, 562 L.IEBBELIN, Martin ? gZ4

P j.etren , 1,31"1 HEBBELINS, Iviergrieten, vured " Ghee:rarC,
AþllvlE, Katelinc va_n den, echtq. Jan Bor- Ei:belins, g

luut e 14Bo IiEBBRECHT, LievÍn, f s " Jan, 3o5
ANE, Ghee.ro1ve den, 429 HEÌ3IN, Jan, gezworen landmeter, 51_5Heinric van 9"n, 661, 911. 912 I-{EBIN,S, Janne, gezworen lanclmei.er, 1-056

Jacob van den, schepen van de keurerl-IECKa, Ijeinric, 359655 "- Heinrj-c van clen, 487
Jacop den, schepen van de keure ,,+Lli Huugh van den, 34O
Jacop vander, schepen van de keure, - JacoJ¡ van der, priester ? 1L33 LL341"378 Jan van den, f s" Jan, ti+g
Jan de, 536 Jan van den, f s" Lievin ? 1,i46
Lj-evine den, 727 728 Jan van clen, prie:ster, öle 1-369
sanderse denr 55 Jan van den, priester, ontvanger

HA'VE, Jacob , 1O9O van de H" Geestt.afel van SinL_Jan,
¡\NSþüKE, Heinric van, priester, ontvanqer gL 135 247 31_9 563 747 755 969 995

van de H" Geesttafel van Sånt-Mi- 141.4 1435
chiel t 469 Jan van cJen, priesLer., ,, ontvanqer\NISIN, Roegeer, L408 1-437 van Sint_Jan , I41,A\PEiì, Wout.eren , 37 Janne van cìen , priester r oo bvanqer

\RDEN, Gillis den, priester e 845 van de l.t" Geesttafel van Sj-nt_-Jan\llEl{'IS, zLe Kateline van den Hul1e 747 763
\RrNCr Jan, 1'367 Janne van, fs" Robbrecht, 7()6Lj.evin, 1"368 Katetinen van den, LZB7
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iäCI(Fl, Pieter van clcn, 531 f{üKliL, /\rend , 776
Pietere':n van den, 359 HELANT, Piet.ren t 1'7 ?-

Pietrcn van cìen, fs" Pj.eLr,:r, L29 HELI,EIJ, clillis van der, t3

147 319 Oemaer van der, 1267
Segheren vanrlen, bal juw van Leer¡wer*l-jlil,LEwOuT, Pieteren e 1347
gem r 7o5 1493 HLlLlEWouTE, Piqlteren , 1348
Simoene van cir,:n, 1,2Ç)5 I-{ELSII\, .Tanne, fs" Thomaes, 744

EDESEM, Janne vLln, 47O Hl'iLS'l', Ghiselbrecht van der, 1"268
IEEBINS, Jan, L,486 tleinricl(e van, 975

Jan , gezworen l andme Ler , 1-32.7 !/L€15 l-{Ei,YAE,:j, Janne, 433
Janne, delcen van cie metselaars, 9213 sf{}il4EL, Hughen.. L332

|EECI{OUTE e Cornel i s vanden , 7 HEI'{ILRI l(E, Gocle van , L004
iliEDE, Gheerarde van clen, 417 l-lEi\iil|,1( " " " ), Coeman I 723

Jan van c1en, 245 HEMER-ICOIJRT, Clemencie van, wecl" Segher
J¿rnne vanden , L435 Bernaiges , 41o
Janne van den, f s" Gilli-s, 451 HIIMERYCOUIIT, jonkvrouw van, wed " Zeqher

iliEKl\ERT, Jacop vinder van de opperkoste- Bornaigeso BO3
rij van de Sint-Michielspar:ochie, I-IENSat{, Janne, alias van l3elce, 67 367
2-61-264 HENYSE, Boudin, 533

EtrKäN, Claise van cler, 34O Pieter, 533
Daniel van der, 11-29 HERDBUER, Sallacline van, 746
Lievine vander, 465 HERDEKINS, Kathelinen, echtg" Lauvüeren
Lievj-ne vancler, f s o Jan , 71A de, L083
Lisbetl!e vander, echtg. Jacob van- FIiÌRDENBORC|{, Jacoppe van, 229
der Hanauwe e 71O HERAhIROUDE, Janne, 893

,liERE, Jan .le, 1"27 4 HERFIì{BOUTE, Janne , 44
,ranne den , 3 78 13CO HERLEGHEM, Li sbett.e van ? 1527
Phelip den, 1,283 HERLOE, Arent van der, 965
Philipse den, 23 979 IJERMELGI-IEM, Amelberghen van, 896

,EEilEi\iFJliKE, Michiel van, 129L * Anclries van, 896
EE|ìEÌ{IJOUT, 3O9 Andriese van, 12As

Jan, L158 Jan van, 896
echtg" Jan ? 149 5 L-tERpE, Lisbette van, 315
.Janne, 863 I-lEÌ:tpoLF, Jan I 443 448

EEIìÌiIJBOUTE, Jannez 1142 lLitRT, Jan de, 254
ÌjGGHEN, Gillis van cier, 313 775 Jan cie, houtzager, 383
ETDäN, Janne van der, b1-B Janne den, 698
EI¡Jil, Arencl van, 30 pietcr de, schipper, L457
EIt'lìl.TC, Clais, cipier van hel: G.raven- trieteren den, 25í-

st.een ? 239 HERTBUERT hnnel<iner bastaard van Sala-
EII\RICX, Clai-se, 22c) diin 2 573

Katelinen, 1-366 Jacob van, 7O7
Lievin e 984 ,-Tacob vat-ì, vincJer: van de opperi<os-
P j-et.er e 984 teri j van Sint-Michiet sparochie,

IlIhlRf X, Cl ai se, 465 15011
EII',IRIX,SONII, Pieter, 694 Jacobpe van, schepen van de keure,
EINS, Jan, 779 8OO 415

Pieteren e 1"19 Jacop van, schepen van de kr,:ure ,
Wi llem 1"445 1+1.8

ETNSSONtr, Pieteren, 391 Jacoppe van, schepen van cie keure ,
ETIiISTII, I-leinricke van, 12C.1 .{.5C 868



IìRTBUER, Ivlerkine , bast,aard van Sal adi j n ,
573
Pieter van, 50L 1O98 1114
Piet.eren van, 1C-99 1,11,3
Saladijn van, 573
Saladi jne van, schepen van de kc.:ur:e
450
Salhadi jn van, ,iin.l*r van de opper*
l<osteri j van de Sint-Michir:l sparo.-
chie , 11"42
Salhadijne van, L4B
Salhadine van, schepen van de lceu-
rê: 415 1439
Sal l aciin van,ì . vinder van cle opper-.
kos{:eri j van de Sint-lvlichiel sparo*
cÌri.e, 1291,

ERTIìIJI ENERE, Jannde c1e, 1497
sHEIìTEBtìEKERS, iviergrieten, echtg " Jan

Michiel s, 1,462
IIRTHOGHIi, Jacob de, fs" Gi11is, 1"1"69

Thomaes de, 26
Thomaes den, 1,322

EIìTOGIìE, Gi1lis de, 1"O82
Jacob de, fs" Gillis, 1169 1218
Jacob de, alias van Kets I 816
Jacoppe den, alias van Kets, 615

ERWEGI-IE, Jan vanden, L070
Janne van den, 991
Janne van der, 1"203

ERWTJLRE, Claise van I 273
ERZELE, Daneel van, 79€)
EULE, heer van, 25
liuiìhlÐ, Gheeraerde van, 29?-

Lisbetten van, echtq" Willem den
Roeden,- 29?
Mergriete van, wed., St.asin Lutin,
292

EYDEIV, ech tg " Jan van cJer , .l-390 1"402
Jan van der, fs" Claeus, 1!28
Kathel inen vancierr , 16Cl
Lisbetten van der, 1,+87
Iìoelande van der, 86 L38 L287 152C-

* VroUw van Roelander van der, 642
Roelant vander, 1O74

EYEIìlviANlS, Katheline, zuster in het Sint-
Janshui s, L421,

AYGHEM, Jan van, 1"275
EYMANS, Lisbette, 52O
EYMEN, IvrS-chielc-:, 893
EYNMANS, Lisbette,334
EYNS, Pieteren , 1"22 284

231".

l-lliYSEN, Pieteren, 127
HEYTHUSE, Jan van, Çlasmaker, 796
HIDS, Li sbeL L.en , echtq " t^/i 11em van Hael--

wine , 1"5 35
I'lIL,LÀElì, Pieter van, L19

PieLeren vane 255
HILLIhIS, Jânne, 918
HISEGHEI,{, l¡ii 11em vên , 11-1-0

HODEI{EERE, Jacoppe den, 62
sHODEIJäEREN, Symoen, smícl e 1"274
HODENEÌìli, Jacob c1e, 749
l'IOEBIìECHTE, He j-nt'íc, wecluwn(ìar van l(¿ltc'"

1j-ne van Ovr:rmeers, f a. Janne " 793
HCEDE, Driesch van de:n, L:LB5

Janne van den, lijnkoel<Ï¡akkerr 1-55

KaLheline van den, 986
Katheline van den, wed" Arend
fìoe 1s , 1-06
Lievine, 738 877 938
Pieter, 649
RoeIs, Lou

-- van cien, 1,31"7
HOI¡jDEVELDE, Clais van, 82 22-1"

Clais van, vinder van cle ncderkos-'
terij van de Sirrt:Jansparochier64î..

HCIIFT, Jan, 953 955
Kateline , fa. Jan, 955
Katelinen, fa" Janr 953
l,isbeLte, fa" Janr 953 955

l-IOIIGHEN, Jan, schepen, 56 *r,

Janne den, €r74 BO2
HCEGHIiNWEGHE, Jacoppe van den, L30
HOELBIICX, wed " 4BB
HOAi\.i, Àrende, 605
HOlil'JIl'J\lEe Janne, fs" Jan, 557
}ìOEP, Masin, 30

Ni-js, 30
I{OBRII'{C, Heinric , broecler, 38ltl
HOEF.I¡\CX, Me::grieten e wed " Jan , 19
HOERTI'JK, Heinric, broeder, 378
HOEIINE, Joes van den, 24L

Joesse van den, 498 655 [397

HOERI\EKINS, l.{arie, B3
l-IOERNEVIäDERS, Gheertruud, v,red " Jacob,

/^^1
LV /.J

l-IOERNIC, Gillis, 550
Ileinric, broeder, 550
Segher,55C

HOER\ìICKE, Heinr:ic, broeder in het Laza-
rusgasthuis, 1"272

HOEST, Jan, 360



:lOtlT, Lievine , 876
HOETSELE, Jan van, allas de Gurteree 639
I-{OEVìILDE, Cl ai s van , 1,281.
,IOKER, WÍ1lem de, 10 47
i-lOl^,8? Daneel van den, 9'73 977 L5L5

L-raniele van clen, 715
- Fransoy van den, 7ii4

Lievin van den, zl€i
Lievin van cien, f s " Fransoy, 7'¿4
Lodewí jc van c1en, 54 734 977
Lodewijke van den, 54
Pieteren van den, 42

-lOLLi\rNDEfiE, Arend de, 6'5 5
; F{OLLA\JDEIìS , Katel ine , 13i2"
ICND, Janne den, pries ter, _41-B

Lauweren clen , 1OB 3
-lOi{DT, Janne den, fs" Jacob, 791
'IONICH, Jacop, 1O94
IONT, Cillis de, fs" pauwels, 1,232

Lievj-ne den, 7B 376
Mase den, 617
t¡VÍl Iem den , 826

I )P, ivlatthi j se, 798
Matthise, 13L 17A

IOPPEN, l4atthi j s,90
IORBANDE, Stevine, 1_O5B
IORENBEKÐ, It{ichiele van , 1C31 tO3Z
{OSTEN, Janne , L3 5 5
{OSY, i¡/i11<-.m van, ridder, L75
IOUCMAI'J, Jan , 5 16 569 BB 7
IOUDEi\FIUUS, Jacob van clen, 309

Phi.lips van den, 1,ASl
Phi l ip se van clen , 11,97

IOUSivIAN, Diederic, 1425
Gi11is,1425

IOUT, Lievine, 1"365
IOUTE, Jan van den, schipper, 1_235

Janne van den, 299
IOUTEM, Symoen van, fl'Iz
OUTEN, Janne vane kruidenier, 9'd7 153.1
OUTEIìtr, Jan de, BBB
,OUTHEIVI, Jan van, kruidenier, 42O

Symoen van, 835
OUTKTNE, Everaerd van den, 1233- Jacob van den, schepen van de keu-

rêr 926
--- Jacop vanclen, schepen van de keure

593
OUI-'SCHILT, weci " Jan , 584
OUVEI{, Gheerarde vander, 616

Gheerarcie vanden, amman van Over*
schelrJe, 1416

232 "

iJOUVEN, Jan van der, 101,9
Jan van der, timmerman, 1C,43
.Janen van der, f s " Gillis, 638
Martine van der, 1-453

HOUVERFi, .Tanne varn den, 837 1-5O5
Janne van cJen, fs. Gilli-s, 674

I{OUVJERE, Gheerart den, 116'¿
sllOUt¡/FiRS, Cri j dsen e 11"62

kinderen van Jan, 11"62
KathetrS-ne, echtg " Lievinc¡ den Niec*
mere e 1a62

HOVtt, Boudine uten, ontvångêr varì ,Sint*
Baafs, 824
Claeuse uLen, schepen, 852
Clais u*-en, schepen, 9 99C)
Claise uten , 1"325
Ghr:erard uten, 534
Godevert uten , 24 61,2
Heinric uten, 2C€: 753
Jan uLen, 9O4

-- wed. Jan uten , 64 €)17
Jan uten, fs" C1.ais, 11"76 1191"
Jan uten, f s" Gheeraert van Breu--
cele , 1,37
Janne uten, fs" .Jan, 1376
Janne van cien, 87 !
Merqrieten uten , 1"479
Simoen uten e 493
Symoen uten, 46 236 3L3
Symoen uten, vooqd van het Sint--
Elizabethshof, 236
Vi/j.Ilem van den, 36C- /-tr99

Willemme uten, 311 694 1,209
Wouter van, l:astaard , 1-O1"1"

HOYAERT, Jan, 1219
HOYBANDE, Steviner 998
I-IOYBANT, Sbevine, 1"516
HCYEN, Li j sbet Le van c1er, echtg " Raesse

Onredcne, 1206
Me.:rgrieten van der, zuster in het
Sint-Janshuis, !421
iìolcbrechL van rJer, 916

I-IOYMANS , Gi11is, 306
HUDFiVETTEIì8, Janne den, '775

HUDSEBCUT, Lievine, 7OO
HUFFELE, Lauweren van den, 1,291
I-lUl¡FELGHEM, Jan vinder van de opperl<oste-

rij van c1e Si-nt,-Michielsparochie,
672
Jan van, fs" Jan, 663

1',rlAEiìTS, Kat.eli-ne, 941"



F{UGGIIBOUDIi, Janne, priester, ontvanqer
van de cotidiane van Sint.-Jacob,
498

HUGFIE, Joes, 1A73
HUGI{IIN, Pieteren, 745
I.lUGHEl.{lrl{,5, C1ais, L315

P j.eter, 131"5
HUGHSCi{8, Oliviere, 245
I-ILJGI{SZONE, Janne , [-434
HLJTIIINB|ìOUC, Ileinric van , 2-O1t"

Passcharisse van, 2A4
HUI-1,8, Ì3eelen van den, 1C-73

Iiloy van den, 55L
Janne van den, LC54
Katel ine van den , alj- as Ha::ents ,
12-54 1.255
l(athel-inen van den, alias r\rendB,
521
l,oye van cien, bakker, 10
Lysbetten vanden, f a " riloy, ech Lg "Pieter ,rrelbrech ts, 55 L
i{achti 1t van cìen , echtg " Jan Cl aus ,
,.194

Pj.eter van clen, 232 6BL
I-ltJLSE, l4<:rgrieten van den , echtg " Jacol:

Sneevoet, I81
Pieter van den, brouwer , 54L

HULST, Alyssen vander, fa" Willemme, c
echtg. Gillis cie Temmerman, 341,
Gj_11is van'iddr:;, 537 1"289
Gillise van cler, 2.2O 53O
Wi.llemme van cler', 341"

HIIiìT'EBUUC, Justaes, 664
TILIUGI"ISOhJE, Heinricke, 842
,IUUGI-{SOONS, Lysbette, weci" Raes van cien

V./al1e , L1,18
TLJLIGI-IS,SONE, Pieter, 3OS
IUUGSOI'.J8, Jan, kanunnik te Drongen, 373

Janne I 327
{UUS|44N, Wil lem, 1-2Ot
JUUSSIi, Colaert van, fs" Pieter, 874

Gitlis van, fs. Pieter, 874
Kathelinen van, echtg" Jan van der
Haghe , 1,O73
Symoen van, 1_56

JUIJTKEIìKE, Roelant van, ridderl 796
-lYDE, Lisbet,ten, echtg " l¡Jillem van Hael--

wine, 131,2
{Yiii'JSOEXJ, Heinric , 76
{YfERI'JIGHEN, Janne van, 4

233.
ïNGi-lfL, Boudine , 1,41A

Ector, 1323
.i PÍeLrenr.:fs" Heinric, iazo,

Vincent e 1A24 1194 1?-1"6

TNIGHEI,E, Jacoh,, 2-99 782
.Tõrcop , 181"
Jacoppe, 1A44

f NGHELI'{CNT, Arent, 626
INIGHELOES, Janne ? 1329

Janne van, 257

JACOB, Huqhe, fs. Huughe 77O
JACOBS, Cornelisse, deken van de bakkers,

1A{-.}4

J/-rCCI:S, Boucline I 444
Pieteren, smid, 1,'-l3il

JACOPSSON[, Dankart r234
JAGHER, Olivier, 34O
J¡\G}-{ERE, Li.evi-n dê, vincier van de SinL-

Jacobsparrochie, 1-508.. 151C
Lievi.ne den, 65 12A 1468

JANS, Pieteren, 3L5
.IANSSON[, Boudine, 65L 65tj

Cl ai s , 29 6C-7 1261"
.Jan, 87I
Pieter, 968
Pieteren, 475
Pieteren, alias Gloriensone, 52
Roel anL, 31-O

JAQUEMTJI\S, Ghi sel.brecht, 3 7tl
Ileinric, 37O
Kerstinen, 14OA 14Ç-,1-

J¿\QUEIVIIN, Jan , 236
JOERLS, Jacop, 21"2

Janne, 1282
JOES, Cl ail<ine, kind van Jan , 332

Katel inen , wed " .Jan , 332
Katheline , wed " Jan sGraven, 993

JONCflElilì8, I{einric den, 452 6grJ
.lan de, 1A26 1095
Jan cìe, fs" Jan, 695
Janne den, 1O5

JONGHE, zLe Gillis van der Donct
Jan cle, 1"1O

JO|JGHIiN, Jan , ?.47
lvlaese de, fs" Iìobbrecht, 744.
Phelips den, ridder,- 716
Vossaercle cle n, B5B

s,lONçHElJ, KaLelinen, wed" .fan Pael , 314
t¡/outer, 1234

JUETIIIISr ùlaeskiner kind van Jan, L434
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sl(ÀliRDlilvlÀKERST,T-i j sbe':t L.en, 13A7
I(/\ERSELE , Gillis van, 964
KAI'4EIì EN, Fleynde:ric van der , 1-3 5 3

KASSìjLE, Jacob van, 1341-

KETELEiìE, Daneele deñ e 489
Jacob van e 792
werl " PÍeter van, 1414

NCXDOI\C, Janne van, 1332
KfiE;iLi, Corneli s vô.n den, priesti:r r pas* KETJNINXDO¡\C, Jan van, 833

toor van Sint.-Miciriel, L097 NEVETì, GiLlis cle, 1L89
CorneLisse van rlen, pasLoor van Michiel de, :?89 !139
Slj-irt*lvlichiel , 4B'2 6EySIIR, tsoudin de , 1361
L-i- j sbetten van cien , 11CO .Jan cle , 332

sKIlISllRS, Lisbetl:en, echtg. Jannc l'lj-nne¡* Janne clen, :1O95 1,271,
boden , ,+9C KLìY,SEFìä, Pieteren den, (:4

KELGIOETS, C1ais, 236 KEyTti, jan ? 1-294
KEI\4;DE, Gillis cle, 234 788 1,159 KIyTE¡J, Janne, 1.194 L293

ì'lergrieten cie, echtq" Gi11is, '78:j i{IEii, -}aquer¡arcle 1e, 1-1?-1"
KE|/1SIÌECKE, .Janne, 58 KTJM, Clais, 595
lrERCi{É'iEl{1'S, l4arie, alias vat'ì Vinct., L\7 3 Kt¡it,tS, Clais, 1?-O1,
KEIìC¡IOF, Janen, 1L6E KTNDRFIN, Janne van cler, 1306
KERCHOVII? Cillis van de, 14C-9 KISTEì, Clais, 30

' J'acob van den, 30 Kf STER, Clai-s, 360
Jacob van den, bakker. 145C- KLOEVEN, Meynen, wed" Willem, 936
Jan van den, 1!7i), K¡JI;F, Jan de, 386
Jan van den, olieslager, 67 5 -- Janen ,le, 276
i;iergrieten , van cìen, 1458 KNUDS, Wil lemme den, 1446
Itle rgrieten van den , grootmeesteres KIJUTS , Wi I lemme cien , 5O9
van Sint-Elizabeth, 236 KOC, Clais cle t 1"077
Wi lIem van . den , ,+9'/ Gi lli se den , 22O

KEIìCVLìERDE, Gheeraerde van , 277 -- J¿_rn de, 565
KEììÐVOERDE, Gheeraerde van , 97O Janne c1en, 757 961)
KtrfìF., Jan de, 263 Janne den , f s " Jan , 5 75
KERKIiN, Jan van der, 43 '145,J .lanne clen , graanopkoper, 3ii5

Janne van der, fs" Gilli-s, 599 pieLer de, 194
Janne van cler, f s " Pieter, 599 lìaessen .leç , 1-360
l¡Jillem van der, aalmoezenier van ,segher <Je, tralheer in de Pit, L4'I6
het smedenambacht? 849 Zegher de, halheer in de Pi'1, 7lB

KIIRSBIIKEN, Janne, 81 KOCI(ELSBERGHE, vi/ine van, wed" Gillis van
KtilìSBELC, üillis van, fs" Jan, 583 cler Biest, L1-1_6

Jan varr, 583 sKOCSj, Katelinen, wed " Rol:brecht sValke-
Janne van, 1124 neeren, 360

Ktri1;Si'lAKERE, Jan de, 644 L038 sKrlCX, }3aerbelen, 355
KEIìS'IIAENI, Joes, schepen van gedele, '77 2 NOnf , Dieclericke , 1"478
l(lili,STfAEI{S, Janne, L171 KOKELS13E}ìGHE, Gheerarde van I 73/t

,loes e 755 KOLI{AER, Heinric, 26
Joesse ? L319 Li sbeLt.en, f a., Heinric , 26
Joesse, deken van de brouwers, 593 KOUKI1N, Jacop, 291"

I(ERSIIIER, Jan, 744 sKOX, L,ysbetten, 91
KESEL,, Ivlergrieten, f â" l¡Jouter, echtq " KRIEKERS,fEEN, Jan , 763

idillemme van SevencoLe, 14Ba KUEDEIìä, RamoncJe den, L163
KESELE, Pi-eteren , 1,3L4 KUEME, Janne , 14SB
KETET,BC)ETERE, Jan, vinder van de VismarktfiUENE, Janne den, 456

6 Bo KLIENIELEEREN, Jan , 1a27
Píe-:ter cle, 1,48 7 46 KUE¡¡¡iLERE, .Jan de, erf achtig, 5L8
Pieteren den, 261, 936 KUijNIjl\, Janne den, 456bis

--,--r_ ,'

KETS,

Kliui{ï



LJJJNINXDOI\C,
UfìSEilE, Jan
YiiE, Cl ai s ,

Jan vane 833
de, 547
12O1,

,rrDDE, Anciries, 432
ÀDDEi',1, lindries, 633
,\EPtlOUT, Jan, fs" Laureins, L359

Janen, 161
Janne.- 479

,AËPllOUTS, Kei:s t-inen, 37O
,AERi'.lirl, Jacob van, 25 414

lvlichiel van, 3()
i'iichiele van, ?-5

F'ir¡tren van, 41"4
,ÀMJ-',illiCl{'l'S, Jan, f s " Pieterssone ? 849

Janne, 82.2
,Ai!'iMIN, Vurillem, 353

.-- l.'iillemme e 27L
,AMP1Il\S, Boudin , 1,226

Jacob, 1?26
Jacop, brouwer, 397
Jan, 1,i61
Jarn, barbier, 1OB4
Jan, schipper, 19
Janne,, 946
Kateline, \decl" Fiarent van den Dam*
ffier 67A
Kathelinen, wed " ÀrenL van den Dam*
ffiêr 603
VJj-llem, 353 94€)

,AMI4OüT, Jan, genaamd Jan Maes, 'ì-14

,At/lPE, BoudS-n, fs" Jacob, 815
,lrMPEll,l, Boudine, f s. Jacob 1 4O9
,ÀþlPTi\i, Boudine, 1061,
,¡,.i'{SWE RT, Janne van, 1-536
,At4Zt^JtrR Tr.Ianne van, €.t94

,AIJCLJIEl.l, Gi11is, LC83
,ANCDIìI tiscli, Cl ai s , 376
,/\NCil/:iCKEN, Jacob, 312
,AI\CI-IACKEIì, Jacoppe, 976
,rrNClrf ETEIIS, Jan, 799
,l:\lJDÀES, Katheline van, ?88 - ', .
,r.\l\DE, i'Jil- 1em van den, 589
,1\NDÍlGEM, Jan van, fs" Gheeraert, 5?-3
,ANDEGHE ivi, Janne van, BO3

Lisbet{:en van? echtg" Willem Vinder,
1"367
i,)¡sbette van, echtg" Vlillem de Vin '
r-l.er r L36B
Lysbetten van, echtg" Willem Vincler,
1-,'tr34
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LÀI\DHOLJWERE? Jacoppe den, L073
LANDT{UUT, BeLte van, 30
lANDllliTIilì8, Jan de , 7 36 7 LLB

Ll\i{Gl-lE, zle-; Jan de Grave
Jan de, kaasl<oPer, 132
Martin de, 338
Þlichiel de , 39 3
Pieter de, 1322

LANGHEERAERTSC)I\JE, Victoerkj.nne t 1?-95
Ll\i'.JGI-IEER/TERTZOI\E, Victor, 1'206
L,A'i\GI-IELE:f , Bertolomeeus, :l"LO3

Mattheeus,555
LAi,iGlllli\, 'Janne den, 1C-6L

Ivlar I,iire de, 1.137
sLANí--jl-lFli\, KaLel ine , 791r

Kathel.ine, 1-CB2

Katlrelj.nen, wed" Jan van der Berc-
most, 1195

L/\NGIlEP.l\ERT, Gillisse van der, 62
i-ANGÌ{¡:ìRi\KE, DanieI van der, 1-86

LI\I{GHEIìHAGHII, Leuten vander, L432
lvlerc;rieten vander, fa" Ghi.sel*
brechLsonc, L432

i,l\NGI{EIìICKtr, Janne ? 899
L,ANGLIEVELDE, Jan van, f s, Mi-cliiel, 11-?-7

LANINOiÌTE, Janne van de, L4
I,ANS, Boudinr:, 552
L,A\JT'fi, GLll.is 2 L524
LAIrJTMIi'IERE, Gheeraerde den, priestert

ontvanger van de Sint-Jacobslcerk,
11"1"5

Jr.rst¿resse den, kerkmeester van
Gottem t 1'387

I,API-IOUT, Janne , 515
LATFI, Segher van den, L0

,- Yenen van den, 389
I,ATEM, Lysbette van, vJt':d" Jan van Meeren,

1A76
LI'TI{EM, Lauweren van ? 1A1B

Lysbetten van. 1013
l.{e::kine, 533

L¡r'rJREdNSo Gillis ' L375 1"378
Gilli-s d*, jonger 558
Lisbett.e e 972
V,li 11em ? L1"23

LALJIìFiNSSONE, Janne, 547
L¡\UWAEIìDE, Pieteren, 435
LAUl/úÀlìD, Jan, 163

Laurent, 163
lrii t lem , 16 3
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,Ai-li{¡¡¡¡i, PieLeren, ontvanger viìn sint* L,ETTET,E, Jan cre, 764

Pieters in de Vier Ambachten, 163 Staessin de, II44
,Alliti-iIIETNS, V,Ìi llem e 263 Staessine den , 1,286
AUVúEFìEI\, Kathelíne, wed " l¡Jouter , 32 . '.- Stas.in cle, 1364
AUWEIIEI\IS, Jan, brouwer, t\7 4 t,EUr Jan de, 372
1\Uh/riits, Willem, 147 LEUD¡1, Jacob den, schepen van c_ie ke:ure,
ÀUtVEtìT, Piet<+r, 335 e SS 949
L,ECI(EIì, Jacoppe, 1L98 Jacopl:e cien, schepen van de keure
FlDIl, Ghecr¡rercl v¿li-ì, 79 868

Jan Van, 663 sLEUDEI.J, Jacob, vinder van Ce oppe-rlcos-.
.Janne van, 1"1,20 tcri. j van cje Sint-,',iichiel sparochie,
Ka'Lel ine van , f ar. " Wi.llem , 66 3 932
l'la-rtin varì e 41 LEUVIiNE, Ghi selbrecht van, priesL er ,1-429

IIDEGHE, Boudin de, 542 LEVERGI-ÌEM, Lysbet,ten van, fa" Ghysel-
Boudine den, vinder van d(,: nerder-'- brechl, gc,g
koster:.i j rran cle sint-i''lichielsparo* RobbrechL van 9o9
chi.r* 2 1342 L6hrtl¡114p, Gillis, 1OB2
i,'r/illemme den, fs" Boudin, 855 I-EXHUSE, pieteren, 1.44

IiDtrRNIE, iviergrieten van , 36C) l_,EXI-lULjSE, pieteren , 1"SIz
EEBÌiKFì, Kateli-nen vcìr'ìe 533 I-,liyEN, Diederic van cler, 84
j-jEt\i, calrekine, kin,l vanrJan, frr"iii-handc- Jan vander, 1"3L6

l.;'"ai:, L21"C; Laureins vanrler , 64[)
Jaenk j-ne, ki-nd van Jan, f ruithancle*. Laureinse vander, 1-32c¡
l aar , L2.10 L,aurens Van der, 1"259
Jan, 121,0 Olivie .r. van c1er, 1"316
Jan de, 30 LEYNS, hnnê van, echtq" Jan Roesmontrg4í,

liElIC\IECI-lT, Daniele de? , 1"311 Diedericke van , priester , 1"'37 7
Daniele den, klokoieter.- 212 Ghelloet. vän, 957
Jar: de, 357 Ghelvoete van, 4.38
Janne den, 1311" L3B7 Inete van, echtg" Jan Aesbijt, 12A6

EENii, rìoessaerL van den, schepen van Jan van, f s" Heinric, 5c9
Kortrijk, L393 Janne van, IAO7

Lrilii\l-lFlEiìFjN, l,i sbe tten echtg " Jan c-le Boc , simoene van , 944
1-065 LEYNSCOEF, Jacob, priesLer, cnLvanger van

EENIKI\IEICI{'I, Clais de, klokgiete¡:, 357 cle coticiiane van de Sint*-MichÍe1s*.
äEUIdERGHElvl, jonlcvrouw van, 7o4 7o5 parochie, 1og7

1.isbetten vêìn, wed" .lan CabelLi-eiu.- *. Jacolc, priester, ontvanqer van heb
a1o4 \¡/enemaerhospitaal , 186

EEVJIRKE, Piet.er, L087 LEYS, Ghetloet v¿tn e 957
tlïNS, Ghel loet van , 1451, LEYSCOEF, Jacob, priester, ontvanqet: van

Ghr:lvoete van, 360 van de cobic.tiane van Íjint*i4ichiel,
kinderen van Jan van 2 141rI 4BZ 660 L088 1444

lìLYlIll{, Jan uter, proost van Nj-nove,LAO3 .Jacoppe, priester, on.tvanqer van
IMBEIìGHE, Jan vcìn, vinder van c1e opper* cie cot.idiane van Sint*t4ichicl,

l<osterij van de Sint-Jansparochie,
756--757, 921-925 1,241-1,246 I4()4--1"4C7 Jan, vj,nder van cle opperl<ost_eri j
1"492-'1496 1"512 vôin cle Sint-Michiel sparoclrie, 1-5c,ri

IMllliRGHEN, Jan van, v-j,nder van de opp6:r* LI¡YSCOUF, Jacob, priest.er, onLvanger van
kosteri j van de Sint-Jansparochie, de cotidiane van Sint*t4ichiel , 5úì{'
L39-142 1O?_g-1_O3g LEY,SENHOVE9 píeteren vane 1.41



-,EY,S!,iÄTENI, Píetererr van der
,IRBE\Í , Gi11is. 1"423
,ICHTVOET, Jan, 16e'
,TCTII'J, Olivier, 131,6

,IijillrlllDE , Pieteren, 1-232
,IÞìDEIIERKEe Jan van, 5 1194

Stevln ven, schepen,
t_ JÕ i)

563
-,IÐKERKE, Jan van ? 5

Riquaerde van, 51-O
Stevin van, 5L0 1OB4

,IliVElV, Janne van clen, fs" .Jacokr, B7B
,IEVIi,J, Jan, pries Ler , 259
,IEVïNS, Jan, 1,313

.Janne, pri-ester, L161
,ïGEERS, Janne, 1"362
.,IJCLji),UGGHEN, Gillis van der, 61
,ïKE, Lybrech Le vary, priester, 17{>
,ïLLO, hr:er van ? 666
,ïl'lDE, Johannes van der, 1,203
.,ïNDEI$, Jacoppe vander, 365

Jan van der, 945
Katheline van der, fa, pieLer,
echtg" Berthel.meeus yweins, BBO
It'lergrieten van der, wcd" pieter van
Kets, 35u
Phili-pse van de::, 534

,ïhlEEL, Phelip , 478
,ïpPINS, Gi11is, ali.as cle Crane ? 1261

Ja.rì, 37
,OCKE? Jan, fs" Heinric, 17
,CIi2 Amel-berghe van, wed" Li-evin, -/9

Janen van, fs" Jan, -1508

rLOI1F, Jan, 1206
l-OEf¡S , ZoeLin, wed " Ector Vos, 1284
,OliKE, Symoen , 128'3
,OEKERNEL, Janne van, 1,495
,OEi\, |/iatthis r 5B5
t)ENAEfì'I, l>ieter, 1,31,3
,OLll'lS, Jan, 659
OE,SVIIL'Ï, .J'anne van, 765
OETIi, Pieter e 482

Pj-eter, vinder van de opperkosteri j
van de Sint*lvtichielsparochie, 442.-*
449 672 67[3 1286-1291 1453._ L45B
1499- L505

OETEN, Pieter, Lt77
OETïNIS, Goessin , 97 2
UETS, Lisbette, 78
OEVE, Janne van den, 363

Johannes vander, 358
Matthijse van der, 854
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LOEVEN, Matthise van cier, 1313
i,,OKERNE, Jacop van, 81,2
LOYiBliKIi, Pieter van , 64C-
L{-)iVCçOU*t, Jan, 915
LONGF{BCOUIìT? Janne de l.e ,54
LONGI-{EVILE, J'an van, genaamd Lange Jan,

589
LON'II-IOUTE, I-leinric van , 1229
LOUFS, Frergrieten, 1,526
LOUKtrBOSCH, Pieter van 12.5?
l-,OVÍili, Johannes vatl , 1426
1-,OVEhIDEGEìI{, vrouw ven, L33
LOVENDEGI-lllM, Sael_moe:n van, priesLer , 2.4e,

259
Saelmoenê van, priester, 6"/6 1_C9O
S¿rlmoen van e prÍester, 1OB9

L(JYS, Jan , 73 5
I-UEDE, Jacoppe den, schepen van clr: lcenre

623
Jan de, 91" 2¿17

Jan de, fs. Jacop? 1,258
LUEVENE, Jan van, fs" lVi11r:m, 1L69
LUSHAERDE, Goessine I 631i
LUSSCAERTe Goessin, ontvancrer van cle I3i j*

loke, L35 1,425
LUSSCHAERDE, Goessin, ontvanger van de

Bijloke I 67C-
LUSSCIIAEIìT.'e Goessin , 467

Goessinne, ontvanger van de Bi_jloke
796

LYElviE, Arent, 937

14413trR, F3oudirr, 718
a-ie Wout.eren den Onghereeclen

l'.iACH, Lievine clen, 7A7
lvlÀCHliiìIS, lii-eter , 1"87
i\iACI"lARfSE, Cornelis, 640
MACHOVET'J, Joris van e ?_E5
IvIACKEGFIEM, Vli 11em van , 1O76
MADDII'J, Joes, 3O1-
st'{/\DEÍìS, Kateline, 6O1-

Lisbette, bastaarddochter van Jan
van Hermelgheme 896

FlAfGH, Laureins de, deken van Sint-Veerle,
AT:
'-t -)

Laureyns de, deken van Si-nt-Veerle
1465
l,ievin, schepen, !
Lievine den, 877 1465

slvlAIiGHS, L,i sbette_' , wed " Jan Hebbrecht, 30
MAELBROUC, Amelberghen van e4OO
I'I¿\ELDIìEYS, Agneesen, wed . Jan , 24Ct

366



vIAELG/\VIIRE, Janne van, 44 5A 476
Janne van, deken van de kruirJeniers 

?

1323
vIAELSTAPEL, Jan, 284

Janne. 8L1,
'iAELSTAPELE, Jan, 391-
vIAEL,STIIDEN, Heyl soeten van der , wecl " J¿r*

cob Beytax,, 369
'{ÀERSCALC, de, z|e Claise den CosL¡:e
'{AES, Jacob, bakker', 711,

Jacop, bakker, 1
Jar: , 5O4 L06 3
Jan, zie Jan Lammoet
Jan, fs" Jane 26
Kateline, vrouw van Jacop, 1
wlarien , 6 50
Pieter, fs " Jan 1 392
Pieteren, 314
zLe Sanderse van Clapdorp

*- vrou\^/ van symoen, 30
- vrouwe, 30

Wi 11em, 1,2O
4AE'ISET, Gheerart, 852
4AEYEN, Heinric, fs" Jan, 829
,1AGH, Laureins de, priest,er, cleken en

kanunnik van Sint-Veer1e, 71"3
Laurent, 343
Lievine den, 706

/IAKEVEELE, Janne, 5O
{ALDtrGEM, Daniel van, vinder van de op-

perkosterij van de Sint-MichieIs-
parochie, 261,

- heer van, 1,304
{ALDEGHEM, Daneel van, vinder van de op-

perkosteri j van cle Sint-Mi.chiels-
parochie, 263 264, 446 449 93Él 1143
DaneeLe 1 1.519
Darniel van, vinder van cie opperkos*
'Leri j van cle Sint-MichÍeI sparochie,
26L 937 1,145 1,146 1.453
GheerarL van, 8Cl3
KaLeline van, vlîouw van Beerlegem,
9C_L
Mergriete van, 894
Roelande van, 262
Segheren van, 1519
Wj.1lem van , 1,3?-3
lVi l lemme van , 15L9

I/\LSCHÀERT, Janne , 177 4Bz
IAI{, Ghiselbrecht de, 487

Heinric de, f s. lleinric of van clen
Brouke, 7Bb
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lvlAN, Jan dê, alias Jan Swundoict, 877
Jan de, ontvanger van het nieuwe
klooster, 53 563
J¿lnne den, 259
Pieter de, 2
Pieteren denu 625

l'lANANTE, I-leinric, 626
I{eynricke, 6OO

l.{ANlDE, Jan, 11,52
|4ANDEMAKERE, Fran soi s den , 937
sþIANDEJMAKERS, Merqrieten I 28L
MANDET{, Jan vancler, 9 L3 5 99O 1,47 1

Janne vander, 1O7O
MAl{It{, Jan e 1"OO7

I\{/\NNIN, Janne, 2-60
sMANS, Catelinen, 2BO
MANTENEERE, Gheeraort de, priesLer, onl--

vanger van de H. GeesLtafcl vðrl
Sint-Niklaas 2 248

MANTENEREN , GheE:rard2 945
M/\RCHAUT, Heinricke, 242
MARE, Jan van den, 336 ¿584

-';,tãrlne van den; L42 i1.ç3O.,
MAREPEUT, Pole van, fs" Jan, 666
MARSCALC, de, zi-e Jan Bekaert,

Piet.er de, 794
Pieteren den, 1,249
Robbrecht den, ridder, 96

MAIìTIN, wed " Phelip, 2O2
MARTINS, zLe lrrend vander Meere , 1187

Ghiselbrechte, 76
fieinric, 56 , 1,269

-- Janne, scheêpsþouwer 1i.fl,244'' ,'
Kathellne, fa". Ghiselbrechte, 76
Katheline, provenier in het Sint"-
Jenehüis , 'J-421 i:,:
Li,sbetten, wed. Everdey, 12[]5
Philipse 1 276
Pieteren, BL0
VicLor, 994 L285 1307
Wouteren , LO63 1"486

ivIARTROIT, Stevin du, 325
Stevine den, 226
Stevine du, 956

viASE, Janne van der, 316
MASIER, Pieter e 2.3O

MASfN, Jacob,30
MASIvITNE, Loenis van, 659

Loeuise vane 306
Phelip van, heer van Zomergem, 834
tdalraven van, 364

IVIASSEMEN, Ghiselbrecht van, 1"78
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ÀSSElviEl\I, heer van, 8OO MEERFIEM, Heinric a 125
Oegeere , basLaard van Ghiselbrechtrr\4EASEN, Janne, 375
!78 I"iEEStrNE, Lievirì van e 2.o7 951
inlalraven, heer van? 96 262 469 MET]SSINI'{E, Li-evine van, 6'79

ÄSSr:iN, Adriaenkj"ne der, fs" l¡/outer, 31,4 IVIEESTER, Fransois de, fs" HeinrÍc, 682
WouLer der, 314 Fransoise den, 68L

AS'IAEIIT, Mattheu se , 649 Janne den , L95
AS'l]lriìT, Hughe, 1"17C- .Janne den, f s" Heinric 2 91"2
/\TERNE, Clays van, 1-1"08 Janne den, brouwer, 91,1

Jehane van, zuster iç het Sint-.lans- Olivier den, B4O
hui s , L421 iviglius, Lievin , 6 3B 9 38 L158

¡\.TTEN, Gheerolve , 24O Lievine , 1327
Jacoppe e 24Õ MELLE, van , zie Anclriese den Tolneere

ÀTTI-IEEUS, /\rende , 1C-16 echtg " Arend vän, 1,L20
zie Claise van Ghoye Daníel van, 1165
Jacob, 1353 Daniel van, fs" Arent, 613

I|ITHIJS, cillisse I 127A Daniele van, 13ZA
Jan, 1"1"34 Li j sbetten van, echtg " 

- Arend , L231¡
Janne j 1,1,33 ttitEr\DOlVC, Ali jsse van, echtq. I^/i11em de

/\YIIR, Claikine de, nat" kind van Jan, Voghe1 , 1A7L
774 Ghiselbrechte van, 1,13b

I\YFIU, Jan y 1O9B MERGAER'¡ , Jacoppe den, 962
J+n de, 774 -i;ìMçrqrieten, 1,47,I

AYHUUS, Gillis, 9Og MERL/\ER, Janne van, 543
Jan, 1"1"1,4 MEIILEBEKE, Gillis van, fs. pieter? L474
Jan, schepen, 857 "- F{einrj_c van I gOL
Lisbette, fa" Jan, echtq" Pieter',":.'i Katheline van, fe" Goessin, 21,
van Hertbuer e 11"!4 MERSCH, GonLiere van der, 368

EEMERFi, Líevin cle, 30 - van dor, zie Jacoppe Noel
Líevine den, 1,162 Jan van der, broecler van cle Derde

EEIì/\M, Juri s ute , 23 5 6rde, 21,
Katheline ute, fa" Juri-s, 235 Jan van der, f s" MarLin ? Bg4

EERE, Aechten van c1er, echtg" Janne Ghi.- Kateline van der, 1,1 L08g
se1s, 493 Katheline vander, echtg. l-leinric
Arend vander, genaamd Martins, 1"187 slvleester, 6g2.
Jan vander, smid, 1!32 * Lievine van der, 682
Lievine vander, 972 pieter van der, 1,2!7
Loenis van den, 56 pieter van der, fs. Olivier, !52
Thomaes vander, 185 - picteren van der, 1,268
Willem uter, alias van ZeIe, 9O2 MERSCHOUTE, Kateline van den, 59

tiERBM, van, zie Gi1lis Anrine MELìSCFIS, \^li1lem van der, 30
Jurisse uten, fs" Juris, 796 MERSivtAN, Jan de, 11"+7 L533

BEtlEN, Clais van, B5O i\,tERSSCHli, Arencl van, 467
l-leinric , 1232 fr,EiìTIi{S, Be{:kine, .360
Janne van, 957 1A64 MEïS, Jacop de, pastoor van de H" KersL
Janne van, houtbreker, 187 317 1Bg
l'4ergrieten van, echt.g " Fransoi s Jan de, korenmeter, 621
Scot,629 630 Janne rlen, L1"31

IERENDEI\J, Willem van, vinder van de op-- den, zie Lippine van clen Veldeperkost.erij van de Sint-l\{ichiels- METTEN I"IONDEN, zie Vrancke van B.ruecele
parochie, 1291 ¡4EULEN, Cornelis van der, 69
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i"lnULE\i, ìlarende van der, 464 l4IL, Gillis de, 166
Lampsin van der, 932 Jan dê, 31-I 1209
lvlergri-et.en van der, 611 624 Lievin de, 665
Pj-eter van cier, 3O1 Loeuis de, L66
Pieteren van der, f s" ivlichiel , 1215 Nlarke den, 1,207

i4FjULl\IE, Cornelís van cler, 222 i\,iILE, ï'Jouter, f s " Jan, 559
sltiEUNE, vrou\^/ van l-ievin, ?-25 MILLCET, Janne, ontvanger van Sin'1.-Pie.-
l4BY, Jacoppe clen, 942 1,?.3O ters, 216 /17

Willem den, zi.lversmid, 1274 IIILLOT, Janne, opperontvanger van cÌe
l'4liYElì, Jan cle, f s " ,Jan, 1i2:\ Si.nt*Pieterskerk , 63

Jan de , schipper , 136'/ tviIL,OTn, Jan , ontvanqer van 5int.-Pieters ,
MEYEIìAERDE, L,ievin, 732 teZ
l"1trYERÀERT, Janne, 577 1521, t4IN, Jan, 466

Lievin , 1"OO5 MII{ICIJ,S, Jan , 517
Lievine, 797 1'{IN¡'JAEIìT, Den.ijs, 866

I'4IiYliIìART, Jacob, vinder van de opperkos- MINI\IEBODE, Pieter, 51-9 679 961
teri j van de Sint-lvlichiel sparochie, MIi{NEBoDEl,l, Janne , molenaar, 49o
672 vriirlemme I 1"492

I4EYERE, Àrencìe den, 160 1v1ININEKIN, ColaerL , B2B
Gillis cie,'766 MTIJNET\, Jannee 758 760
.l'an de, f s " Ancjries e 14L6 Lauweren, 1298
Jan cìe, broeder in het Sj.nt:Jans: ' ;yTNNERE, Joesse, L33
huis ? 142a MITIET Jan, kleiri jder:, 1-O5 1"5O1i
.; an de, brouwer , 471 Jan, zandvoercier, 967
Jan de, kaaskoper, 44A 558 MITERE, Jacoppe den, priester, 15
Jan de, vinder van de nede::kosterj- j tttt¡nnn, Gheeraerd, L49C-
van de Sint-Michielsparochie, 1l06 ù1ODSj, Katheline, zusLer in het Sint*
4OB 724*729 853*856 Janshuis, 1421
.Janne den, 35{'-' 1343 MOEN , PieLer, 387
Janne den, broede¡: in het. Sint*Jans.=-¡,lOEhlC, Janne de, 570 571
huis, 861 WouLren cien, 1.72

si,lliYERS, BeeJ.e, echtg" Heinric van Dan* MOENïhl, Heinrj-c, priester, 596
cl<aertsheeke, 356 Jan, fs. Clays, 79O

ylEYHiì, ,.tan cle, vinder van de opperkosle- ,Tanne, f s " Clais, 375
ri j van de Sint*-Michiel sparoch:Le, ptOEt\INIS, Heinr.ic , priester j 44!
134O- L34?- Jan , 256 366

i"lliYHERE, Cliviere den, B?-3 Janne e 1219
lvTEYl\liN, Kloeven, weC " Vr/illem , 936 tst{OËlr\p , Ðy lsoel_e , LA1"4
MFlyNtrl'ìOET, liVillem, 39 t4OEiì, Heinric cien, fs. Goessin, 1O2O
MäYNIFIR, Joes i 231- Flugire cie, 1-345
I{EYIJIERS, Joes, 455 * Fluc¡hen den, 652.

Joesse, 35 Jan cie, mole.aar, 73O
sMEYS, vrouwe, 30 Laurent, 787
MEYSSONIE, Heinric, 92'7 I,{OEI{AERDEe GilIis, {186
MICHEFjL, Jacop , 16 p j-eteren , 886
t'iIcf-lÏii1,S, Jan, 1462 MOERAER,I, Gillis, 1_4?-1
M]EDELBEKE, Katelinen van, echt-q. Janne jan, vinder van de nede:rkosteri j

Vei:peerensone, 135 .rrtr cje Sint*Jansparochie, 642
IVIIJT,, Boudi.n, 1-304 ¡,{OERARDE, pietren, 71O

VJouterert , 987 yiOERE, Cl aeus van den , 252
l.'iIJS, Gi I lj s , -/5 5 Loeui se van der , 64€)

Kateline, wed" Jacob, 11"23 MOI¡ìMAN¡, weci" pieter ? 236
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4oEil-TIiN, Jannr,: ven den, 1?27 i'{OUCHY, Jan van, broeder, prior van },loirt-
4OliR'I'Elìtr, Janne van den, 1C3 Sainb*Martin , 11"54
4OL, Ghyselbrecht de, 374 Janen de, broeder, prior van l..1ont"-

GiI ti. s de ? 374 Saint.*Martin, L155
4OLliN, Jacoi: van der, vinder van de ne- MOUR, Jacob de, 133

rlerkosteri j van de Sint-Jansparo-- Janne de, 143.1
chie , 1"490 Pj,eter de, 29

IOI'INIO]aEN, Janne, 1C-75 Pieteren den, schoutcret van Assene.
{ONT, Gillis, 1-309 de,523
.{ONTAGU'I, Jehanne van, fa" Pieter, 4i,56 piel-ren c1en, 7O9
/ioN'JlENIiLllìE, Gheerard dt: , on Lvanger van MCURE, Ector van clen , 59 L

cle i-{. Geesttaf el vän sint*Nikl.aas , -- Heinric van clen, 95
259 Loeui s vanclen , H " Gees Lmeester van

;i"lOlrl'l'ENEEREN, Beele, hoofd van hct Sint: SinL-Jan, 763
Jacokrsc3orlshuti-s, 1OB3 1251 Loeuis vanclen , schepen, 1389

ioNTEitlEiìE, Gheeraerde rlen, priesLer, ont*. t,oeui sse vander, 646
vanger van de H" Geesttafel varì Loui.s van der, schepen, 666
Sin{:-Nik1aas, 1-17() ivtergrieten van den, 1,328
Ciheerard de, prl:ster, ontvanger .- vrollwe ven den, 3C flLB
van de Ho Geesttafel van Sint-Ni* vrouwe vander, wec1" Gheeraert van
klaas, 755 G¡istele, 491'
GheerarL de, priester, ontvanger -- vrouwe vancler, wed" Gheerard van
van de l"l" Geesttafel van SinL-Ni- Ghistele, 492
kl aas , LILSA MOUP,MI\N, Heinric, 1461
Gheraerde den, priester, ontvanqer Jan, 23
van de H " Geesttaf el van Sint*N-'L- Ja.n , houtbreker, 1-051-
l<laas, 1,18c- yiOIJRSEKE, Gheerarde van, 859

{O}JTäNGf S, Janne van, alias v¿rn ÀuLre 1 47O Janne van, B4?_
'IONTS, Merçrieten, echLg" clais van MunterÙlouRsLACi-{, Janne, 1414'237 MOYEN, Phi.li.ps den, alias cle veLtre, 2a

iviergrieLen, f a" Gi11is, echtr.¡ " Claisrviuhll,lii{, Cornelis van der, 51,7
van I''lunte, 1_3C9 Heynric vander, f s. Jan 2 1459

4OI!'IVOIìDE, 1^/i11em van , 74 Jan vancler r gena;rmcl de Cupere , 145(.
,1Ol:ìAEi,, Þ-ransoys , 189 L.rmnrine van der, 486

Jan, $anunnik, ontvanger van Sint- luierqrieten van der, f a" ,Tan, 166
Veerle, L389 ph1lips van den, 1C)86
J'an, pri-es'L.er, 53 pieter van cier, schepcn , 37 4 1193
Jan, de jonge, priester, 345 piet,er van cler, fs" Bouclin 2 1"1Cl4

{ORAI-E, F'ransois, B pj_et.eren van c1er, f s" Bouclin, 7J6
Fransoyse, 714 857
Jan, priester, I4B5 * pie.Leren van der, f s" iutichiel , 4I1_
Jairne, pri-ester, 78 1"/165 pieLren vancler, schepen van de keu.

IOFIEEL, chijselbrechL,419 r€r 593
loRSEpArN, Jacop, Luinman, L455 MUL]LENDTJC, pietren van , B1rt)
10iì,SlrlpET¡1, Jan, l:roeder in het Sint*.Jans.- MUIiLENDIJKE, pietren, 49L 492

huris , 1421 IIUEL,FIIJI-,ANDE, .Tanne van den, 695
loRTrEIl, Pietei:en, 98L 98 2 1"149 MU5I,INMEESTER, Heinri-c cle, 463
IOIìTIEÌìü, Pieteren, 285 729 MUEL,NIEEIìE2 Janne c1en, 1"BB
lossEvlit-Dli, GilÏese van, 177 t4uENc, l,ievine cjen, 597 8ïg
IO'I'EI.J, Porrus van der, 292 h/outeren den, 547

\l/illem van der, 9OO |,IULDRE, Clai_s c1e, Zg5



ilil-.rj, Rernaer,J , 1"?,24
i,auren'L, L1-BB

4tJLINe .lân, 1-18B
Lievin , 1,138

luI-l-{Flivi, Lodewi jke varn , 234
'iUi,i,lii"I, Lodewi jl<e varr 

' 
BO9

4lJLlì8, ..., anen den , 1320
lVillemme clen, 317

/iUNi:lE, Bussaert van, 1523

lSussar L, van 7O9
Clai.s van, 236 13O9
Gi1:l- j-s van e 119C-
i,larie van, wed " Jan van Ercibuci:,
I,.Jill_em Van, f S. ¡\daem 2 L297

/iLJNTEI'iLllìE å [:i-eter de , 2AO
'lUtìSIiPEINS, Catel ine, 367
/ÌUSl'IoLfj, Pauwels van,- 543 121-3
{U,SSCI'Iij, Jan, 1383
{US:jCi{EN, Janne, fs" Heinric, 2O2

JACIlTlicÀLE, Jan, 1153
iÄGiìs, Lj- j sbel-t.en , 1íJ9
JÀillii,J , Li j sbet-.Le van ? 3Lì

Matthijs van, 30
IAIìEfi,3, Gi11is, 1-O3B
ii\RU, Gi11.i s, 758
i/iSTE, Janne van den, 337
lA.l{li, Jan cle, L252
ilrYlil{, Wouteren , 1196
fAYiil:ìii, Jänne den , 1"5 3 1_

Joesse den, alias vatrr Be.rchem , 352
Lrau.welse clen, 1_353

ÌECKÀIIRT, Gheeraerd, 45?-
IECI(EIì, r]oudin de , 1OO2

I-iarende clen, 55O
lk::inric de, 959
Heinric de, bakker, 556
I-leinric de, fs" Heinric, t5t4
Jan de, 9L3
l,lergri-eten, echtg " Ileinric, j,51,4
I-ri-e L.er de , 339
Pieteren den, + 1o45
Pietren den, molenaar e 1399

liCKtrRE, Pieteren den, 555 BOtl
tiEirS, Claise, fs" Pieter, 22t)
AERINC, Jan, 2-92
flEfilI{Gf lE, Janne , 1339
IFKII',INIE, Janne, 933
ei\Y'llli, Joesse, 1_48,\
I'j,5'1F1, l\lysen van den, 1266

Jan van den, 91"4
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liEVä, Firabrase den, 641"
Gillis de, 925
Jan , 1C;6 3

Jan de, 53í3
.lanne cien, fs. Claise, 22t)

l'JliväLE, Jan van, 3C-) 366 1iL4)
Ja.ne¿n van, 958
,Ja.nne van e 1258
I-ociewj- jc van , 477
Oste vãln e BO1"

Zegher van, 1LO6B

i{EVELTÌ'JC, Jacob, vinde:: van de Vismarl<t,
t¡11, 6BC 745 L317 L31B

NiivELTi\lc[18, Jacob e ?-64 637
NfnY, Chri.stíaene de, 95O
NEYTS, Jacob 2 195
NIENEVE, Sa:l van , ,382
NIEUi,f EI{HOVE , Heinric van den , 9 30

Ilei.nrick.: van clen, 875
i\iIEUVJEIIjl-{UU,S, i{ert3riet.en van cle, wed. Jan

van den iSossche, :159
i\JIiIUtJENWEGHII, Jan van de, alias Reerkin,

l()/

iITF;UWEIIBORCH, Oheeraert van cle.r, ?.4O
NII¡Flt, Wt:ine e 1OO4
I\IJS, Pauwel se , 67 2.69 397
i.iIJSE, Pauwe1.s, 353 406 611"

Pauwel se, 912 L1"39
i'JI,TSSE, Gillisse, fs" Andri-es, 14(,5

PauweJ- se , 5O1L

\lIL)ERE, cle, zLe l'lichiele Gheeracrts
i\ISE, Pauwel s, 196 1178
NICB!ÌL, Jan r.1e, 1lJ29

Janne c1en, 103
Pieter de, L5O3
l¡r/i l. l emme den , f s " Wi 1l em 2 22A

l\Oir.ll-, Jacoppe, alias van der 'f4ersch,) 929
NOFìRTKERCKIIe Jan van, 256.
NCES,SCHEIJ, Janne cien , 42A
NOIS , LL j sbet.te, L08B
NOKIiRIi, Ghyselbert '. v'an den, 3O
NOO'IIMÀN, Zegher , 1328
ìVORIIHOIJTE, l(ateline van, 53
i\iOTEBAERDE, Janne, L3OB
¡IOUI\Íi, Ri j se , 116o
NOYTS, Jeinne e 722
NUii13ill,, Jan de, 3O
I'lLIEFVIi,E, Jehnnen van e 751,
NUEF'VILLE, Janne van, f3O3

N|JISKTN, zie Lievirre van cier Sluus
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)DtIhiERE, Jacob de, 98 OVÌIF,i,EYE, Badeloe qhe van, +:cht-c¡" Jacop
)Eir,1ìllCH'I, Heinr-ic, 1461 Bette, 1,251. 1323 1,479
)EBRECI'{T'S , Gi lli s , L398 OVERMEERE, Janne van , 799

Heinric, 1,342 Katelinr* varr, fa" Jannez 799
)EDEVIILDE, Cl. ¿ri s van , 257 AVllFlSCi.lELDË, Ileirrric van , L21a
)LlMl\iiiì, Gillis, L393 .- Mer:grieten van, f a " Heinric, echtg "
rFiiilLìFIRGHE, Ghuy van, 69tl Gil:Ì.i.s Pauwels, 1,21C-

)ijFìDEGHäI.'I, Heinric van, 366
t¿/i I lem van , 36É; Pl\Cl-lT'ENEitRE, l{echi.el de , õO7

)LIST, Janne vane 1503 P¡1,DäLINI, .Jan , 1,142
Ker:stoffelse van cier, 323 PaDilìNt3ROUC, Heinric vane L49O

-' wed " van cJer, 691 P¡\þII,DINC, l'"'lartin ? 1271
1OES'IEFI.I,INIC, Jan, , f s I Seqher , ]96 PPräLDINCX, Ca.l- lekine, kind van Jan, 1432
)ESTERI-,1:hJX, Beatri j sse, echtq " Triestram Hannekine, kinci van Jan, 1.43ì:

de Wulf , 75 PAELDYI\JCX, Jan, qenaamcl lli jke Paelcli-nc,
)ES'IRElvl, Heinricke van , 376 1,432
)ETEGHEI{, Arend van, 93O P^El\, Gilli sse den , 846
)LTVIEIìS, Pieteren, 847 Jacob cìe, brouwer e 21"5 1O2E
)LSE\llrj, Jacob van, 96 394 Jacob den, 24,4
)l\DElìLlElìCl-1, Jan van, f s " Jan, 1C-21 Jan cle, schipper , 277
,ilrlDEiìit, Jan van, L533 Jan de, f s " Jan, 2.77
ìl'J(;i-llilìEEllEi\, tiüouteren den, alias l,laben,- *, Pieter de, 252 LOCtl

1316 sPALiiJS, Gheertruuci , !OB'/
)NlìEDFINIE, Justaes, ontvanger van de stad PAIISDAC|{, GiIlis, B1?-

Gent, 464 469 4BB 552 674 697 E37 .- Jan, 731 1il27 L269
9L3 977 Janne, L053
.-it-rstaesse , 1.A99 PIiÞìSDAGHE, Daneel , 932
Iìacen L86 PAET, Wiltem, tentmakerr 4T
iìa.esse, 916 12A6 12'33 1385 ¡Ð/\i,li, Pieter, '.L474
Staes, 1233 PAL,TNC, Ivlartin, 859

)Ì'JREDEi.IS, Ìt'lerqrieten, fa" R¿res, echbg. p\MELAERT, Jan,6BB
t'"la.rtin rle Gheendt, 1233 PANIINSe vrouwe, 30

)NllcoMivlta}ì, Heinric a 1071 phP/\L, Gilli.s e 126 248 76i3 1a24 1o?8
I{ateline, nat " kincl van l-lein.ric e -.. Gitlisse 1 215
1C,71 Jacoppe ? '764

)lìY,9, l:]ieteren, alias van den Steene 1 1411" L,i-c'vin , 1?-a
)S'IE, Godever L , schoenmaker r 5AT PAPALE, Lievine , LLOg

JusLaes , 629 pAPAi-,Lli, Jacop, 3O1
)S'IEN, Gillis, '221 pApE, L3oudin de, 5

Goessine, 89 Boudi-n de, vincler van cle SlnL-Ja-
Pieteren, 1185 cobsparochie, 1"276 1?-77 L5OE--L51C

TTTERT lvlichir:le den, 87 2 Boudine cien, 481
)T'llþlRì1, lvier:grieten, wed " wi 11em, 123 Ghee raerde clen , 223
,UDEfiHEl.l, Jan van, 39O []heeraert den , 64
)LJDEMOI'JT, Jaquemart van, F:?-2 ijheerarde d€, 617
)UDIii{l-{uUSe Phelips van den, 600 626 Gíl}is de, f s. pieter , 734
)UVEì:;E, Beatri ssen van den, echtg,, Janne -tan cje, f s " C]aeus, L350

vanden Heecle, 1435 de, zj_e Jan de Srnet
Pieteren van clen, 1129 Janne den, 1+4

)VEilhCKLlRE, Amelen van, 66a Kateline de, echtg" Eweyne van Vai:_
.," .lanne van, 1?-29 newi jke, _ Í369

Lievine van e 973 Lampsin cle, 37 5
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ll\PE, Lic-:vine clen, 1398 PERTSEVALFj|,I, Janne e 1144
Oei¡recht cJe, f s . Jan, 197 PETIIRS, Gillise r 7o4
Pieter dc,869 1L68 l,ìEYSi|EI;'; Saline clen, 1O9L
PieLer c1e, f s . Gheerolf e 9OB PTELNAKEN, t{ichiele, B9C
Pj-eteren den, BOO pIfT'ER-ç, Kateline, 506
Pieteren den, f s " Gheerolf , 557 p IEi'IERSSEUNE, Jeln, paarclekoopman ? 142.6
Ijegheren den , 696 pI:ETIIR,SSONFI, I.iarent , 346

)At)Ec1-irjl,i, t3erl-el.(i van e 35O .t'an, ç71,.1C'97 '1"42.+

Bertclmeeus van , 31.6 Janne , 3?-7
;P¡\PEN, Àechten, 735 Joe:s, 355

Beatriserì, wed" Robh¡rechL sJonghen, Pir:ter, 3OO 355
497 755 Pieteren, 5 346bLs 4ii4 5tL4 563
Lisbette, wed " Lievj-n sMoes ? 73A PIJCHOUT, Janhe, 330
l,i j sbette, proveni-er in het Sint- pIJCHOUTIE, .Janne , 73
J anshui s, 1421, PTJL, Joessi: e 1,7 3
Symoen, 96L PIJN, Gillis:;e, tegeldekker, 5B5
VJouter, 895 l?It{ENI, Janz 73,1

)Ali" o o , Symoen, 39O PII,AE'-L', Janne, 87 BB
:r:rRïJÍi, Symoenr 565 1"162 PINGEES'IS,.Ian, 132
)ARIJSE, Janne, scheerder, 587 PINKtrlììE, Willem cie, kerkmeeste.r:'van
)41ìMEN'1'IER, Jan de, alias cle Cupere, 1093 Sint-Jacobs, L1_L5
)ÀÎìyllil{'rrERS, Mergrieten, echtg " ol j-vier PTPERE, Hannemarn c1e, 30

lìateling r 46 PITT'þ1, Avesoete van cìen, echtg " Sande::s
)/\SSE1'.,14NI, Janne , 11,70 Sersanders , 479
)AT¡{EERE, Gheeraert de, 56 Clais van rJen, 247
)/\uvJELs, GillÍ.s, 668 121c^ Jacob van den, 2oo 5b4 LI2.o

Gillis, deken van de aardenpoLma- Jacop van den, schepen, 1 166 3O¿l
ker, 667 L102 TIZO
Goessine e 423 Jacoppe van <1en, 867
Jacop, 1"177 .- Jan v¿rn clrlrlr L61 4'79
Lau:"ent, 94,1 * Jan van den, f s" Symoen, l{" Geest.-

)A[Ji,^JIILSE, Gil1is, fs" Jan, 569 mer:sLr:r van SinL.*J¿rn ? 763
)EDAEiìT, Jan, 3O7 * Jannc van den, 483 5:15

Jan, fs" Jan, 71o .tanne van dcn, fs. Symocn, 515
)EïSTEIì, Jan cle, 749 Lauweren van cien, 589
)EI\JE, Laureinse , 799 Luuc v¿ln den, 47g
)EI\EN, Larureins, schepen van cle keure e .-. pie tererì van den, 1?:J7

4'I5 498 655 lìoeçecre van <len, 1079
,Ei',JNFli'4/\i{, Jan, 607 * Sj.moen van dr)n, 479 ABz

Jan, erf achtig, 677 ,limoen van clen, schepen , 'ii57
)EI\l'iEÌ,{Al'JNEr.Tanne? 965 Symoeln van den, 53 4g3
,1]ìtiNllivlAÌ{S, I,lerqrieten , 41,2 Wi l len -¡an den , vinder van de Sint
'( EllN ) EN,, l,Vouter: , 1228 Jacobsparochie, 15Og 1SOg
'EIJNINC, Jan, 324 Vr,rillem van clen, fs" Iìoeg-eer, 1_C79
'lilìRË, llctore van der, 487 h/illem van den, f s " V,lill.em, pl:o*

Jan van clen, f s" Daniel , 669 viseur en goì-lverneur van cle O"l,u
Ja.nne van den, 1,1"2í1 15C-7 Vrouwgi.l-de van Sint-.Jan ? L5Z3
Janne van cier, 89L prrrl-lEtvl, Lisbetten vane 1406
Ma.tl-heeus van der, 226 PLACH¡\Iì.'IS, t(atell inen , echtr; " Jan van cle
I'{n1- L.i j s van cJen, 1013 Walle , 564
PÍeter van den, 1,261 pLANi'r'ERE, Andri-ese clen, €¡18



)L,\¡;6¡1, Jan, 142"9
)LASSCHAERTe Jan, 137
,LASSCHFj, BoucÌi-ne van clen, 442

GireeraerL van clen, 39 11"58
Gheerart van der, 796
MarL,ine van c1en, !246 1449
Pieter , 1483
Pj-eter van den, 34 1"449
Pieteren van den, 349

)L,AUE, Jaln , timmerman e 1,384
)LATTIJI'I, Jan , 121"
)i,lr't'IIN, Anthonis, 1,340

llntonis, 1"417
)I,ÀTVOIRDE, Jacoppe van, pastoor van

Lovenciegem, 111,7
,LECKEIN, Jan, L237
)LEKE, Jan , 151
)LEl(Er{, Jarnne , 1,448
)LEYllE, Zegl'rerr 30
'i,,LJì'.11f , Jan, 371 122L 1,424
)L,UPIENI, Janne ? 115
'}OECSSlONli, Daniele , 547
)OLlLLl, Àrend van den, 1325

l"leinric van clen, 162 1,525
Fleinric van dcn, f s " Olivier ,94O
.Jan van den, 1,468
Jan van den, muzikant, 1468

'OELIVIAi\, Jan, muzikant, 11Oz
'}OliLÌ.1ANNE, Jannc, muzikant,'1,1O1
,OEr,VOI:ìDE, Olivier van, BO7
'OLìR, Anthonis, onLvanger van de Kar:tuí*

zers, 816
'OETERMANî{8, Casin e 114L
POEi'ì'f IIRS, Ueele, 1OB 7

'OI,LEIT? Jan, 534.
'CLLLïTE, l3e bkine , kind van Janne , 309

Janne, 3O9
Kallekine, kind van Janne, 309

'OLS, Willem, 1,279
Ol,,STtiIì8, Vincente den, 224
ONITENOYS, Laureins, 22O
OhITEìlìÄi\EN, Jan van , 795
OCFITERE , AlaerL van den, schepen van

Kortrijk, 1393
þlichiele, den e 694

OIìTEN, Jacoppe van der, 5O2
OTHEIIìE, Gheeraerde cJen, 119t]

Gheeraer'L den, 1-25
OTïER, Jan, genaam<l de Deken, 929
OTTEELES, Jan van, heer van Eke en Hun-

c1e1gem, 1O75 L133
Janne van , 6,o 5

)Atr,

POTTIiR, Jacob, 493 1"465
Jori-s, 895

POTTERE, Jacoppe den, 24O
Jan dG, fs. Phelip, 1"518
Janne den u 644
Lievine cìe , 97 4
Piet.er de, huidevetter, 333

sPOTllEFlS, MergrieLen, 12OC
POTTHEERE, Gheeraerde,'I199
POTTHIi!ìli, Matthijs de, fs. Jan, 72
PO'ITRE, Gi 11i s de , 7 20
P()UCSTRATE, Cl ai s , 1369
POUCSjTIìATEI{, Cl ai se , 897

Cl ayse , 1"41"2

PRAE'I, ,Jacob van, 30
Jan van, 16L
Jan van, Ï:akker , 433
Janne van, 445
Pie{-err van, 30

PR/\TER, Cl ai s , 291,
PRAllliRli, Li.cvine den, 1422
sPIìAT]IR,5, Gheertruud, 278
PREIS:lS, Jehannen, 9O3
PRTC, Kers Lof f el se, f s " Jan, 'Õ28
PROCHIAEN, GilIís de, 119
pROESST, Al'ende clen, fs" GÍ-llis, 366

-- Arende den, fs" Jan, 366
.Janne de, fs. Jacob , 366
Jannc, deken van de leernplakkers,
971.

PRUMELThJS, l4ergrieLe, ech Lq " Jan Coelman,
fs" Pietere 751

PUÌiDER, Jan van , 5 52
PIJEDERS, Jan van, molenaar, I:)EI

Janne vAn, 1O2
i,UERS, ,Jan van, 414
PIJLAEIì, Diederic van, 5Og

PUTI\1AN, Cl ai s, 157
Heinric , 1,57
l-leinric, fs" Heinric, 157
Jan, 14c-4
.T¡nnn 1,047
!,Jout,er, L1-BB

PUTTE, Avi:soeLi:n van cien, echtg " ,Sanders
Sersanclers, 422
Will.em van rìen, fs" Jan, ?-37

PYLATENI, Jan, 142A
Janne 2 1"419

QUACKELBEKE, Ramont van, 30
QUACKFjLERE, Janne den, il45



ILIÄäTHÀNÌI{IIJS, Jan , 27
¡Ljl\trTVELDE, Gillisse v¿ìn, L35
¡Ur\lrlTWBlìC, Lodere i j c, B6 3

¡lJÄl,STtìÐ, CIalis de, 238
¡UEC, J¿rn cle , 7O{3

ìUICKIIN, Pieteren den, 1"O10

¿UIS lHOUll, PieLer j 1'29 1"31 LL7O
)UISTIIOU'Iti, Janne, l"OBO

IABAIS, van, zie Roeqeer van den Roeden-
Ì:err¡he, 8 L0

IABALI, CI ai se , 496
jan u 2A7
Janen, '15OÊl

lÀRÀLI'll, vrouvr van Jan, 1"508
iAi3ALIi,'JE, Cl ai se , 532
¿ALIBAU, Cl ai s , 947
I;\COLJR I , zLe Gi 11i se Weytins
lÀD!ìrrJl-\ErìT, Sanclers, de vader, 596
l/rDOLiiS, Arend, B6O
¿i',liD, Heinric cie, 496
ìi\ÌîPji, Christiaen, 4L3

Katelinen, fa" Christiaen, echtg"
Gillis van den Velde, 4L3

ll'EPl-lElill', Jan I 787
IAES, Cornelisse,485

Gillis, 537
Jan, 166
Lieven, L98

{AIiSSEGI-lEivl, Jan van, fs" Pj-eter, 1-474
lAiiSSEì{, ,Jan, alias clen l¡/ilcien, 267

Janne, 1432
Janne, alias cle Vr/ilde, 578

ìr',,8T, Janne den, 1301
ìAI/'.E}J, Janne vander, 15
ìAM, Jan de, 31"

Janne de, fs. Jan, 31"
ì/\141¡,ERDE, Iìoegeere, 743
ìAliiEN, Adaeme den, 814

Boudj-ne vander, fs. Pir:Ler, 1509
ìÀlvlMI¡i",EREl'{, Jacol: de , L222
{ANISREKE, Adr:iane van, 555 1471
ìAPAIIR'I',S, Lisbette, 1293

Lisbetten, 1"294
U\PBNJ, Kers L,i aen , 195
l/\SSCHAERDE, Cornelisse:, 795
ìASSCI-iAÌ"ìT, Jan, 163
ìASSEGHilivl, Kathel j-ne van, echt.q " Pie L.er

Bloume e 1"298
ì,\JIELING, Cl ivier , 46
IÀTELYI{CX, Mergriete, echtg. Olivi.er,

L0t7

2116 
"

RAVEN, Janne clen, slagere 1,531-

Janne den, fs" Janne, L53'I
Simoene clen, fs" Jannel L531
Syrnoene den, 3

ldouterr-:n <1en, 6

RAVET'lSCCFlT, wecl" Symoen van, 54'5 5Bt
Willem vanr 685
t¡/il lemen van, 579

R/\VASCOETe Boudj-n van erf achtiq, i523
Boucl j.ne van r 28tl
Jacop v(an r er:f achtig, 152-3
Will"em van' 469
l¡lillern van, opperdeken van cle Sint
Jorisgilde, 762 LOBZ
i,ili I l-emme van , 481"

RI:BBEN, Pieteren , t4,P'6
RECHEirl, Daneele van, 743

* l^lilIem van, 743
,ìEEIIOSCFI, Cl ai s , 398
REIiCHäGHEM, Yrveine van r 46?
REGHELSIIRUGGHE, Goessine van ? 1?-6L
REINS, i"Tergrieten, 552
RENBINS, Matthys, 243
ÍìEUBINS, Huqhen , schepen van Kortri j k ,

L39 3

REYD,SHÀt4lifì, Gillis vandenu 1"425
lìEYDgCOfIT, Janne van , 72
ÌlEYi\8, Jan, 1-3ti3
REYNEülìEN, Laureinse, 91"L

Laurens, 453
Mat--thijs, fs. Laurcns, 453

REYNT IiIìS, Jan , 928
RIIY|,IOUT, Clais, spoormaker, 796
REY¡JS, It{ergrieten , 55?-

REYNSCOET, Janen van, 792
Janne vanr 724

REYN,SCOETE, Janne van, 251"
IìEYT'ERije P.o€1a.nde den, 677
REYTRE, lìoel anrie clen , 471
RIEC, Wí1Iem de, L40€,,

I¡liIlemme den, L035
RIEDE, Danic':le van den, 529

Zegheren van den, 826
RIEMI\KERE, Andries de, 527 628

* /rnclriese den, [ìC 2O5
de, zie Pietren cien Wilden

RTJCDOMe ivlichiele , 1"2-1"1

RTJCQUAI?,DE, Wi 11em , 71.7
ÌìIJI¡FLAERDLI, Ghi selbrechLe r 1OB5
RIJFFLARDE, GhijselbrechL, 1444
iìIJKEIN, I3erLe1meeuse den, 1-353

lr/i1lem den, 477 779



247 "

FIIJKE PAÐLDINC, zie Jan Paeldyncx I"ìOEGilERS, .foes, 1306
ìTIJl\.{, Daneel.r 4BT }ìOEl-,, .}an, 335

Daneel , vinder van cle opperkoste- ROEI,ANT, 1A74' .

.rij vð,n cJe Sint-Jansparochie, JoeÈ;.,'765 ,'
2tìO ?"BL ROELFS, Gi11is,51t
Dane<:}e, 479 Gillisse, 56 1439
D¡:nie1 , vinder van cie opperkoste- ROELII'J, J¿lnne, 3O7
rij van de Sint*Jansparochie, 642 |TOELTNS, GheerarL, 1333
Daniel, vincler van cle nederkosLe- Cìil1.is, 662
ri j van cJe Sint*Jansparochie, L4Íìiì* Pieteren , 52
1490 - Symoenl 787
Daniele, 2OO Verghinen, echtg. Symoen, 787
Jan,23O 287 1"146 lìOEi,S,'viillern,3bG
Syrnoen, 775 ROFjN, Janne,- 242

llIJiJE, Gillise van den, 2(¡7 ROIISE, Jacop, fs" linclries, t7
IìIJI\SCll, jonkvrouvr, L1"33 !1-34 ROESÐLAER, Ghiselbrecht van, ontvanler
IìIJr\SCHEN, Katheli.ne, echtg" .Tan, 1236 vân cle I-1" Geesttafel van Sj.nt- 'fa*
RIJI\VISCH, Everaerd, 39 2 11AO cob, 93
IìIJQUÀERTS, Li sbeLten, 392 IìOESELINE, Diederic , 444
RIJSSIILE, Mergrieten van, 90 RO[|SEN, Jacob , 366
FìIJVI,:jCH, Lievin, 1.206 Mechiel , 6'¿.2
IìICET, vrouvi van Stasine 449 IìOESL/\RE, Janne van, 1342
RIOI¡TS, wed" Justaes, LU72 ROESMOhJT, Jan, 944
RoB, Janne clen, 1,488 ROESSELAER e Ghi sell--,recht van , ontvanqer
ROtsBilIiCllTS, Kateli.ne, echtg " Lievin van van cle I-1" Geesttaf el van ,3int*-

Denterghem, LC56 ,Tacob, 1-3 5
aìOCIjHVi, WiI lemme van e 5O5 Jan van, 58 L
IìOCKTLI|ì, Gheeraerd, 354 Janne van? f s " tSer:ci"a.is, 557

<ìheeraert, 1L03 Lisbette van, wed" .Ian van NoerL--
}ìODE, Gillis van den, L001 l<erke, l'ìu echtg" Jan Joircheeren,

Johannes van den, 1OO1 2'36
iìuDEN, Gheerarcle van, rentmeester van hett-ìOBVEIREe Jan de, 1395

qodshuis van PiLchenbo::ch, Fl6O .Ian cle, fs" Dieciericx, 341)
B62 Joes de, fs" Jan, 721
,,ia"n van, 76 345 IìOGGIIEMAN, Heinric, 1-57
i;rnne van) pitancier van Sint- Jan, 259
PieLers, 77 :LgO 232 347 34[] B2O -. Janne,, 157
Janne van, monnikr pitancielr van ROíjGl-iEMAi{NE, Janne I 195
Sint* Pieters, 1"207 L395 ROGGHEIVIANS, l,joetine , 12.51,
I-odewi jcke van, 347 348 ROGHlit4/rirllriti, Janne ? ?19
Lodewyke van, L395 RoKFjliä, Hannekine dg, 9?,8

ROECIIERDÐ, 1455 Loeuis cte, 928
ROliDlt, Heinric c1e, fs" Jan, 421 i:ìCKIþlR, Gheeraercle, 885

ldillem c1e, fs" Jan, 769 RONDEEI,, Bouclin, L32
ROIIDEN, Daniel , 626 |ìC)NDEELE, Boudin 1 L456

Janen van, pitanci-er van Sint- RONNIKE, pieteren van, 533
Picters, 793 RON,S;E, van, zLe Raesse de F3alqher:e
Willemme cìen, 2}ti 92A ROOt',iE, Gillis ven, t2O4

ROEDIìNBüRGHE, Gillis van den, BLC ROp, Jan de, fs" Jan, 81,4
ì),oêÇ€êr vâr'l den, alias van Ra* IìOUC, Wouter de, L1-38
l'r¡ì c r-11-o RouctjcuT, Janne, a494¡',\4¡99 \

ìROEGIÌER, Lyen, fa" Farrant, L530 RUDDER, Jacop ? 454



?UDDEIì, kinrleren Jan, 1L3¡,ì
;RUDDER, Jacob.. 467
'ì'rJDDEi{ii, Janne den, 606

Janne den, b.r'ouwe r, 806
Janne den, alias dc Ì"lulre t 473
Janne den, fs. Pieter, 425

248 "

,SANITTI\1, tleinric, vinder van cle nedcrkoste.'
ri j van de Sint-Jernsparochie, 642
Lievj-ne ? lBO

SANTIi'iS, lleinric, vinderr van cle necJerkos-.
teri j van cle¡ Sin t--Janspa..rochic,
2Bo 28'L

'139 3

van

ìUDDERVCERDË, KaLeline van, wed" Jan ,SAi\tTPOIitì'IE, r-ie J¿rnne clen Clr¡rc
ivlayhu , 1O9B Si\V[t\, Fleinric , 2g 3

ìUDHUU L', Janner 653 1297 gAyARS, KaL,helirre, 784
ìtJEDE, -ran cle, f--s " ?iegher, 1-oo9 scA;\tr, Ghi sellcrechL, 1"2s9
ìULìDFIKINE, Willem vanden 1 1489 SC,\DELIN, ;\ndries, 683
ìUEli!'iirliìE, lvlergriete den, echtq " PieLerr.:n ? - Callen, 683

531 Gillis, 683
l.;iet.eren den, 531 .laco5, 68 3 tIO?. 1.467

ìLJLiSE, Boudin de.:, 881 Jacolr, cie jonçc, LA(,7
,Jan cle, 491 .Jacoppe, 1_!A1_

rlUGGf-llil{S'IUL, \n/illem,499 Jan, 1_055 a3yg
ìUUSSCI-IEIìLì, Jan de, 29'à Jan, brouwer:, 111C,l I1"OZ
ìUUSSINC, Gillis e 594 .Jan, cle jonge , 1.371 1"468
ìUVOE'IE, Gillise 1356 Jan, rle oucle, 1"OB
ìLitVBN , Wi Ilem den , 1469 .Tan r s " Jan u t1l) L?,1g
ìIJI,'JERôC, Arend, 38 2 * ,i"å.1 'o" 

oude, 1cB5
ìYCTHAI"{' Ìvlichiel ; 1,1.2 \¡/j.tlem, 68 3 L473
ìYä, Leenen van, 377 SCADtrLINE, Janne, 683
ìYFLi\EiìDE, Ghiselbrechte, 1,302 Janne, cie oucle ? L334
ìYOETE, Stasínne, 1"364 SC;\DEL,INS, Soe.:tine 683
ìYOETS, .lustaes, 136L SCAtiC, Janne e L47Z

cchtg . Justacs, 6BC Lalnoys, schepen van Kortri jk,
SLaes r 1-OO7 SCAEP, chiselbrecht, 467 1259

"- r¡red. ,Staes, 993 1O4O 1041 1042 SCAEpDRIVERE, pj-eter cle, 18L 7Sz
1066 piete re¡ clen e 359* wed" Stacssine, 1-06'7 5CAET, Jan, 5j.3 336
Si:aets, IOOB lAOg SCAI¡FliT,'ll, Jan van der, f s . Jan, -tO95

-- v¡ed " Stassine, 1-006 L¿rureins van der, L095
tyoO'l'E, Sjtacssj-ne, 1.222 Simoel van der, 1095
ìYOOTS, wcc1" Sta.cssj-n, 986 Symçcn van der, 32O 545 5[j6
:ìYOTE, Just.ase, 593 SCAGHE, Jan van der, 895 1,5L1,
ìYSE, 

"{il 
lem van c1en, 236 Janne van <ler, 716

ìY,5SBLE, Martin van, 30 SCAG¡{ENI, Jan van c1er, L353
;RYTEIìE , LLsbetLe , 396 Jannr: van de.r, 51-O

SCAKI, Woutr,¡ren , 1O26
jlici-Ìfll?-b-, .lan c1e, vinde.r v¿rn de nederkos*scAl(ELrNS, vrouwe, 733

terj. j van de ,Sint-Jansparochie, SCAI-,OE¡\, Àechtr) Vclt-ì, echtq " Daniel
1,4tlB--1-49O der ÌJee¡en, LL29
Janne den, 42A 1372 SCANDEV1.II1GHEj, Jacob, 57
.lanne den, f s" Jan, foureur, 13449çApE, Ghj-selbrecl"rt e AS4
Paur,vel.s de ? 14AZ ,SCApFjhn, Jan de, g34

iÀLoiillE, Clement, 94O SCÀTTlti,iAN, Ivtichíele, 1-036 _ 1O3B
iAi'JDE, GiLlj.s van den, i4116 SCATlflit,ii\NNEe Michieí ; 1ç39jAI{DÐRS, Godevert, 1448 Micitiele, ygs
IAIJDLOEPtRE, de, zLe Pieter Stobbelr3êfê Í:jCAVE, Jannc van der, 89S L2S6



SCllliDEf/i¡\KIiRE, Joesse den, 23E
SCÐi,PEu Pl^r€:1ips, 3B

Fhilip,1177
Philips, L[J5 2'19 1221,
,Pietc-r, fs" Jan, 501

SCELS'IIì¡\TIEN, Gheerol.f van c1er, 232 1AC2
SCEP E;J E, Pieter de , 37 4,

PÍi-il-eren rJen, 1349
SCEPf IJËXi, Piet,cre,:n cien , 'I17 2
3CEPMT'rKbìÌìE, .je , zie Lambrech Le Boudin s
3CþlPPEfìtr, Adri acn de , 1058

Jan cìe, f s " Jacob ,, 1'233
JCEP,l"lEiìli, L,ievin de , 7

Segher <ie, 741,
SCELJRVIII,T, jonkvrouw van e 11139
SCI-IELPtr, Joes, 767
3CI{ELPEfJ, Janne, schipper, 274
ICHIILSTR,\TEIJ, Gheerolf van c1er, 827
SCHIil,lJ.AllRT, Jacob, 3O
3Ci-{81ìliR, Jan, 8L6
lCIlEiìi\1HR, Jan, 1"388

Tjeqheren clen, 1228
ìCHIIRREN, Gillise den, 950
:jCI-lTE'ÏKÀ'I'IE, Stevin , 6B
lCHIi,lKi:lL, Jan, 1"3711

VJillem, 1O2A
ICIETIÐìt, l{e i-nric , L5 L5
lCfVlii\, Hei-nric, 283
lCOEiiEKlì, Lyen van der, wed" Jan Zamen,

671
rjCOEivlAKERE, Andries de, BBL

lleinric de, 579 1256
Jan de , jj8 7

iCOENÀliiìT, Gillis, i)67
jCOEhll4/\KEIìE, Heinric den , 7 L6
lCOEllKIl'ic, Joes , 694
;COE'.fIl, Àmelberghe van clen , echtg " Jan,

)ö 1_

Cl ¿rre vanclen, *chtq " Iì'ransoys,
koopvrouw, 1"21"5

Jan vanc}..:n, fs" Serwouter, 582
van den, zie Jan van Vrecheme 526
',r/ou'Ler van c_len, 447
','Vouter v.rn den, pries ber, 685

iCOI{EMÀKE, Pieter , 2L2
}COTET,EERE, Jan de, fs. Gi11is, 326
iCO'IELËlRE? Cornelis den, 396

Cornelis de, fs" Cornclis, 396
Janne den, fs" Jan, 46C

ICOTELEIìEN, Kat,el inen , e chtg " Jan Brun:"
hals,959

¿1+Y "

:iCOT,S, Mergrieten, echtr¡. FransoLs Scoots.
1C-'14

SCOUDEVLIEGHE, .Iacob, 13O5
- Jacop, 'IC2.5

SCOUTäÍj'IIi, Gil1c:kine clen, bastaard van
13i.1 1i s , '7 37
rji 11Í s de, 7 .l'7

SCOUTHEETE, Boud:î.ne den, 1-418
SCIìEVIiL, Gillisse, 865

Jan, deken van de zagers, 47 759
Jan, priester , 141,4
Janen ? 131A
Janne, deken van de zâgers, 97 136

:;CREìYiÌPi, ,Íiimoen van , 7 49
SCLJEITÞIÀIrI, Andries, 468

- Andries, fs. Lauwcren, 146í0
Jaln, 4i6

SCIJIìEN, .f anne ? 755
SElStiLYEN, Jan van, f s, Pieter, 58r-r

Merqrietenr\¡an, echtg" .Jan, 58O
SECI-,Y¡J, Ghuyote van ? LOLA
SEGIIEIì, i"leeus , 367
SEGHIRS, Gheertrude, echtl; " Lievj-n de:

Grave,, 1332
Jan, 1174

SEcHEIìSSONE, Janne, schipper, 5C)

i"leeus, 1.39L

Ghi s¡:1br:ecÌ'¡t , 9A7
SELLË, Arencl , 1O76
SIÌL,VEGHEIVI, Katelinr¡n van, wed " Jan B.r.aem

56L
SEIìAlìiii{DS, Merqriete, 633
SEFìBRiriNDINS, iYerqriete, wed" Goessin Care*

mane 428
SEIìBRIERS, Ì3eatrise, non te tloosen 2 L4C\9

L,isbette, non te Roosen e L4{C9
SERGhlrlT, Janne I 236

r1.S]iRGHEEIIAI.RTs, Daneele, BBg
S ERGI-Ìii ER/-\ i:lì{ .i'SON li, Danee 1e , 769
SIIFìJ,IiNT, Cii1lis, 374,
sErì.Jltt\tn, Gil l.ese e 1"197
SEIì.TA|.JTS, C1. are, uled . l'laes Mol , 37,I

HeilsoeLenr 55l
SEFìMAESSONE, Pietren, IttIS
:IERRCEIP,,I1ECI{:TS, Jacob, f s, Bert.elmeeus,

L357
5EIìSANDERSe li::cnrl , 422 483

Arencle e '294
*. Arent, 4.38

Daneel, halheer in cie Pit, :l b37
92Ç¡ 14C8



;ERSAI\DEIìS, DaneeIe , 1"75
Daniel , halheer in cle Pi t e 47 7
i416
Daniel, fs" Sander, 1304

*- Ect.or, 1!45
Er:tore, 138
EcLorre, M5 'I4B
Gheerom, 1,409
Jacop, priesLer, 365
Jan, 9OO
,Ian, fs. Daneel7 138 146 86L 963
.Jan, fs" Daniel ,.1"45 605 754 1-304
J anne, 8 L1-

Janne, fs. Gheerem, 659
Janne, fs" Gheerom, 1409
l(ert-eline, fa" Simoen, 537
I(athelinei, echtg " jan Sloef s, 565

*' lcindercn van Daneel", 9OO
Mechiele, fs" Philipe, 13o2tr
irhelips, 339
Phil-1pe, 13O4
Philipse, fs" Philipee 't3O3
$ander e 294
Sanders, 479 483
Sanderse, 161 422

ì:lSIUlOEt'lS, Jan, 228 9C.4
Jan, fs" Pieter, 1-372
Janne, fs" Pieter, 98 1253
Pieter, schepen van de keure ? 232.
,120 593 8C-2 964 11"L5 L390
Pierterc-:n , 236 9(J4
i¡r/i.llem ,, 1256

;RSYl"iOäi"JS, Jan , 999 ICOO
Janne, kerlcmeesLer uan Sint-r4j.-
chiel, 1086
Janne, meester v¿ril cle cotidiane
van SÍnt*Michj.el , 1037
Janne, fs" Pietei:, 55 1479
Li sbet te , f a " Li sbet ten van Ber se "-
1t:, 1O7B
i,i j sbetten , echtg " Jannc van der
Scaghe , 71,6
Pieter, schepen van de keure, 763
9¿ó
Pieleren, voogd van het Sint.-Eli*
zabethshof, 236
l¡Jil,1em, 359 1"I84 't353

iRVOLI(liRS, jonkvrouw, 223
IRYDïERS, Jane 797

Jan, fs" Jan, 246
Vict.oer, 246

250"

SEUNn, Lievine dtìFr , 321
,SEU1ìGHELOLISjE, Jan dc, 6
SEVIINCOT'E, VJil lemme varì, 1"481

inlillemrne van, fs. VrJj.llem, 6L3
SEY, Jan, 7'7A
L:jiiY, J an , 66 Ij
SEYE, Gill-j-s, fs" Heinric, 323
,5EYSj, .Janne, f s. Gi11is, 566 L263
SHYS,9CI'JE, Franscj.se 1 664

Ghijselbrecht, 1.413
Ghisel]:rccht., 57O 771
Pieter, vincìei: van cic-: oppe::kosteri j
van de Sint-Niíchiel sparochie, 672

SICi(liLE, ìviarie van der, wed" Simoene'- 1519
Simoene van cler, 151"9

,SICKELEIJ, Jacob van der, broeder in ire'L
Lazarusgasthuis, 416 1481
Jacop van cìer, broeder in heL Laza--
rusqasthuis, 595 1,272
Sj-moene van der, 294 151.9
Vincent v¿.rn der, 4O3 426 i4oe

-' Vincente van der, 13I{1
SICKIILVT-,rET, Jacob, 1326
SIMOENS, cillisse 2 243

Ilarende , 243
SINr\Y, Oliví-ere van, 22O
SI¡iGI-inNl, Heinric van, L068
STNI'I PTETEI{S, Perche van, 1-303

Perchen van, 297
Perchevale van , 1,169 I2O4

TSJNT pTf'IEIìS, Sanderss€ vatrr 6O¡j
SK¡\LiÌi,J, Li j sbc.:tten , echtg " Jan van <ler

Wostinen r 368
SLABBAERDij, Janne ? 689
Sl,/\ßBAERlll u Joe r j- s se , 41 2

Pietcr, 1.37
,SLi\BL3AIìDE, Janne e 1-4OO
SL/ìilBl\RT, Jan, fs" Jan.. 1"'16

SLERI"ÌOU:|, Jan van, 4BO
SLOCKII\S, ìtie r:grieten , echtg " Goessinc:

Pauwel s , 42fl
SLCEÍ¡, Jan , 1-3 5 3

Jan, schepen van gedele ? 772
SLOIIFS, Gheertrude, f a" Jan, 665
SLOElllE, Martiii van, 393
,SLOIIVEi{, Gheertruden, fa" Janne, echtg"

Jan v¿ln Pottceles, L075
Janne, 537 1O75

SLOSSEi\, Jehanner TT4
SLUtllL'EL, Diederic in c1en, 255
Sl,UIilf EI-8, Janne van cien, aIiils den Backe.-

î,1 ?l (L -'9



lLUUIj, ;:'rend van der, 3O
i,i.evine van der, genaamd Nueskin,
4e|
.t. I

-- uiecl" van der, 30
;MiiETS, l{ergriete, genaamd Theens, echLg "Piet.r:r s\¡Jalen , 1C-LL
;þ1ES,S,tj\I, Cornelis van der, 81 411 1422

trransoys van der, 5O2
liviriT, Gi1.].ese Cen, scheepsbou\^/er, 43O

Gi1lis den, scheepsÏ:ouwer, 303 6113

b 1_5

Jacob de, 468 775
* JacoPpc den, 1/+:\ 76'L

Jan de, pastoor van Sint*i{ik3.aas,
563
Jair ,le , al-i as de Pape , 5 L6
Jan rle, fs, Gi1lis, 469

* Jan de, fs" Jano 437
Janne c1e, fs" Jacob, 5O3
Janne den, 735 1298

"-- jaquemaei:1,, fs" Jant 469
-" vrouv; van Joeris, brouwe::1 11"43

.Ioeri sse den , 51,1"

f,anreins de, 1O86
l,auweren cJe, :1088
Nijs de, fs" Jan, 757
Picter de, 1323
Pie¡b,eren den, 499 B4O
Pie{:ren de, f s. Jang 525
Raessen r1en, 76
Roegeere c1en, kerkmeesLer van G<¡t-
'l:em, 1387
';,/i 11em de , 5 L6

ii'{iÌT:i'lilEDE, Janne van, 177
PieLeren vãn, fs" Jarrnel 1-77

;vlOlJTKIi'J, zLe Jan vander Braemt
zLe Jan vancle-:r Breemt.

ll.lULRI-iS, ivlergrieten, wed" Jan van Ympen,
4?,7

ll\,11\lJlVAEÌìT, Gil li s, genaamd Strael , 337
;ùIEEVCE'I, Gi1l5-s, 1"57

Gillisse'- 976
Jacob.. L5L
Jacoppc, LC-74

INIILLE, Jan, fs" Aclriaan, 1C-L
illEi,I-EI(bli"J, [)auwel se, 47 4
iNiEVOIillli, Jacob e ,l"42.1

iIJEVOE'IS, Ivler<1rieten, rued. jan Scadelere n,
1",tr21

NOUC, Pj.eler, 1!92
NOIJCKIi, Laureynse, 1_366

) tr,4

SCEMS, Jê:hanen, 4OO
SOETAEIìD, Ivlartin, vincler van de opper-

kosteri j van de Sin L*Niictriel sparo. .

cirie, 261"
SOEIIAERDT, MarLin, vindêr" van de opper-=

lcosterij van de,Sj.nt-Vlichietsparo*
,.-lri ¿^ . 1453

SOETI\BlìT, lviarli.n, 1"23
tlartin, vinder van cle opperl<osLeri-j
van cie SinL-l'iichielsparochie, 937

SOETAMIJS, Clheerarcl, e.rf achti.g, 1,:192
SOETi\,FiD, l{artin, vinder varr cie opperkos.-

terj-j van cle Sint-Michielsparochíe,
1145 11.46

,SOETäRROCKE, I-lughe, L'153
SOETELì|{e,KIi, l-lughe, 1139
SOETEI.{¡:\hI, Jacoppe , /i.5i3 1,49?-

SOETIVïOI\In? Jan, 1"481"
SOISSOT'JE, Gh j- se lbrecht, 577

Wil1em,7OB
SOIiFIEN, Gillis,41
SOLi,filJliRCH, Gillisse, 2.53
tSOLI.,EIIERCIJ, GiLlis, fs" Jan, 159? 67lt
'c,SOLL}IBEIIGHE, Gillis, fs" Janne, 549

J;-lnnc , 5/19
ivl.rttherluse, bakker', 1-CO1-

SLrivlBBI(8, Lic-:vin van , 141C,
PieLer van, brouwer, 995

SOþIER, Jan de, 97A
Simoene den, 1"461"

SOME llGHEPl, Jan van , L4{3L
b SOìvltiR,g , Katel inen , echtg " Dairiel. van

l4e11e , 1,1"20

SOI/I:)El-,8, Segheren veln den, 266
SOi{It, Lievine, 827
SORGI-lti, zLe Jan van der l¡Jostj-nen
SORGIIELOE,SE, Jan, L241,
SCUTIN, Segher, schepen van Kortri j k ,

139 3
SOYS, ,Katelino, 141-4 ".

SOYSSONIi, F'ransoi s , 306 1"437
I¡ransoise, BB7
Janne, fs" Licvine 1466

SOYSSONLIN, Fransoise, 1-433 1-4,97

SPECI-iT, Symoen de, 451
SPIiJ-D(-'ìElìliN, Joes, t 459
,SPELGIAEIìS, Katheline, echtg" I-lei.nric

den Amman, 857
SPELIITERTS , Katel ine , echi:g " I-lei¡rric

den l'¡"mman, 1"1C-4

SPELLIAERTS, Kate line, echtg " I-leinríc
clen Amman e 872



|PELMAELGE, KaLelinen, echtq" Jan van -ì

Nevele, 36b
IPELMANS, Mergriete, echtg " .Ian Balau,

599
;PENE*, Laureins, schepen van de keure,

450 623 868
Laurens, schepen van de keure, 949,
13tB
Laurent I 777

|PERMAELGE,S, Kathel ine , echtg " Jan var'l
Nevele, 1240

IPEYE, Gheerart van den, f s " Gi11isr 996
Heinric van clen, 21O
Lodewijc van der, 1335

IPEYEN, i{einric van der, 6 5C)

iPEYI"IANNE, Boudine j 15?-i)
iPEYS'tER,S, Lisbette, echtq" Jan de Hee-

rêr 1274
Jannen, echtq" .ianne van Eythusen,
13Bo

IPIJENEN, Laurens, schepen van de keure,
1378
Laurent, 1A46

PIEGIIEL, Pieter, 581 974
PIEGHELE, l4athijse van den, 1237
IPIGGIJERE, Mattheus , 673
PIJKINC, Clais, ;:l98
PITALE, Àluis, 634
PLENTEIì, Heinric, 1O;::7
PLENTERSSONE, Bossaert, 322
POEDE, ci l1i- s , 4A
PRICTART, Pietren e 1"94
PRINGHERS, Mergrieten, wed" Pieter van

den Heecle, echtg" Justaes Bouchout,
¿L'

PROEC, Fransois, 997
RIKERS, Kathelinen, 35O
TADEN, I-ievin van , 7 20
TAES, KaLheline, echtg" Wi11em, 1-53

Wi11em, 153
TAKE, Clais, 3O
TALHILLE, Clivier van, ;',31,
TALLEKTNE, Pieteren, fs" DiedericxrT86
TALPERT, Claren, nat., dochter van Jacop

Sneevoet , 151,
TAPLE, Go.ieverde van, ridder, EO9
'IAPPEN, Jan van clen, 463
TASfNT, Ghildolve, 44O

Janne, 645
TAVELIN, Aeghten, f a " Pieter, echt.g .

Laurent Spenen, '777

,lanne , í)'7C
Mari.en, fa" Jacob, 777
Pieter, 777
Pieter, fs. ,Jacob, 7'75

TAVELINE, Pieteren, fs" .lacob, !C71,
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STEELAND, Janne van , ll()9
STEELAI',JT, Phelíps van , 1"295

Phi l ips van , 9OO 1.17O
Phillps van, fs. Philip, 1023

* Wulfaert van, vinder van de Sint"*
Jacobsparochie, 394 4O7
Ldulf art van , 92

STEEYIAäR, Jacob I 1312
.Jan e 1-9

Lodewi ic ¡'.'872 1259 131'2
Píeter, 670 799 1312
Píeter, bakker, 335

STEEMAERS, Mergrieten, begijn te Sint-
Elizabeth, 238

STEENBRIJGGI-{E, Jan, t5oO
STEENBRUGGHEN, I?oelande vän der, 533
STEENE, Arend van deñ, 1447

Auqustine van deno prediker e 61,6
Gillese van den, basLaard van Oli-
vier, 783
.Ian van cien, 783 1L79 1.18c-
Katelinen van den, echtg" Fransoise
Soyssonen, |387

Lodewi j c van den , 1,99 7E 3 1,OP,2 1.Ci:l3
1086 1C87 1OBB 1Õ9O 1"179 11_BO 1191,
722A 1424
Lodewike van der, tr31
It{echiel van den, 273
Michiel vanden, 273
Michiel van den, 1-65
ol j"vlere van den, 1-339
Willem van den, 1-36

STEENHIJTZE, Felixe, heer van, ridcler , 754
heer van, en van Avelgêmr souverein
bal j u\^r van Vl aanderen , 1-304

STEENHUUSSE, Pieter van, fs" WilIem, 1"OO1

'¡lil lem, bastaa.rd van, 1-OO4

STEENLAND, Gheertruclen van, echt.g" Vos-
saercle den Jonghen, B5E
Wulf aert van, vinder van de Sint-Ja-
cobsparochie I 991

SifEENMAER, Jacoppe, L231
Pieter, 2A6

STEENMANNE,,Janne, 11C3
STEENVOERDE, ,Janne , 939
STEPPE, Jan, fs" Pieter, 1,3L3
S'IEPPEN, Janne, 657 L534
STEPS, it{ergriete, 543
STERKE, i'leinric de, alias van Buggen-

houte, 1205
STERMIJN, Pieter, 91-C)

STEUPERAERT, Píeter, 1223



TilU.rilii\i, Jcresse, L427
'llE\¡IN, Joer:isr 997
IEYI\EIìDli, It'Tichiele, 15C.4
TICL lhìLEÌ{, Jacoppe van der, 137 4

Janne van der, 924
IT.ÏLli, Gj.llis, 1-306
îll,li, Gj,lLis, 1331
T'OBIIELtrÊfì8, Pieter, alias cle Sandloepe"-

rêr 951-
TOCKAERT, 'l'rude, 3C
TOCKEL,GATü, DanieL van, 1"511-

Gheerarcle van e 964
Janne van, 964
'v'Jouteren van e 964

IOCI{Ii|¡GAT}I, Daniele van, 417
i¡JouLer van, fs" DanJ-ele, 417

ICEP, Jan, 1"28 618 731 12C4 1,269
Jan, onvri j timme.rman , 1,044
Jan2 Licheldekmaker, 4Og
Jilnnen , 48
L,errene, kind van Jacob , 947
Torrane, kind van Jacob, 947

IOEPE, Janne, 248 297
IOEPEN, Janne, 126 987
IOERll, Hughe van der, 1-CO4

Janne van der, tCA4,
IOEVERE, Gheeraercle den, 9 333

Lisbetten den, vro.uw van Gheeraer-
tle, 9

Iol,lit{El,IN, Casin , 778
IOPI'þlLERE, Jan de , 1C96
IOPPELERIIN, Aechten, wed" Jan van den

I-lecke , 1"52t)
IOIìE1U, Diecìeric, 21,3

Joesse, 1.182 1316
Thomaes, 423
Thomase, 7O2 1.1"81

fOÍìTEl'üAGl-lENE, Jacoppe, LO?-9

"llìACELEI, Simoen vän, 1522
I-'Fì.A.EL, zie Gillis Snauwaert
fRÀETìUAliS, l"lergrieten, echtg " Janne clen

!'ekel , 296 4Bg 1382
llìASELtr, Symoen van , 306
|RATEN, Boudine van der, 1"533

Goç:ssin van der, 564
Janne van der, 1295 141-4

i'ììAi¿El,E, Symoen van, 761
lllìEKijLB, Kettelinen van clen, 917

Li sl:etten van den , 91,7
Olivier van den, 917
Oli.viere van clen, LOg :iO1

ttr2

STRUPIVIAN, Jan r .1A47
STUBBIILËEREe Pieter, alias de Sandloepe--

rêr 951-
STUBBIILERE, Pieter de, 948
STUBBOUTSi i'riergrieten, echtg" Jacoppê van

der Sti che l en , 1,37 4
STUEPEIì¡\RDE, PÍeterr:n e 1"232
STUatìßotJTIi, Janen I 1"!79
STULPAERDIie Pieter, 2ll
S'|ULPAERT, lley 1en, wed " Lievin , 28
STULPARDET Jacoþpe , €,45
STURTütlliR, Laurei-ns, 1"77
STlUilTËh/AGI-lEN, .Jacob, schepe¡l v¿-rn gedele,

498
.Jacop , 7tL 947
Jacoppe, 799 FJ71"

Lennoete, 1426
Levene, kind van Jacob 2 947
To¡:¡:ane, kincl van Jacobl 947

STURTEWI\I]IILJNE, Jacop 9 41O
STUUC, Janne den, 474
S'IIJVAERT', |ìoeqeere, L19C
SIJERTNlC, MarLi-n, 96
SURAC, OJ-iviet:e van, 51-3
SUTIIERE, Gillis de, del<en van de Lj-mrner.-

1ir,:rjen e 1.C-52
Gi l1Í s den , gcjzr^Ioren l ancJme ter, 1056

¡ 1099 1.157
ci1lj-sse c1en, 82 777

StJTTRLIe CjillÍs de, gezworen lanclmeter,
1_32.7 t4B5

SVIìRGHS, Lijsbett.en, fa" I-ievin, echtc¡.
Gontiere vander tilersch, 36tJ

Sllr/AERVEf-DE, Li j sbeLLen van, echtg. C.-ii11j-s;
vanclen -iSossche 

e 42C
SVJANE, Ector uL,en , 7O9

J.anne uten e '7A9

Triestrain uben, fs" Jan, 665
Triesteraine uten, fs" Janne, 7O9

SVIARTIiN, Janne den, 11r\5
Kat¿:linen,34?-

* Kathelinen, 514
:IWINAEIRDE, Jacob van, 441,
-SII'/UI'IDAU, Jan , 30;l
SWUIVDAUI,,] tr, Janne, BB6
SYCI.L'JIIL{, Martine van, 1"21,1
SYCLIER, it{artin van, apo'Lhelcer, 'L39?-

SYl'1ÀitR, Heinric, vinder van de nederkos"-
1-eri j van de ,Sint-Jansparochie, 14O
1246 1.407

SYMAüS, Hei.nric,77'3
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YM¡\3,8, Heinric, L536 ,IIENpOND, pietren, 7Lg
Yt4Clll'J, '.lhomares, 1-OB 7 TI¡jNV¡INS, , Gi l_ li sse, 16::l
YMOEi{tr, Pi.eteren, fs" Jan,829 TTEI1ET, lrJi_jcaerder 3l-C
Yr{AY, Janne van, 17O 173 TIE¡/INS, Gfllisu 6ç 4

Olivier van, 59 pir:tefen, f s " Gillis, 1359

AC, Àrencre , 1.127 låËi3i'3:,lt;iË"" ' B 1

Janne, B[35 ICETI¡N, Janen, vincler van de Sint-Jacobs.-
Pi-et,eren, 997 pa.rochie, 15OB 1509
þJouteren , 871" aOL¡,JEEIì6, ilnciries clr¡, f s " Arencl , 1,497

AELì"llr'NIS, Mergrieten, meesteres van het *.Anrlric.:se den, genaamd van Mel1e,
Bi j lokehospi taal 2 91,7 I49'I

AEYI3i\ERDE, Everaerde, 268 Daneel de, vincler van de Visma.r:kt,
AT]',LEFEERE,59B 745
ALA1I'I, Flughen , 89 2 - Heinri-c de , 4c)2 !O'7 ?_

Al,l3oi:li\i, Annek.Ln, kind van Gitlis, 796 Heinric den, [JLB
Jan, monnik en aallnoezenie¡: van tsTOi,liER!ll{, Avc,:soeL€:, f a" FIeinric, wed "Sint-Pieters , 684 Daniel Coster , í.1,20
l'4ichierkin, kind van Gi11is, 796 TOLVTN, Ghyselbe¡rtr,Jo

ALROIII'4E, Janne, aalmoezenj-er van Sint.* Heinric 2 249 646 7og
L)ieters, 85 193 2.52 Heinr.ic, kerkmeest.er van S-i.nt-Ja*

AtiDlì, J'acokr, 1355 cobs , LL1-s
Ai{i\Ëli, jonkvrouw, echtg" Daneel CJ-ocghie-TORHOUTe van, zLe: Jan van I3e1lr¡

ter, 966 Pieteren vai.ì, 95O
ALI!,úEIIE, Thomaes, vinder van cle nederkos- TORNCy, Gi11is, 913

te::'i j van de sirrt-Michielsparochi-e, TroRNOyE, Arend e 14s2
1-7O 171 4OB 654 725 727-729 856 L1,5i', Gi}lis, 1.452
Iomaes, vinder van cle neclerkoste.r:i j fORnii, Michiele den, 1294
van de Sint.-ívlichj-el sparochie, 27O TOUCX, i;ia.r.ie, echtq " V,Jill.em de Blake ,692}\YBAEIìDE, Janne, 539 TOU\^/ERE, Ma.se den, 335

AYBAEIìTS, Soeti-ne, wed" Jan Screvel ,L2C4 ,Ihomase den, 323
.loet.in, wed" .Jan Screvel , 865 -. Thomasen den, 726

Elr'il"lijiìM/',lrl, Gi11is cle, 341" TOULVERS, ,Ihomas, vinder van cle neclerkos--
Jan de, 42 51- 799 teri j van de Sint-Vlichielsparochi.e,
Jan de, scheepsbouwôr , 696 ?-69
Laurens de, 806 TRABTJKIER, Bonef acius, 97 j

EivIPELi3ERGHE, Jacob van, onderdeken van ,IREtjAUT, Jaquemart, faktor van de Lombar.*
cle Sint*Jorisgilde, 1OB2 den, 194

lrllti-,ïlJc, l4ichíe1, 286 TRIUST, Olivier van cler, f s " Jan, 11"63
ERIìEEL, Ivlatthi j s ? 771 Wi}lem van cler, 955

Symoen, '7'71 Vitillemme va¡ der, 953
IIIIMSEKE, Vlillem van, 1'¿35 TRIES,IE, Jacob, priestc.r, 556
I.IIJS, Jan , 773 B9B TRTESTRATI\, Stevin , 1.iJ87
I-IOLVïl\iFj, Alexancieren, fa" I-tej.nric, echtq"TltOC, Clais de, 3O

Jacob Buuc , 666 Cl ai se clen , L4,06
Heinric , 666 TIìOEL, pietren , 1171
Kateline, echtg" Heinric, 661" TROEST, Daneele, 33O

FIûI.{I\ES, Heinric, f s " pauwel , 1OZ3 :f ROESTE, Daneele, L.+76
HOYS, Pieteren den, L188 TSAll,E, Wouter ? 11L31
IBAERT, Phelips, 552 TSULE, Ucieere, ?_4 3O5
ïDl¡GHIir\4, Jan van, f s " Wi1Iem, 1372 TSUUL, Ogier, 365

.Janne van, 911 L2B2 TURltE, Jan van cien, priester, 1,495
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JLìRli, Janne van cien, pastoor van Gottem, VAET, I-leinricke van cier, 443
1"387 VAI_,CX, Beatri sen , 1439
ii{ergriet,en víìn den, f a" Pieter, non V7\LEINCI-{I}JE, Jan van ? 11,93
Le Sint.--ivlargrie te , 146 3 yALgyNSj, Ghel loete ? 1"18'7
Pieter van den , 1-86 1"463 VALKE, Arent e L1_58
Pieteren van den, 289 935 Diecieric, vinder van cìe ,SinL-.Ni--

JRTIILBCiIME, lìaessen van, 1414 klaasparochic, 37L 372 7i25 753 8,9O"-
vt-ìELÏì'lE, Jacob, 1189 li92 1043--1045 1198*1-199 1,279 1.28r)
f EWIN,9, riillissr: r 1L1 1397-,1,40?_

Goessin t L323
SGEBOUT, Jan, priesLer, ontvanqer van de þlaren! , 1360

l't" Geesttafel- van Sint-.Jacolc, 93 JacoÏ: de, ¿trA)

Lievin, 13 ?-3 VALKEi\, /\renL, schepen vaì'l cle keurc, L37;,)
ITI(äill(É? l¡iillem, heer van en van Bugqen- Harende, schepen van de keure ? 94,9

hout, L304 1439
PSlltrLL,E, Joes van den , 631, Jan , 1489

* Ysabeele van c1en, echtg" Jan LichL.- Janne, 1483
voet., 1-66 VÀLKENÐE}ìE, Pietere-:n clen, 3

R.TII? Claeus, 21O VALEYNS, Ghelloete e 1,187
.tGEr3OLJDE, Janne, ontvanger van d.e coi:i-=. VI\LLEII{S, Ghelloete, 977

diane van Sint-Jacobs, 655 VALI{ERBEKE, Joes van, '29 686 1,1,(:?.

I'GEBOUT, Jan, priest,er, onLvanger van cìe Joesse van, 693
H" Geesttafel van Sint-Jacobs, L388 kinderen van Joes van, 1-C21

JTKERI(E, Roel.ande van, r-i-dder, 66 VANIIIÍIGHE|,1, Katelinen van, f a" J'an, 69
VARHNDONC, Matthijse van, 525 669 1O5C)

\DnR, Gillis de, 1292 ivlatlhise van, 437
sVÀDERS, Katheline, echtq" Lauweren van VAi-ìEN'.f , Heinric vander 2 1-'2Oz

G.remberqhen, 1292 VAÌìI{EIWIJC, Daniel van, L1"3.)
I-,ysbette 1 1"292 * Iiweyn van, vinder van de opperkos*

^'EtsRECHT, Jacob, 1A94 terij van de: Sint-Michj-elsparochie,
fr.EI,BRECHTE, Janne e 1094. 1" 264 1453.-1-,+58 1,4?;2*.L484
r\EiliKIN, Gil1is, L52 iloessin van, i:"o9 1,26a'1419 1"4?.7

Giilisse, 339 1535
Ja.n, 30 Goessine van, 1"124 1'154
i,'Jillem, 43A (joessine van, fs" Jannee 13E7

-rE,Rl-lliECHEN, Lodewike van d+:r, tl:-O .Jan van, f s. Sander, L167 ,i181, Lt?,?-
i\tÌfll'ilì1.lúTJc, liweyn van, vinder van de crp.- ALgl

pr:rkosteri. j van de Sint-ivlichir.:1. spa* Janne van, 39Cl 1325
rochie? 1"'2',1'o 1291" 142A Janne vane f s" Daniel. e 1L:\8
í,]oessin van, 88 952 1o4E 1519 .Jô.nne van, f s" Jan, '1337

Goessine v¿ln, 1049 Jannr.: van, f s " Sancler' , 1L2o
Jan van, f s " Sander , 1,?-O7 12L4 Kateline van, echtr;. Iìase t 475
Janen van, f s " Sandi::: , 1"L55 Iìase van, 475
Janne van, heer van Ðksaarde, 227 "- Ywein van, vinder vair de opperkoste.
Janne van, f s " Jan, 71"6 ri j van cie Sint*I{ichielsparochie,
u'anne van, fs" Zandere 117€' 442-4491 672 11112-1,147 1499-'.L505
Iìaes van e 84L ywei-ne van , 1,17 3

-. Ywein van, 87 L42A VAÌìNEV,JIJKÌI, Ewer,¡ne vane 869*' Ywein van, vinder van dc: opperkost-c-V.AS[LäEÌlE, Janne den, 1277
rij van de Sint-l4ichielsparochie, VÀSTER, lci-n<1 van Simoen e 1433
9'32-939 VATEjNE, Jacop vân, 40



VEEIìliEI(EI\I, Jan varì cler, fs" Olivier,
1-3fJ 3
,lanne.: van cìer', orgelmaker, 1-383

VEi1RI{ANS, Katel-íne, L323 VIEht, Jan, (r94
VäLDll, Cl ai s van clen , 1326 VI.IC, Jacob de u LLB

Fransois van den, 471 VTJ'D, Cl-aeyg t 694':: l
Gheert¡:uden van cien , wed " Jan , 36 Cl ai s , t)98 ,- 9ç4 98 5
Ghiselbrecht van den, f s., Jan, 875 Claise, B9lì
Gill j-s van den, 111"3 1-5L0 VIJDE, Claisr gB5
Gilfis van den, fs" G1.11is, 359 sVTJLRES, l.,ia.rien, 15C3
Gil"lisse van den, 5OB 1,326 VI.lT, Gi11is, fs" Cl.ar:trsr 543
Jan van den, 799 VTJ'IE, joesse, EBO
Jan vanden, f s" Pieter t /4'71 VIL;\I\JE, I¡loreinse, \273
Janen van den, 6c)7 VILLA1I,I, Jan, rí.dder, heer van l-luise, 335
.Janne van den, 35 L VILLyS, pieter, 1L88

1278 Jacop I 1J4A ß41,
Lippine van clen, alias clen I1eLs, ^ jan, 12.Oi)
268
pierer van cien, tos't utntluÏå.:#::t?\n3"n

vnr,c*ufi;:;il::,"iä 
den' 13o3 1457 

ii',ìSi,i,",î?irãå"oll'iî.ä""uaerts
VELLIIBIER, Soetin, 185 *. vrouw \¡an trJillem de, 523 524
VENNIIIi{, Katelinen van cler, wed" Joes¡ VTNDEiì}-lOU,yi, Boudj-n van, 345'1158 vTNDiìE, wÍllem cien r ohtvanger van cle spi j"
VìIIÌßLOCKE, Lievin van den, 1"425 Rer, 7Og
VAI¿GHIIYÌ,DN, Vr/illem , 122 - vroLlw van \¡jillem cjen, 7Q9
Vlil'ìGl-llJi:ìL;li\e Janne, 1,32C- VINKE, Cornelis, ZOE
VE!ìMI\RIEN, Jan, 151"1" Giltis, 33 7A 391.

Janne, i74 974 Gillis, fs" G5.11is, 15O
Willem, 12BB VINKE¡\1, Gillis, 8L1 1,22tj
V,ij.llem, vincler van de nederkosLe- : . " .jeicolc, fs" Jan, 11"50
rij van cle.': Sint-Michielsparochie, Vf,SSCFltiRE, Ka.t.eline den, v,¡r:do p-ieteren,
169*1"74 267 272 327-33L 406*-408 3A6
t;53 654 979-982 1148-11,50 L482- pieteren cien, 1"|16ç
1-484 Pieteren clen, fs" Jan, 386

VERMINI''IEI\, Lisbebte, wed " Gheerarci van l¡,lillem den, 866
Turte lboeme e 969 idil lemme den, 43

VERPBLìRllN:iONE, Janne, 135 1-269 VIitSr Vjiilem , 76L
VEÌIPEIIENSONE, Jan, B-I5 VITSE, Gillis, 3SB

Jan , f s, " Jan , 966 VITSET{, }4ichiele , 366

yll*lËi"3ï,':: üÍ:: ,"1:: vüi1rem, es6 vïvE; Hååliî; Í3; clen,priesbere 363
Vlì1L,5ÀlìEN, Jan, 177

: i3î¿"i";"i'å::T¿,iål'ru, u'o''lo'åo:::lå"":l"olî'å,T3u."", 
eo,u

Janne, dr: oude 2 177 i,,lari-en van Oen, 662
Janne, f s " Cornelis, 1"135 1-450 Simoen van cten, 1,?24

iËi:iäli;ri"il::;ii:|;i I3;' uztn u'uu*"?TËå KaLeli'e, ecrrLq " ran r/iande,

;:iït?:Eå 
*t"ntn" Jan van den As- vL,AANDEREiq, Katetine, bastaard,van, echtg

Cjornelis van clen Lleechoute, 7

t
tl

VEITTRE, de, zie Phitips
VEYS, I'{ergriete;, B5tl
VTELI{AKERIi, ¡Jan de, fs"

)qi:ì(- Jt) õ

clen Iujoyen

Arend e 73?-



¡i,AiviÏi\ic, Jan, 472 7O4 E38 927
.Jelnne , 11
l"{ichiel , B38

lLÄMIi\GI-{Iie Janne e 349
Pieteren, 349

¡T-,ïITISCHAUWEIRE, Clais de, 95
:- Jan de, wapenmaker, L4L2

¡LEESCHOUVTTERE, de, zie CIeiis trierins
Jan de, 1,41,4
Jan cie, fs" l{einric, 656

¡LEii,:iliÀiJWERE, Janen' den, X"369 .

Ì'iatthijs cie, 474
rLl:ISCHAUIIüE:RE, Claise don, 461_
TLILIGHE, Jara¡:B30

Jan, fs" Lennoet, 493
Lievin, 379 633

TLIEGI-lFji:ì, wed " Alart, 45O
'LIEGHEI'ì8, Janne, 6tiB

Lievin de, 41"8
Lievine den, 415 432 45O
Victoe.:r de, priester, 6 36
Vj-ct.oere den, priester, 945 151"1
Victor de, priester, 499 616

rVLIIìGI{EìIS, P,ee1e , 415
'OCHÐI.EEREe f{einric de, 88 L
'OEIìDE, Horent van clen, 159

Jan van den, schoenmaker, 555 755
Marj-en van den, 1,14
Iìeynhout van den, 151,5

. lteynout van den, priest.er, ii82
'OIIRS? I-i-sbette, e:ctrtg" PieLer Loete'- 482
VOIÌS, Joes, 1533
'C)Eì'I', Janne vander ? 145 1_O3L-1"t33 L242

1243
OETli, Ghyselbrecht ? 1-485
CET\^/A'I'ER, Pie teren , 877
OliTI,'lllTERIi, Piete.r, 36O
OGI-lEl,, Jacob ? 1J250

Jan de, fs" Jan, 1;:L5
l,Ji 1 lem de , 1C.71

OLDRll, Pieter cle, 722
Pieteren, den , 6L\7

OL,I'ìE, Bernaer L, de, 849
Bernarde den, 1496
Píeter de, 466
i:ieteren cien, BO3 B1-7
Pieteren den, aaLmoezenier in het
smedenambacht, 849

VOI\JC, Cl ai s , L3 5 5
C;Sr Boudin de, heer van pollare, 17ti

Ciiriselbrecht den,34 586 1_Ogl-

257 "

VOS, Ghi selbrecht dc, o1j-esl ager , 1354
Ghiselbrecht de, vinder: van cie
nederkosterij van cle Sj.nt-Janspa--
rochie , L'I9O
Ghyselbrecht de, 2C7
Gi 1li s ile , 30
Jan, 360
Jan de, 30
Jan ,le, schoenmaker, 1-430
Jan c1e, f s " triiel ip, smid ? 731
Jan rJ.e, f s" Symocn, 274
Jilnne de, 3€;O

Janne den, fs" Jan, 3OC
Loclewijc clê, LL33
IvTechie 1e den, 4O3
I'lichiel den, 743 113C.
Phil.ipe den, 733
Piete:: de, 212
Pieter c1e, kalkbrandei::, 98[]
Picberen cie, fs" Gi11is, 1.155
Pieteren den, 642
Pietren clen, 1.77

sVCS, Lisbette, echtg" Clais cie Bral:an-
tere, 584
itlichiel e 142

tsVOS, vrouw van li{ichiel ??-'7

Lisbetten, fa. Jan, 573
VOSHOLE, .Ian van, 523 7Cs9

Janne van, 184
VO,SSIiitRTSONË, Danckaert, 1:i89
VRAED, J¿rnne den, 1-525
tsVIìAEDS, Machtilde, echtg " Heinr-i c

van cien Poe1e, 1525
VRÀl\)(, Pieterr:n, L3E6
VlìijCI-lEM, Jan van, alias van den Scoete,

526
VREDI, Bou.dine va¡r den, L2(J-3

Zegheren van c1en, 1-2A3
VREìvTDli, Wi-1lem de, 257 BO7 1'167 L329
VtlEl4DEN, Gillis den, 1'244

l¡Jillem c1en, 73! 915 1,12C- 1-369
Wj- llemme den , 364 123{o

VRI ENID, 'rJi I l em , 1,17 9

- \¡/u1fram, 11-OO
'lrlulf ram, erf achtig, 51.¿l

VRIEÍjE , Daniel de, 229 1117
Gillis de, 55 1L21. 12.5L L382
Gillis cle, vinder van de oppc.rkos*
teri j van dr: SÍnt*-Jansparochie,
1_5 L6
Giltisse den, 1179



riìIEfi¡J, 
"Tanne den, 193 1-?:.56

Segheren den, 1"/19 30L
ìl,iillem clen, 933 L1"17 L499

;VfìIìiSiJitl, Aeghten , 139
rllIËSSEN, Gi l1i s den , 427
'lìI NÉ\,N,S, Ka{:e}ine, f a" Gheerard , 484
'ROtri\.li-{OVEI\, Janne van, 1C-49
rLìCINS, kinderen, 665
rIìOl4L3(-,ìl-lTS r ivlergrieten , wed " Heinri-c ,
'ROYl,EI(ii, Jan de, fs" Jan, smid, L050
'fìYl"1AN, Symoen e 1346
'ÌJ--lRHOUllE, Ectore van, 1-343
'ULSLAGI"IERE, Lievine den, 963
'UYST, Jan de, 1,28L
'YLAINE, Janne, 523
'YVIEIJS, OIivíer, 30

4U/

IACI-IAEL, vrorrw vane 1322
r/r,Cl{T}-lEI(8, Mattheeuse van , 1"77

Pieter van, broecier, onLvanger
van de Bijloke, 1
i.Ji 11em van , 1,1,49

tÄCl,iiliiLì, Lainsloet van , 3Cr

'I\ELEiROUC, Katelincn van, wed" Boudin,
") a) ')¿-l) L

't\El,KT\lS, Hei l soeten , 39
'i-\E,S, ooo van, 58O

Claise van, 26
Janne van, l:rouwer. 1O1 1,192 1?77
Lievine van e 5Lì 1

AESI3ERCF{, ,J an van , 38 1_

AESBEIìGHE, Jan van , 6 5
Janne van, S3r-l

AEYE, Jan s 449
/\GFIE\ÍEEI-ìEN, Janne den, kerkmeest.er van

Gavere, 1264
sldAGHEI|REirl,'fruden'- 9?.1
VúAGI-IENliiìEl!, KatelÍnen e wecl " Iviaes Myen..

soen e 1-5 30
AKE, Iloudin vandc¡n, 7LL

Gi1lis de, broeclr,:r, meester van
Ìret Sir¡L..Jansgodshuis, 1"42'L
Huc;he van den, 343
J'anne vanden, 406
Laureinse den, b94
Iìaesse van den, 997
Valc van den, irrovenier in het
SinL-J¿rnshuis, 1421

^LIIGHEI\{, 
Fel ixe van , 191"

¡ILEN, Jan, 256
SJALFIN, Lisbetten, boekhoudster van ter

Hooie, 984
i,ysbette, 296

25.3 "

l^/l\LEì\BEKE, GiILis van, 1309 i33O
Gillese van, 22o

b/ALENIIROUC, Heinric van, 775
WAI,KIER, Ja.n, 9A2

Piet.er, 9A2
WALLli, Àndriese van clen, 148:]

Ghiselbrecht van cien, 1,79 886
Gillisse van cìi:t'ì, 886
Gil li sse va.n den , brouwer , 1"79
ì-lughe van den, schippe::, 374
Llughen van den, Brrii 949 LC56
.Iacop van clel¡, 535
Jan van c1e, 564
Jenne van r-len, 35 231
Pioteren van den, 134
Sloetane van den, 9'iO

"- vrouw van Valc van clen, p.r'oirenir:.r
in het Sint-.lanshuis, L421

sl¡iÀLlviEÌil, Janne van , B 79
WÀl,lIAVEN, Raesse , 1-1BB

Wouter, priester, 1OB7
h/l\iVDi\lìDE, Fa.rrante , 21.C- 9E 5
ll/ANDIÌ1,, Janne, L048
IVA¡JDEI-AEï?.T, Jacoppe, 983
WAi\DEÌìT, zie i,',til lem clen Zut Lerc
sV,/l\hlliitJ, Mergriete , wed . Boudin Speyman,

1--Dt/
WAirltll-lEl4ETr Jan, 1"417

Janne, fs" Jan, L4L7
WANi\EFIAKERE, ÀmelÏrer:ghen den, fa" Janne,

376
Janne clen, 376

WÀIISELE, I-ievin van, L462
V,,rAP,E, Marie van der, 899
W;\S, l,,ievinc van, L3 L5
WAS,SEi\4ONDS, KarLelinen, echtg" Ilor-rdine

van der Beken, 91
i/JA:lEN, Janne den, smid I L42/t
l'JAT0iìE, Àechten van clen , ech tg " Heinricke,

913
lìeinrj-cke van clen, 9L3
Janne van c1en, 572

hlATäRCjAtJGHE , Simoene viìn den, 757
WAtiRE, GiIlj-sse den, 1"196
IIJAUTE, .f an , 56 3
WAUTEITMA\I, .Jan, 645
VJI\YREI?cEll{, Giflis van, priesLer, 9Ot
V'JAYFI, Jan, zie Jan van Gavcre

V,/outer , 17
WAYEN, llouteren , 1198
VúEDEhl , l{einric van cier , 66 5
WEDETìIC, Joes , 198

tviechiel , 195
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VJEDERICKE, i./iechiel , 259 h/IiyTTN,S, pieter, houLÌ:r*lcer e L37
I^¡EDERICX, Janr, 398 pieterki-ne, kind van Laurcins, 667
l,VEDllVtEN, Pieteren cier, iJ51 Victore, t|t
idEDICH:1, L,isl:ett,e.:, 906 T¡IDEBROUC, Justase van, 1,BA

ii!il:;i¡,'ñîii";i'.:?:' ': Lso 672 
,ïiiiii'5å.Tå.1ffi'¿,,i1.?äå,

l.dEfilì, ijymoene c1en, f s " Pieter: ? 894 r¡JIELivtAKERE, Jarcop de, p.riester, ontVa,r.lrlc:--
WIIERBEKE, Jan van, 217 van rje Sint*Michielskerk, 1C.2.7
lVäL,Dli¡lË, Jan van, 1-301 ,Tacoppe den, LOC3
VüELJÀIìIìS, Ml.nen , echtg " Cl ai se van den

Zande , 762 ""* vcrlr Lr(':f¡ 
: jÏ'5ï ?::'"31åf;i-iil 

621'

1¡"ril,LrAEl'ìTr Jacob ? 1"1C-9 sT,JTEL,MAKERE, Marie , 1.atlf:j
V'/ül,LIi\EiìTS, i{erqriete, wecl " Lievin l'4eysrWIERIC, GheeraerrJ, 405

L1"O9

'.,EIVE.{AER, 
Willem, 897 .- jå:::; ;3å

I,'üEI{EMARE, V,/illem, vooqd van het. Wene* Þho't i ns " 4O5
maerhospiia¿¡l e 1.8€, wïERïcK;;"ilã;i"ñ, z1z

VJiilìClviAi.l, Janne den , tO52 WIESE, yene van , g96
I¡JEÌìDE, Jacob van den, 997 1,JTJC1IUSE, Aclneesen van, echtq J J¿rn Hoef t,
bJAST, Jan van, 1355 953
¡¡g$ffiftr-iEMe Joes van, 560 TTi1IJCHUUSSE, .A\ngneese, e c¡ i:q o Jan Hoef .1,
WESTIiIiGI-IEM, Denys van, f s " Loeui-s, 1-O51- 955
iiESTVtiLDEr Gitl ese van den, 338 1191' jonkvrouw va.n , f a" b/illem, 95:lGill is van den, 1"137 1,462 Lisbetten van, wed " Wil¡e, 52g:vüEsrvoiîR3,i;..i31i",ii?, 11"25 ¡¡rJNG/iiìDEå,iïffi:i".ïî! clen, ,u"t"' in

i:;3:i"g'årtotn, 
wed " Heinric van wrrr'is, KaLheline, 3o

Mersrieren van, fa. clais, echrs"ilTjil;Ëii"iT¿.!I"åå,"i1;,:l',31s
Jan llverdey 1 1"1?5 VüIJSpELERi1, Janne de, 961"* Yweine van, 867 ¡JIJTS, Jan, 1,397

I{ESTVOIìDE, Jan van, f s" Jan, 5O2 \i{ILDhl, O" , zie Janne Ëìaessen

WET'ÎEFìEN, .Iacop van , 481 pieteren ¿en , 639
Janne van r 331 728 7?-9 pieteren clen, ali.as c1e ìriir:malcere,l(athelinen van, 1-OBB 1,472
Luucke varì, broeder, príor van ,¡JILDERE, .Janne van, 4U3 45ç¡
cle Onze Vrouwebroeders ? 692; h/ILI-ÄLjNS, BeaLrisen, echtg" J¿inne van clenMaerc van, 533 L338 Sluetele I 3,Ls

I'úEVEIIE, Zegheren c1en, 31 Joes e L4g3
WiiYL-Ii''lE, Pieteren, 1O1-Cl Joesse, 56 3
I'JEYI"JII\S, Pieter, houtbreker , 1.37 ,,VILLAL¡-IDE, .Tanen , 664
WtrYliAi\lTS, ,Ian, 1,268 Janne 1 1433
ï,VE}'IINS, Cl ai se , ali as van den Borch , 494.¡¡1¡¡AErlT, Jan 2 1"437

Copkine , kJ-nd van LaureÍns, 667 Jan, vincler van cle Vismarkt, L317C.li-llekine, kin<i van Laureins, 66-/ 13 L8Gillese, qenaamd Iìacaert, 54 WTLLANS, Beatrise, 749Goessin, 819 Joes I 1494Joeskine, ki-nd van Laureins, 667 ry1¡¡ÀilDE, Janne , 1,497Laureins, genaamcl van Erdenbo.rchrWILL,ÀRT, Jan, vin<ler van cle Visma.rkt., 63C)
667
lvlerkine, lcind van l-aureins, G67 VJïLLA;,"tï::;ti:: 2gg



';JILLÀY, Lodewi J cke ? 1,276
lìILLEBÀERTS, KabeIine, echtg" cil1is van

Grantines, 23O
VJILi.Üq, zLe Janne Bilget
\^/Il.,LEM:j, Giil:Ls, 635
VúILl.Ei''iSClJEi Jacol::, 979
WIi,LEMSSOIIE, JaCoppe, 9BO

Jan, 824
zLe -lanne Balì"get

I,'JILLINu Jan, 1440
V,,rINílL,ìI, Gílllsse varì den, 119.1

Mathijse van den, L237
i^JI;{KIiL, ì¡,JiIlem, L27Õ
Wf NNEN, Janne clen , 1"L29
Wïl,l'Iþ Jan den, 54O

J¡¡n dc ,fs" Heinric, 431
l4ichiel de, 1C63
Symoene den, 576
Symoene den, fs" Jan, 54O

'viÏN'IIil'ìr Andries de, 633
Janne den, 281"

Wïi'JTülìS, wed " Cornel i. s , 126.0
sldïirltL'ElìS, wecl " Cornelis, 1"L7 3

vrouwe, 522
t.sWÏhlTtiiìS, Marien , 567
i,{ïPPE:[-,VOERDE, it{r:rgrieten van, 1,323
hlISPtrLtrüRE, Janne den, 794
vrlTSPI:ìJ-,lilìEN, Jan, 247
u'lITBLllii.JS, Li slcetten , 844
n/I'I'HOEGHE\1, Fransois.- 654
lt/I1ls, Jehane, f a" Michiel, echLq? Seql-rer

Everwijn,592
Mergriete, wecl" Pj_r,-'ter, 77C)
l'''iergriete, fa" Michiel , echtq"
Jan cie Ghier , 47O
P-Ì.eter , 77A

^/ïT'TE, 
Jan e 2OB 799
Roeger.' 789

^/ITTEB|ìOET, Heinric , 197 919 1O91

^lITTEl\, Fransen, 49
Jannc 1 1,OO2
Janne clen , smi.d , 3il 1_ 1-3 S 7
Pieteren <ien, L265
Roegere, 966

VOELBRANT, Joes, fs. Michiel, j.O6O
VOELPITTE, Janne van, 1474

Janne van den, L41.

'iOtrS'.fELIN, Jacob, 335
úOilSTLl\hlDE, Janne, 33S
'/O:i,KEi\J, Pieteren van den, 548 135O
JORlit.,l, Olivier cle, 1Z1S

VJOSTINIIN, Gillis van der, 1.L20
Jan van der, alias Sorgheu
Katel inen van cJcr, wcci . Jan
sanders , L1-7
Mergrieten van cler, 1,ii66
Roegêer van der, erfachtiq,

\^IOSTUNEI.J, Karteline van clen, echtg "

25A "

368
Ser*

1392
Jan \i

i:ìe1l_e, 345
WOLJTEIìS, Gíllis, 1183

Gi111sse, 376
f{einrlc , 1"31,3
l-lcinricke, bakker e L44C-
Jan, 476
.Jan, fs" Jan, kruirlenier, 476
Janne, 1C62
Kathc1ine,356
Lievine, 579

I^IOU'IERSOENS, Jan , 106 2
WOUTEIìSSONE, Heinric, 975
idOtJTEtì,SZONli, Janne , 694
VüOIJT'IER? Pieter, lakenkoper e 'L2:.35

WUCT, Symoen de, f s " Jan, 7Íri5

"^¡ULF-, 
DanieI de , 1248
Gi11ísse den, 193
Janne den, L8
'Iriestram, de, 75

'TdULFRAMS, V'Julfram e 975
WULGHE|J, Alaemusse uten, 350

.T¿rcob uten , 128 .1137

Jacob uLen, lcrouwer, 27A 3oC)
* wed " Jacob u t,en, 3 93 1,137

Jacoppe uten, brouwer, 27O
Li j sbetten, uLen, wec1" Jacop , 43
Lisbetten uten, wed" Jacop.. L524,
Michiel uten, LL5B
l'ilichiele uten, 1,71, 511
Roeland uten, 1C,64
Saren uten, echtq " Ja.n Stoep , i"zt)
echtg" ,Janne St.oep.- 24f] , .Janne
Stoepen , 1"26 '12OO

Symoen<l uten ? 61"ttr

WULLERRANDE, Jilnne e L3Bz
V'/ULI-EBRANIT, Janne, 121,2
VJULNI'|RICKii? Segheren, 1,1.65
llULPEiV, Baerbel(:ln van , 1293

Bacrbelen van, echtg" Jan Keyhe,
1294

I^/UNJCI-8, Josinen van der, 37 4
ldLJCT, Symoen dc--, fs" Jan, 7C:5
WYENBROUC, Justaes van , 1.1c)4
ViYI'4ANi\lE, Janne, 1186
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DEGHEtrr, Adaem van, 882 1175 1"515 z\Ltr? Willem van, 1045
Adaem van, vinder van de opper.-' * van zie¡ inlillem uter ivieerc
kost.eri j van de Sint-Jansparochie, ZENNti, Lievin de, 232
398-400 688-69L 15L(; ZLCKELE, Symoen van der, 117
,Arcj.am van, vinder van rJe opperkos- Symoen van der, H" Ger,:stmeester
terij van de Sínt-Jansparochie, : '; Vân Sint-.lan, 763
Adame van , 715 456bí s-46 2 '.- Víncente Van der, 1,17

"are n, f e" AdamE: , 7!5 ZICKELEN, Jacob van der, Ï:roeder, ontvan.
l\nnen van e f a, Adaem I 1,515 ger van het Lazarusgasthuis, 9 l-3
Gillis van, 65 Symoen vander I 1"1"7 713
Gillisse vane 1211 167 459 .- VÍctoer vàn der, 1.519

DIEllSj, l,lartin, pastoor van Sint.-Jacobs, Victor van der, 1415
5{¡4 1282 Vi,ncent van cìer, 86
Mertine, past.oor van Sint-Jacobs, Vincente van der, 1,1"7 1"1"84
1-53 zTELBEKEIìn, Jan de, 15.16

MPE, Giltis van, 2O1 ZIEREI{I3ËKE, [,ysbe,:LLe van, echt.g" Ghuy var
Gillis van, ontvanger van de Kla- Oember:ghe, 69tl
.ren, 91, ZIJ[)L,1, pieter van der, 451,
Gillisse van, ontvanqer van de ZILBERE, Jan de, 694
Klaren I 23C ZO[18, \n]outer, 69q

PPRE, Ivlarien van, L8tl ZOMER, Jan de, houtzager, ZZ5
SECiI-lliì"{, tsetkine van, fa" Beatrijsse Oes.- ZO¡qERGEM, philips, heer van, ridder,

terlinx, 75 1,249 1"ZSO
tvlarke van, L1-6 5 ZOTTEGEM, Gheeraerde, heer van, LL55

SEi\lilAEIìDE, Janne ? 1,245 ZUTTIiIìE, Gillis cle, gezworen landmeter,
SENBARDE, Janne, 846 515 974 1,237 1446
SERE , Arende van den, aarcienpoLmaker, - VJiltem den, genaamd lvVandert, 1150

1-2oo ZWALMEN, corneli-s van der, 1L2b
Lisbetten vð.n den, 1-478 ZtVliNE, Ector uten, L3(t4

sEWrJl\s, Lisbette, begi jn in ter Hooie e -- Ectorre uten e 249gg5 Janne uten, 646
SSONii, Willemme, 824 T.riesLrain uten, f s. Janne, 646
WEIN,S, Berthelmeeus, tlBO ZWARTE, Jan de, 30

ZWIJi{DEHOUTe Janne, 738
AEifEVniJE, Wouter, LOtì 2 Z\^/TNJARDE, Lisbetten van, I47B
AGiHER, Janne den, f s " Jan, 356 ZWINDAU, Jan ? 793
AGIJERE, Jan de, 124 1loo5 zr¡ltJNDAUWE, zie Jan oeman, 179

Jan de, de oude, 30
Jan de, fs" Jan, 30
Janne de, 2-7 25A 1068

ANDBARCI"IS, Kateline, echtg" Lievj.n de
Scermere, 7

ANDIì, Cl ai s van cien , 762
i(atelinen van den, 762

EDELCIJEM, Dankaerde van, 686
Eill-AiriDER, Jan cle, 672
EEILANíDFì8, Hughen den, 672
EGI-IERS, Jan, f s. Jan, 252
EíjHilRSHOVIJ, cJoesse van, 1C-96
ELE, Jacob van, 997

Laureins van, 258
Ramonde van, 223
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ALF'ABETTSCHE' :LIJ51 VAN PLAATSNAì\{EN "

De plaaLsnaam Gent is niet opgenornen"

AALS'Î, prov, O"-V1 ", hf dpl " arr " , 295 47C 565 665 1?_61
AALST, land van, L17 565 1.31"2 1325
I\ANDïJKE, verd.wenen, i'Jd1 ", prov" ZI", L29 131 327 852 1!7C
AAiìDENllL.lRG, tldl " prov " ZL ", 871
AARSEL,E, prov " W.-VI " , .¡rrr " Tie1t., deelgemeen't-e Tie1t, 1,208
ADEGEM, prov" O-VI", arr" Eeklo, deelgemeente Maldeqern,386
/\FSÌ{EE, prov " O"-Vl . , arr " Cent , deelqemeerlLe Gent, 39O 50L 1OC;3 144'L
ANICKIIIì den, brouweri j, naam van verschillende huizen in Gent, 815
Ai\,SEl,BEKE, goed te Inqelmunster, 238
AN'IOING, heerlijkheid te Antoing, prov" I-len" arr" Doornil<, 1"207
AI'JTt^lEiìPEN, hf dpl . prov " Antwerpên r 1424
ANZEGEivI, prov" W-Vl", arr" Kortri.jk, 895
APPELTERRE, Appelterre-Elichem, prov" O*V1 ., arr'" AalsL, deelgemeente Ninove,
AlìDEStrM, niet c;ei'dentificeerde plaatsnaam, 665
AI{TOIS, huis in de Donkersteeg, 411
ASPFlil, prov" O -VI ", arro Gent, cleelgemeente Gavere, 953 955
ASSEL,S, wi jk te Drongen ì 246
ÀSSENEDFI, prov " O-VI " , arr " Eel<l-o, 230 4OU 523 666 853 L44O
ASSENEDEANIBÀCHT, één van cle vier AmbachL.en, 29 92 +76 666 1434
l\ST]INE, prov " O--Vl " , arr " Gent, deelgemeente Deinze, 313 537
AUCìUSTIJNEi'{, nu Sint-Margrietstraat, 3O4
AVtrLGilM, prov" Vd-Vl ", arr" Kortrijk, 9OO

heerlijkheid te Avelgem, 1-3O4
r\XEL, Nl ", prov " ZI " , 1,49 2.71" 652 692 735 1332

heerlijkheid te Axel, 528
AYSHOVE, heerlijkheid onder Kruishoutem, 4tC)

BAAÌìLE, gehucht te Drongen, 859
BAARI,EDOI{Ke niet gei-'dentif iceerd, 66 5
BAChITE, gehucht van Bachte-i,laria-Leerne, 443
BAGATTENSTRAAT, straatnaam te Gent e 2O7
BÀLEGEMT prov" O--Vl ., arr" Gent, deelgemeente Oosterzele, 436 626 1"2(i9
BARr heerlijkheid in Frankrijk, nu Bar--1e-Duc, hfdpl" dép" Meuse, arr" Ba::.-1e"-

Duc, 1367 1368
RASSEVELDE, prov" o-vl", arr:" Eekto, deelqemeente Assenede, 523 524
BEAUFORT, Fr", dép" Savoie, arr" AlberLvi-11er flog
BEIiRLEGEIVI, heerl i j kheici Le I3e erleqem, prov " O-Vl " , arr " Oudenaarde, 90L
BFjGARDEhI, geesLeli jke gemeenschap te GenL e 12.66
BEKE ter, goecl te Sint*Maria-Oudenhove ? 1138
Ì3EKE, wijk Le ln/aarschoot, 933

naam van verschillende pl aertsen, L009 1-499
BELF'ORT, te Gent, 345 796 1C.27
BELSEL,E, prov " O-Vl " , arr " Sint-Niklaas, cleelgemeente Sint-Nikl.aas e 79L
BELT, in den, plaatsnaarn te Wachtebeke, 54O
BËi\hliiSTEEG, st,raatnaam te Gent., 36C)
|IEOO,STENBLIDE, verdwenen, Nd}" prov " ZI", 649 1234
IIERCH, cle, huis te lJoeke , 1"526

i-C-2C
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:l,h,'i:tüilI{, hf dpl . prov " Hen " e 666

heerlijkheidr flu Sint-trlinokslrergen, þ-ro dép" irlorcl, arr. Dunkerque, 41C.:

BERKENDAIvI, p}aatsnaam te Destelbergen, 58L
BETSAARDE, nu oostelljk deel van Bisdomkaai te GenL, 589
rtEVERSlCl{E, heerlijkheíci te Sint-NikLaas, 298
BIERVLIET, Ncll " , prov " 7J" ", 387
BTJT,E, zie het Bijlkln
BIJL,KTN, he.l., huis ln de Veldstr:aat , 438 49S 755
ETJLOKII, Cistercj.ënzerinnenahctij Le Gent, 1 L35 467 55O 670 796 1C,1"2 11"52 1"425

hospitaal te Gent, 917
BIJÍ-,OKESTRAAT, straatnaam te Destellcergen, 5S1"

BLAUWE BEGIJNEN, geestelÍ-jke gemeenschap te Gent, 135
BOEI(L'IOL,TE, gehucht van Dikkelvenne, 626 1"394

één van de Vier AmbachLen, 1434
BOIILARE, heerli jkheíd in het land van ÀaIst., 646 666 1C2.O
BOKEMAI¡ìì, ni-et geldentif íceer<Je plaatsnaam, 694 .1536
BONTEN i-lElìT, in clen, huis aan de Korenmarkt, 82
BOIJTEi'J Hont, in den, huis op de Steendam, 306
BOOMGAARDSTRAAT, kan zowel Lange I3oomgaard*¡r.¿¡ als Corduwanierstraat zijn, L60
BOIì.IìtrSTEEG, straatnaam te Gente 36CI
BOTTELARE, prov " O-Vl " , arr " Gent , deel gemeen te lt'lere1beke , 1O79
BOURGONIDTE, hertogdom in Fro, nu ciép" de la Côte cl$Or? 999 1-OOO 1132
tsOVEI(ERKE, prov" W=VI " e arro Diksmuicie, cleelgemeente Koekelare, 513
BRAAIvIBRUG, lrrug Le Gent over de Schelcie aan de Brabantclam, 39 796
I3IìABANTDAI'4, nu deel van Brabantdam ten oostcìn van de Schelde, 836 L1-OC)

BRABANTSTRAAT, nu deel van Brabantdam ten westen van de Schelde, 76
BIìAKEL, heerlijkheid te Sínt*l4artens*LaLem, [ì58
BR/\I\ID, buurL van Brandstraat, B3B L082 1086 1OtJ7 1088
B}ìEEDAKKER, pl aatsnaam te DesLelbergen , 5B L
I3ROEKE, Len, niet geidentif iceerd goed j 1163
BIìOE1'"1ER,SCH, niet geidentif iceerde plaatsnaam, 665
ISROODZAKT ñu Brandstraat, L1" L086
BROUCKE, t,en, niet geidentificeerd goed, 232
|',ROIJKE, ten, niet geÏdentif iceerd goecl , 546 831-
I3RUGGE, hfdpl" prov" W"-VI", 96 285 338 343 65'7 1,I?o 12.07 129f3
F}UC, huis in de Hoogpoort, 121,3

naam van verschillende huj.zen te Gent, 1365
BUGGENHOUT, heerli jkheid te Buggenhout, pr:ov " ()-Vl 

" , arr " Dendermonde, L'JAL
I3URGS'IRAAT, straatnaam Le GenL, 531.
BURNENSTEGHE, straatnaam te Gent, 1369
BURST', prov " O--Vl " , arr " Aal st , deel qemeen L,e Erpe-Mere , 1325
BUSCH in den, plaatsnaam Le Machelen, 1OB1-

CATTESTEGE, nu Catalonielstraat, 499
CATTESTR/ITE, straat,naam te Kruii:eke , 49
CELIERBRUCGHE, niet geident.ificeerde plaatsnaam, 1066
CEI-I-EBROEDERS, kloosLerorcle te Gent'' 151.8
CEYIJE, de, huis op de l-toogpoort, 1,367
CHÊ'TBLET, ver<lwenen gevangenis te Gent, gelegen aan de Ko¡:enmarktr,24tl
CLOCKE, cle, niet geïdentificeerde brouwerij aan de Schaapbrug, 9LI
CORBI, ai,:di j in f¡r " , dép " Somme e a.rr " Amiens, 152
COUBERi\IGHEN, n5-eL gelcientificeerde plaatsnaam j694
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COUI{ELINS ,ST.EGI-IE, van Nederkouter naar Leier ËiO5

CREMI"4ERSTEGHE,, niet geÏdentif iceerde straat,naam te Gent , 1,425
CROI4BRUGGII, heerli jkheicl te Merelbeke, af hangend van de Sint-Pietersab<1i j, 626
CROi.liUE ÈS, nu Gebr" van Eyckstraat en noordeincle van Keízer Karelstraatr 3T6

592 11,33 1134
CROMME STEGHET ñu Sint--Niklaasstraat, 945
CULEI\{RORCI{, verdwenen, Ndl ", aan de Necler lletuwer T4

DANENI RO'.f , naam van een st-uk g.rond t-e Velzekcr 585
DEII'iriLìr Þrov " (;-V1 . r arr o (ient , 324 15OO 151'1
DAI{DEIìHOIJTEM, prov " O-Vl . , arr . l\a1 sL , cieel qemeente Haal tert , 1422
DENDEIìMONDE, prov " O-Vl " , hf dpl ,, aiîr o e 66 5 1304
DENIDEIìlvlOI{DSE , }ret, leenhof Le Dende¡:inonde, 1197
DERDE OfìDE, reguliere lekenvereniging Le Gent, 2.1

DEtìDEt'l OPPEIì , den, stede te Olsene? 546
DESSFjI-E, te , straatnaam te Destelberqen, 5BO 5li1
DESTELBERGEhI, prov " O'-Vl- " , arr " Gent, 5ilO 5í31" 846
DESTELDONK, vroeqere gemeente die nu in Gent,, Wachtebeke en ZelzaLe is ollgenoment

556
DIEIìDOI{C, te ¡ goed Le Vi-rrk L, L295
DIKKELE, prov " O-^Vl " , arr " Oudenaarde, deel.gemeenLe t.e Munkzwalm, 665
DIKKELVENNE, prov " O-Vl " , arr " Gent, cleelgemee nte Gavere , 1'168
DOEST, ter, Císterciënzera.lcdi j tr,: Lissewegc, prov. II\I-VI ., arr" Bruggc 1 694 '1536

DONKERSTEEG, straatnaam t-e Gent , 247 411 468 5L9 679 961" 1-450 1'465
DûoRlJIK, prov " Hen " , hf dpÌ . arr o, 3B 7C3
DOORhJ:¿ELE, CisL.erciënzerinnenabdj. j te Evergenr, 550 592 1435
DOIT.DRIICÌ-IT, Ndl", prov " Z-Hol1 ", 31.O 62C
DOREN, nieL qeÏclentif iceercle pl aatsnaam; 1"209
DRABSTRAAT, straatnaam te'Gent, 15 4C9 465 1444
DRIE IVIANNEKINS, huis in de Hoogpoort, 679
DRONGEN, prov" O*Vl ", arro Gent., deelgemeentr: Gent, 153 373 879

heerli jkheid Le Dronqen, B51I
Fremonstrat,enzerabdi j , 1"163

DUERLtr, te, ni-et. geidentificeerd goeci ? 237
DLiTi\Ei{, ter, Cisterciënzerabdij te Koksijde, prov" VJ'-VI ", arr" Veurne, 694

EEI(LO, prov " O*Vl " , hf rJpl " arr " r 32 L361-
EENBIIKEr plaatsnaam te Destelbergen, 581
EGLIiNTTLIRSTRATE, nLl lVilderoosstraat, L323
EIGERLOOT plaatsnaam te Temse, 1284
liKlrl, Ðrov" O-Vl ", arro (.ìent, deelgemeente Nazareth, 665 963 1'374

hc;erlijkheid te Eke, 1A75 Y"33
EKKEIIGEM, plaaLsnaam te Gente 414 1,1,61 1425 14,i)tr
EKSAARDE, heerli jkheici te Eksaarde, prov" O-Vl ", arr" Sint-Niklaas, deelgemeenLe:

l,okeren e 227
ELENE, prov" O*Vl", arr" Aalst, deelqemeente ZoLLegem? 1C.96
llLLO, niet geÏdentificeerde plaatsnaam, 496
EL,ST, prov" O*V1 ", arro Oudenaarde, deelgemeent-e Br:akel , 473
EI,VERSELE, prov" O.-Vl ", arr" Sint*Niklaas, deelgemeente Temse, 389

H" Geesttafel te Elversele, 389
trT.VERIiEL,ELIROEK, pl aatsnaam vermoedeli jk te Elver:se1e, 389
ERKINSAMT plaatsnaam te DesLelbergen, 581-
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ilìPE, prov" O-V1 ", arr" Aalst, cJeelgemeente lirpe-Mere, B1-9
hcerl i j kheíd te Erpe , 11"30

iiìPBL,STEliG, straatnaam te Gent, 45 644
iRI,{ETEGüM, prov " O-Vl " , arr " Aalst, deel.gemeente Zottegem , 1o/tr7
iTIKFÌOVE, prov . O*Vl " , arr " OudenaarcJe , deel gemeente it{aarkeclal ,

1C97 1481

L15 5
LJ!

IOS,SEUX, nieL gei'dentifceerde plaatsnaam, 1233
¡IìEREI'4INEURENT ñu RecoleLtenlei, 31-6

lÀSTI-ltJI^9, vermoedeli jk i-,azarusgas Lhui s,
IIISTHUISVIOER, plaatsnaam Lr: h/achtebel<e,

. .\¡ - ..:. j :- :i ::'.

.;ASTHIJï.SSTRAATe stra¿ttnaam te Cieraardsbergen, 2-94
jATERNIÍjSLl, verclwenen in 1-570, Ndt", parochic j-n bisdom Doornik, 212
IAVEFì( eEjnN) , waterloop in I(ortri jk-Buriten, Zwevegem, fiarelbeke, Deerli- jk, bJaregem

en Sint*tiloois-Vi jve, 1"C73
IAVEIìE, prov" O.-Vl "e arr" GenLe 1264

he:erl i j kheid te Gavere , L01"8 L197
'- rnoer van, plaatsnaam te Assenede, 23C

IELUKSTIìAAT, straatnaam te Gent, 4Bi\
iliriÄARDSISFIRcEN, prov" O.-Vl ", arr" AaIst, 1-LA 184 226 294 635
;HEI|IìTKZEEe niet geindentíf iceer,J, 692
]HE}IIIBIìOUC, pl aatsnaam te Wetteren , 11"32
}HENIIDRIES, niet. geïdentificeerde plaal:snaam, 1A73
iïbJGlìBIiERSTRAAT, nu Komi j nstraat , 416
iTSTIIL, heerli jkheid te Giste] , prov, \^/--V1 ., a.rr" Oostende, 238
)OlJTEP.GliEIvl, vermoedeli. jk VJontergem, prov" O*V1 ", arr " Gent, cieelgemeenLe Deinze,

4 ar í)L¿.\)O
}OTTEM, p.rov. O.-Vl " , arr " Gent, deelgemeente Deinze, 337 71,2 736 1387
;GlìAVEirlHASEi,E, goecl te Naza¡:eth, 963
IRAVEI{STEEN, be Gent, 239
IROENE BRIELT flu Sint-Vincentiusplein, I297 1463
;I1C,)ETEN POLLEPELE, huis aan de Vri jdagmarkt, 296
;ROTE HOVE, ten, goed Le Nazareth, 1479
lROTij STIìA;\T, niet geïdentificr:erde str¿ratna¿.rm Le Gent,, 1"481
TGRUTEIì,5 GOED, goed te VeIze-.ke, 585
;RULJTI-IULJS, huis in de Donkersteegy 468 519 679 961
IULDIN S'IRATET ñu G-i.ldestraat, 479 5L5

ll\At,TERT, prov " O-VI " , arr " /-ial st , 38:l 806
lAf,AIillTS LAND, plaats ter Dronqen, 1-53
IAI,EV/TJN (HALLUIN) , hoerfijkheicl in F::", dép" Nord, arr" LÍI1e, L304
{¡\LHEREN IN DE PIT', vinderen voor cle lakenni jverheid, 3 477 637 77E 92O L403 141,6
{ltLLE? prov" Rrabant, arr" l{alle--Vilvoorclc:, of prov" Antwerpenr arr" Antwe::pen,

deelqemeente Zoersel, 158 249
'IANE, den, hr¡i s in de Burgstraat, 531
iASELE, den , niet geldent-i-f iceerd stuk l anci, 895
{AZEillìOFii(" Fr " dép " Nord, arr " Dunkereue r 47 q
IEBBIìECHTSI-{OSPITAA,T-, hospiLaal te Gent. voor oucie mannen en vrouwen, L2.5e'
IEEDEKTN, ten, goed te trierelkreke, 839
iEESTEIìT, prov. rd-vl", arr" Kortrijk, deelgemeente Zwevegem, 27 11,47
IEILIGE KERST, parochie te Gent e I3B9
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HEILIG KRUIS, gilde in de Sint-i"lichielskerk I 6?2
[-IELI-,EN, de twec, twee huizen staande op c1e Hoogpoort, namelijk de nieuwe en dr:

oude Hel1ee ?-53
I'{ËMBYSÞ1, heerli jkheid te Cambron*SaÍnt-Vincenb e 952 1392
l1ElNEGOUl^iElJ, prov" , 257 598 665 666
HEiITTNGEi'J, verCwenen, Ndl", ciorp in ¡\ssenecle Ambacht, rloor overstrominclen verqaan,

..)Õ
L.- )

HERZ jli,ü, prov " O-Vl " , arr " ¡\al st , 11"7
HESSCFIilR ISOSCH, niet qeidenliificeerde plaatsnaam, 665
llBULli, heerlijkheid te.Heu1e, prov. 'd*VI ", öÌr'ro Korbi:ijk, deelqemeernLe iiortrijk,

25
HEUIìNE, prov " O*Vl " , arr " Oudenaarde, deelgernecnte Oudenaarde, 222 1,3OI
I-IEUSDEI{, prov" O-Vl ., arr" Gent, deelgemeente DesLelbergen, 357 1252 153i
I-lILLEGtiMe prov " O-Vl " , arr " Àalst, deel gemeente Herzele , 1"1"7 L18B
IJOEDEYIERSCH, plaal:snaam te L,ovendeqr¿¡¡, 49?-
HOEGI-iEN BROUC, akker te Olsenca 546
HCrtl{E, prov " W-Vl . , arr " Brugge, der-:lqemcente Moerkerke, 1526
HOI'I'IEI'ITSSE, Ndl ., prov " ZI ", 322 332
I{OOGPOORT, st,raatnaam te Gent, 482 519 557 679 713 1O9B L21,3 1367
HOOGS:IIìAAT, straatnaam te Gent, 636
HCIOIE, ter, klein iregi jnhof te Gent j 296 984 995
HüOIìI\ rje, huis in de Veldstraat, 498
HOIìEI'{, cle , brouwerij op de l-{outbriel, 1195
IIOUTAI(KEII, akker te Olsene, 546
I"IOUTBRIEL, sLraatnaam te GenL, 428 697 1421
I-{(lU'IElvl, Si-nL*Lievens*HouLem, prov " O.-Vl , , arr " Aal st e tt7
IICYE, plaatsnaam te Af snee, 39O
I-IUCKELRAM, nu l3elgradostraab, 9O2
HUEVniìllROUKE, niet geÏdentificeerde plaa{:snaam, 1O73
}"IUGHEVLIETE, verdwe nen, Nd1 . , tussen l:liervliet en Gaterni sse , 871
I-IUISE? prov " O-Vl ", ârr o Oudenaarde, deelc¡emeente Zinqem, 51-O

heerlijkhei<l te Huise, 335
I{UL,ST, i{d1 ", prov " ZI ", 32 332 551" 694 Bt'"z 987
HUI-ST, ter, nÍet gei'dentificeerd goed, L5?-1
HI-IT,ST,4,I'4BACHT, één van cle Vj-er Ambachten, 547 842.
HlJLSll'Etìl,OO, bedevaartpl aats tc Ki-elcirecht, 89?¿
HULSjTERMOER, nieL qeïdentificeerde plaatsnaam, 694
I-IUNDE:LGEM, prov " O-Vl " , arr " Oudenaarcle, 66 5

he¿¡rlijkheicl te Hundelqem, 1O75
I-IIJURDC)CIJTER,5'IRAAT, nu lìavesteinstraat, 62L L2{C6
HUUSGAVBRE, plaaLsnaam te Oucleqeme 1"361 t36ä

ïEPER, p.r-'ov " l^/-Vl " , hf dpl o ð.Fr " B3 BBO
ïEPfjR, zaal van , f eoc aal" hof , 37 5
ïI'JGULANDSTRATET flü Jonkvrouw Mat,testi:aat,
INGEI,I',IUNSTER, prov" l^J*Vl ", alî¡:" Roeselaree
ING|IEL,, den, huis op de Graslei , 475
ISËcHEl4, q;oed te Oudeqem , 1519

lACllT, de, huis in de Donkersteêgr 6T9
JACOBIJNEN, dominikanen, €t5 z
JITCOPI\IEN, nu preciikhr:renlei-, 3Lg 454 467

749 1LOB4
?2Jl

749 1.084
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KAARDENe h/i jk in Overschelde , 1,359
l(Ai-i\hiDELlEi(G, nu t"{ageleinstraat, Kalandestraat en Kalandebergr 93 343 365 796 86íl

949 969 L055 1299 11369 141,4
KITLKEN, prov" C-Vl ", arr" Dendermonde, deel.qemeente te Lacrrne, 1,137 '1322

KAI{MERSTRAAT, straatnaam te Gent, 56rt 152C)
L(APlìIJt(til, prov" O.-Vl", ar.r" Eel<1o,570 571
KARRE, cle ? naam van verschillende huizen Le Gent, 665
KAIìTUTZIIRS e kloosterorcle te Gent, , 81"6 L486
K,',,STER, prov" W-Vl", arr" Kortr:ijk, deelgemeente Anzegem, 1-52
I/\EI:ZEIìSTRAAT, sLraatn¿lam te Gent'- 1274
Ktrl iPENFj te, hof te Neclerhassel t, 66 5
KEi.'lrJEKE, prov " C)-Vl " , arr o Sint.-l{ik1aas, Cet:lqemeente ,Stekene , 476
I{ERSTINENVEI-T, niet. geidentificee::de plaatsna.am, 473
KETilL, de , hui s in de Hoogpoort , 51-9
KllTEl,POOIlT, straatnaam Le Gent, 81-6 1176
KEYüVþji.T, niet geÏd,entificeerde plaatsnaam, 473
KIÌIKIi{:jHAGHE, pl aatsnaam Le Heusdr:n, L53L
KIljLDiìECHT, prov " O-Vl " , arr o Sint*l{ikI aas, cieelgemeenLe Le Beveren e 898
Kl-,lrRÌiitl, klooster te Gent, 97 23O 713 1.274
I(NAPpBì\l\iAIìDE, heerlijkheid die zích van lvleílegem tot 'Zingem uitstrr:kte, 665
KOEIIRUG, oost van cle Muidepoort, over cle Vest, 1.068
KOASTRA/\T, straatnaam te Gent, 9 L91. 99O 1C.34 1"243 141"4

I{orLer hu Jan PalfijnstraaL., 42O L070
een van cle twee , LO32

KOI"IIJNSTRAI\T , sLraaLnaam t.e Gcnt, 1 1O5!
KOÌ\INGSKOUTER, niet geident.íf iceerde pJ- aat snaam, 12O9
KOOI-ìNÀARD, nu Korenmarkt, BZ 1,28 236 248 519 563 897 987 1-OO5 1OB9'14-35 1"534
KC)RT'RIJKT Þrov" W-Vl ", hfdpl " arr" [ì1-O 1:337 1372 1-393 !445

*. kasselri j r 769 i"1.47
KOU'Iiiiì, plaatsnaam te GenL, !6
KOLJTERSTRI\IrT (Sint-eaaf sdorp), sLraaLnaam te Genì:, 1"OO1

KIìTEKERSTEET{STEGHE, niet gei'dentificeercle straatnaam te Gent 1 4(:
!(RUTlSliKFj, prov " O*-VI " , arr " Sint-Nikl aas , 4')
I'.UIFERSTRAAT, nu Vrouwebroersstraat, 1319
KVI1/IADH;\VI, straatnaam te Gent, 53 36Õ 42O 4[32

I,AE!.'BIìOUC, niet gei'<lentificeerde pl.aabsnaam, 9O5
LANDEGEM, prov " O*Vl- " , arr " Gent, deelciemêenle hlevele , 1163
Lf\l{DSil{OU:f ER, prov " Cl--Vl- " , arr " GenL, deelgemeenf-e OosLerzeIe, 551
L¡.NGli I.(RUIfjSTR;\AT, straatnaam te Gent, 635
T.AI\iGli MU\IT, sLraatnaam Le Gent , 153 1237
i-,AfJGi-iE LEEDE, genaamci broeder Clais Leede, waLerloop te Wachtebeke, 550
Lr\ltlTHIiRNE, naam van verschi-11ende huizen, 995
i,APSCUIJRE, goccl te Gottem, 337
Ll\Riil, ''cel r Çoed te E1-versele , 3139
LÀTEhll\1FlR, niet geì'clentificeercle plaatsnaam (vermoeclelijk buurt van Paulatem) rlata
Li\ZjÀRUSGASTIJUIS, GenLs Leprozenhuis 2 416 595 599 91,3 1,272
LEDII, lor.:ek te Destellrergen, 53L

plaabsnaam Le Zelzatee 798
LIiDEIIìI{BBRSCH, plaatsnaam te OosLakker, 1LCì63 L,480
LEliRlJli, Sint*i''laria-Leerne samen met Bachte., Bachto-Maria-Leerne,

ccelqemeente Deinze of Sint-Martens-Leet:ne, prov" O-Vl ", arr. Geni:, deelgc--
meente Deinze. 31-2
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,EEt-rldliRGtrM, heerli jkheid te []1ene, 704 705 1493
,LlÏli, ri-vier te Gent , 153 3L9 ¿i63 563
,EIE, op dt: = Graslei, 475 563 788 L486
,El(E, hr:e:rli- jkheid Le f,eke , prov " l¡J*.Vl " , a.rr " Diksmuide, cleelgemeen{:e DiksmuiclerT4
,AI-YEII'J, cie, brouweri j staande buiten 

"r,lindgat.en 
r= poort OVer het klein Scireldeken,

LL?3

,IEDEIìGEM, plaaLsnaam t-e tJloerbeke-Waas I 34O
,Ii:iRDE, SÍ-nt"-Maria-Lierc1e, pro1.¡ " O--Vl " , arr o Oitclenaarde, deelqeme{:lntrl Lierdr: of

Sint-li4arLens.-li,íe.r'de, prov " O*Vl " , arr. Oucìr:naarde, dee lgemeente Lierde , 779
,IþlVEBlìLJG, bruç¡ ti.e Gent , 259 . '.'
,Ii,l-,(-r, misschien prov" Antwerp€nr a:îr" Antwc.rpen, opgenomen cJoor Antwerpen, 566
.,oE\¡FiLT, plaatsnaam te ScheldewíncJeke, 6?.6
,'.)KEit[i\, prov. O--VI ., arr" Sint*l'iiklaas? 799 1-347
,OMBÀliRDEhl LEEDll, waterloop te luloeri:eke-Waas, 606
-,OOl.-STËIGE, vercjwe nen sLraatnaam 1-e Gen b ¡ \/än Vr:i. j dagmarkt naar Ot i:ogracht , ?-36
,ûVE,\IDtrGEM, prov" O*V:l-., arr" Gent, 25?- 491 492. 3?1 1A72 M"7 11,63

ireerlijkheid te Lovendegem, '133

4ÀALTE, goed te Sint-Denijs-Westrem , J62
{,\ASTRTCI-IT, Ndl . , prov " Limburg, 1,4;)-6
,IACHELl¡l{, prov " O-Vl ", arr o GenL, clc.:r.:lgemeenLe T.lurlte , 46 3 '1O81-

,lALDFlGf,lvi, heerli jkheid te Maldec.¡eme prov" O*Vl ", arro Eekl.o r1304
1Àì{DAri'ISTRATE ( Sint-Baafsdorp), straeitnaam ì:e Gr:n1,, L2C-5
tl\itJDnLE, plaatsnaam te Maarke, L355
iÀRKbl= iviAARKE vormt met Kerkem lvlaarke-Kerke...m, prov" O-Vl"e arr" Ouclr:naarde, deel--

gemeente Maarkedal , 1-35 5

'iÀlìQUllTTE, abdi j in Fr., dép" i'iorcl, arr. Li11c, 359 54O
4AS,SEP1EN, prov " O-V1 . , arr o Denclermoncle, deelqemeen i:e Wetteren, 66 5

hererli jkheid te lvlassemen, 96 262.:. ,169 BCO
,iASSIiMEI'J, meer r¡enaamd, niet .geí'cìentif iceei:cle plaatsnaam ve::moedeli jk in de heer-

-Li- jkheicl I{assemen , 469
/i/\'lLlFl, prov" O*Vl ., arr" Oudenaarcle:, cleelqemeente Oudenaarde, ?-u

;ÀYERII, de, huÍ-s in de t-loogpoort, 557
{ECFIEI.ËI.J, p.rov" Antwerpeñr hfdpl " arr" B6O ¿162 L06O
'llrllÌlì8, verschillende plaatsnamen te ílenl-, 1.474
{liEIì}-lEM, straatnaam te Gent , 945 1"235
{EERFIOUTE, heerli jkhc-i.d te Oostakkelr, '12.35
'iEiERSTEGETT nLl Concir-ritsLeeg, 16
{ElìiìYäi\PADE, goed t.e Sleidinqe, 4O4
'i!IIEIìIJ der'goed t,e l-lil1eqem, L1.Sit
{EIGEI4, prov" O-V1 ", arr" GenL, 64
{liILEGEl{, prov " O--'Vl " , arr " Cuclenaardc, cleelcleme ente Oudenaarde, 665
'iilf,DEI,J, prov " O-Vl " , arr o Oudenaarcle, clecl<¡emeente Oudenaarcle, 1-37'o
{ELLli, p.rov " O.--VL " , arr,, Gent , tO79
{liRE, nu lJniversiteitstraat, 796
IERELLjEKEI, prov " O--Vl " , arr " Gent r íJ5 839 1,133 i2r2
{ERE}JDlltill, prov " O--Vl " , arr " Gent, deelgemeenrce Ne.:ve1e, !26'¿
lESijl\, Belnediktj-jnerabdij te Mesen, prov" r{t/--'Vl ", arr" Ieper? 1"235
lLlTElìSl'iUIS, huls van de Korenmeters op de Graslei, 475
iliul-ElliSliKIi, niet geidentificeerde plaaL.snaa.rn, 473
irlftrRIE, de, niet gei'dentificeerde plaat.snaam, 1C'73
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l'lïDDrjL BURG, Nd I . , proü - ,ZI . ,' 6(:,5 "

PIf JLIJûEKEN, niet qei'dentif iceerd, 689
MI,ISDAI.,, niet qeidentificeercle plaatsnaam, 665
ivlÏLMEìI'J, ter, goeci te Asseneclc, 666
rilTi{NEBRIJG, plaatsnaam te Gent, 36O 'tOgll 1O99 111"3 1.L14 115'7
MOEI?BEKE, ivloerbekc Aal-st, prov" O*Vl ", arr. Àalst-, deelqemeente C]r:raarcls]rr.:rqen of

Moerbeke-!'J¿;rase prov" O*V} ", arr" (lenLr ,jêelgemeente I-ochristi.., 228 425 34O
948 999 L000

rvlOlilìSTRAAT', straatnaam le Gent.- 1,31,5
irl(-)EÌìZEKfl, prov " O-Vl " , arr " Denclermonde, ileelc¡c:mee nte Flamme, 331 665
I.1r-r].E;1VAARSTRAA'I, naam van twee straLen te Ge,:n'L, 4BO 1"425
I4OLENAKKER, plaatsnaàm te Cromhrrugqe, 626
IVIOI{T-SAf NT-MAR'II N, klooster van, Ilr " , cirip " i're Llrthe-et-Mosel le, arr " i3riey , tO79

-],154 1L55
I'{OORSIlL, prov" O--VL., arr" AaIst, cìeelc¡emeente Àalst, 565
l"{OOft'ISELE, prov. Cr*Vl " : arr. Gent , deelEemeente Oosterzele, 152¿i
t4()iìTEN, niet qeïdentif iceerd: Çoed , 129€)
MUEL,ANWALI,ET; nieb. þeïcl:entÍfíceerde plaatsnaam, IO73
MUEI"EKIJN,' hêt-'huís ín-ìUe Veldstraat, 17{0'2
MUIDE, pla;,rtsnaam te Gr.:nt, 197 36b 552 857 rt76 919 974 Lo4il 1"3L4
MUIDEPOORT, aan de. Vorkstraat , 1,435
MUNKEEKE, goed te têmbej<e, 1394 ': -

MUN'| BC,S, niet gei'dentif iceerde pl aatsnaam, 957
i'iAZ,friìETH, prov " C-l--Vl " r arr " Gent. , 963 1479
}.iEDERl(OUTEft, straatnaam te Genl-, 2O7 {rO5

'IIEDERSCI-IELDESTRAAT, 
straatnaam te Gent, 88:2

NEIVELE, prov " O-Vl " , arïr " GenL , 478 1"163 1233
heerlijkheid te Nevele, 137 1233

i!ïIiFPONTERKINE, kouternaam te Ronse , BZB
NïEUWBRUG, op hoek van Sint*Jacolcsnieuwstraat, 9 3OO 42O 93O 1A7O
NTEUWII GRACHT, niet geiclentificeerde plaaLsnaam, 12.C9
NTEUV/E HUIS, huis op de Graslei , 475
I'IIEUV,JE KLOOS'TER, niet geïdenL,ificeercl, 53 563
i\ïIiUWENL,ANIDE, di jk te t-tul st, E4 2
NïEUUJENWEGHEe vermoedelijk i\Jieuweqe, een kleine heerli jkheici te Elcne, 311:-'
j\iïEU\^JSTRAÀ'I - Sint-Jacobsnieuwstraat,, 56

Sj-nt-PieLersnieuwsbraat e 36C 569 1323 1451
AIïNOVE, prov . O*VI ., , arr " AaI st , 11"7

Premonstratenzerabcli j , 14C3
NODEN¡\YSTEEG, straatnaam te Gent, 968
NOKäR,STnEG, straatnaam te Gent , 1"266
t{tJEstr, ter, sluis, Ndl" ,prov" ZI", 646

CDOi\Kr flu kasteel te Sint--Martens-Leerne, 137
OELMEEIìSCI-i, plaatsnaam vermoedeli jk te Drongen of
OLIFAI\lll, huis op de KorenmarkL, 2_4fJ

een aanpalencle gerneente ? 246

OLSBNE, prov" O*Vl ", arr" Gent, deelqemcente 'Zul. t.e,
OND¡iI1BERGEN, straatnaam Le Gent, 91 1-35 360
ONDEfìSTiìnATo straatnaarn te Gent, 1_56 1237
ONZE..LIEVIi--VROUI^/- gilde in de Sint-Jacobskerk, 1

gilde in de Sint-Janskerk, 53 713
gil-de in de Sint-Niklaaskerk, 9B'7

546 L1"46

969 141.4 15i!3
1534
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)N:aE*.LIEVE-VROUW-qi1de in de Sint-Pieterskerk e 1"!Ç
Heilige GeesLtafel , L520
kerk te Gent, 1.54 7O7 14,51 1-52C

)l\Zä VROUWBROEDERS, geschoeide Karmelie ten , 692 1389
)L)Mll[.iiìGEN, prov " o-vl " , arr " Aal st , deelgeme (-jnte ilottcgem 1 1"209
TOS TIBRUG, niet gei'dentif iceerd , 1157
TOSTEEKT,OT CÍ.sterciënzerinnenabdi. j te Gent , 1394
)OSllENDIi, prov " W-Vl " , hf dpl " arr " 1445
roSTliRZIILEr pi:ov" Cr-Vl": arr" Gent, 72?_
rPPEFì¡CHELDES'IiiAAT, stra¿:rtnaam te Gen t_ , 151.5
ISSE ( den ) en clen Esele , hui- s op de Gouden i-eeuwpl aats , 5i)9 1,446
'UDBURGT plaatsnaam Le Gent, 1
,UDE DAM, naam van een sbuk moe>r ter Zuidclor:pe, 6t36
UDEGEI'i, prov " O-Vl " , ar.ìî " Dendermonde, deelgemeente t-.e Denclermoncle, L367 L3,5B 1,472

1_5'i9
UDE flELLEe nieL qeidentif iceerd huis op Kalandebergr 1,2.99
UDEùIAARDE, prov " O-Vl " , hf dpl . arr " 1"27 1i74 z¿LC 46 3 5O5 7C4 1215 L356

Iand van, 152
kasselrij, 953 955 15L9

tJTi;;.r-ì, prov" O.".Vl"e arr" AaIst, clee:lgemeenLe: Nj-nove, 1'i-B
vEi:{BiìoEK, wi jk buiten de waalpoort, NIW van het Broek, lgs 1,326
VERi4lllilìSCH, heerliJkheid van Sint*pleters, 362
VEIìMlJllEr prov" O-Vl- ", arr" Dendermonde, deelqemeente Berlare, 659 L330
VEÌì,SCHELDE, wi jk, tussen Schelde en oude Sjchelde, 608 616 636 836 1"179 1"326 '1359

1416 1.471 1517

ÀDDENHOEK, straatnaam te Gent, 742
i\,EU, huis in de Hoogpoort, 1"098
ALE, ni-et geidentificeerd huis, verrnoe,Jelijk in
Àl4EL, qehucht van Oudenaarde, 5A5 1533
ITRNAC l;e, gor:d qeleqen te Erwetegem, LL55
¡\SBrìLlG, verdwenen bruq over cle Sint:Jansqracht,

291"

heerlijkheid Massemen, 469

irUi,ATEMr prov " O-Vl " , arr " Ouclenaarcle, de elqemeente lvlunkz,ulalm, 1AIe,
EENE, zie Pheem
EEIIIICIOI\Ie verclwenen rjorp in Assenede ambachi:, c{oor

ERCtrVAL, huis in cle Hoogpoort, 679
EIìDBUSCH , de, plaatsnaam te Hulsterloo, E9B
ETEC;Ei/I, Petegern*aan-cle Schelde, prov . O-Vl " , ¿ìrr "

ov<:rsl:rominqen vergaan,'ì-,4,5

Oudenaarde, cieeLgemeente 'ri'io.rLe--
gem-Pete?emr of Petegem aan cle Leie¡, prov"
Dei-nze, 3L3 362 1511 99-a IOOO

O*Vl " e arr . Gent, d<.:elgemeenLe van

HEliþl (=Peene) r niet. geÏdentificeercle h,:erli jkheid, 313 362 1511
IETER MIERSSTEEN, huis op de Koren..'narkt, Bg7
ITCHIINBORCH, godshuis te þ1echelen, B5C 862
I'IT'E? ten, nu Gouden Leeuwpla¿rts te Gent, 345 468 5O9 1446
.ANTS te, goed te þJielsbeke, 9O5
IEKE, prov" o-vl", arr" Gent, deelgemeente Aarter', rzgs L505
:liil,, pl.aatsnaam te Gent, 1.269
)EI-VOEIìDE, te, goed te Vr/inqene e 1,L2O
.ìLL/\ÌìEe heerl.i jkheid te PoIlare, prov" O-Vl ", arr" Aalst, cleelgemeenLe Nlinove,

t.ussen l(alvermarkt en Tussen tL Par

llt1O
]./L)



ONT a ROSNE, heerli jkheid, samenqestelrl uiL Crrrar
B4B

OOFITAKKEIì, tussen I.{ol straa.t en Houtlei, naam van
42 5 L 1"479

CipEllTl'lGE, prov " W-Vl " , arr " Ieper, 950
OS'l'litrRNE, bruq en poort over cle Houtlej-, aan het

L'1 ,338 1AlJ2 10BB 1251 1323
OTKTI\8, nieL gc:iclentif iceerde plaatsnaam, 1?-O9

Ur,iE'IRECHT, wi jk te Wetteren, L521

Ài.{EN, veelvuldiq voorkomende straatnaam te íir-.nte
irMMli, cle, huis in de Hoogpoort, 557
ir.AVliN ÀKKER, plaatsnaam te Heusden; 75'31.
iiCHEM, plaatsnaam te tluise, 743
EäP, plaaLsnaam te Gent-, 487 1224
EïNBOUDSSTEGHET ñu Sint.'Nlklaasstraat , 1523

27 1"
(ten W van Ronse) cn AloueLLe,

heL Sint-Obbrechtsl:egi jnhof

cinde van de Posteernestraat,

.J 

^O

E,SSEGEyi, prov " O-Vl . , arr " Aal s L, dee lqemeent.e Herzele, 1-188
IEDENERli, meers gelegen tussen Zwi.jnaarde c-:n Zevergem, 793
IJI\IG/i,SSE, verclwenene van Sint-Ja.nsstraaL naar i-loogpoort, nu ten dele l3iezeka.pel*

s'Lraat , 294
IJSEI-, Fr", hfdpl " dép" du Nord 1 2?-B
ODE DEURE, de, huis in cle CataloniöstraaL.- 1052
C)DE l-EIil.JW? huis op de wesLhoek van de Koo,rnlei' 1206
OIILr\NDe de , huis in de Baaister:q, 1"3t,7
OESEL,AIìE, wi jk te Sint-Àntelinks, 7
Ot.1E, hoofdstad van Italie!, 5O
Oi'JSE, prov " O-Vl " , arr " Ltuclenaarde, 828
OO:jE\I, ten, Cisterciënzerinnenklooster te l'{oorsel I L4C9
OOST'ERKE in het, brouweri j te Sanclerswal.le ? 733
OZnBEKE, prov. O--Vl ", arr" Oudenaarde, cleelqcmcente Munkzwalm, 769 3BB 1325
UISET-,llDE, prov" ll'/--Vl", arr" Tielt, 434

ÀtrFTI\lGE, verdwenen, op de Schelde in cle Vj-er Ambachten, 694 1-536
i\AIÍJTEEGr ñu Schepenhuisstraat, L367
,âIt{T'--POL, niet qeiclentificeerde plaatsnaam, 916
ANIDERSW/\I-LE, plaatsnaam Le Gent, 18S 733 1221 13¿i1
/\VA/\N[STRAAT, sLraatnaam te Gent , 995 996
CADP, ireL, huÍs op de Korenmarkt, 1-435
CH.ÀI\PBFiU{JGE, brug te Gcnt , 9X.L. .,

CI-{ELDE, rivier te Gent , 1179
CHELDERODE, prov " Ö-vl . , 'arÈ, Gent, cieelgemeente tvlerelbeke, 1Ct19
CHENDELBEKE, prov" O*VI ", arr:. Aalstr'cieelgemeente Geraarclsbergèin, 452
CHEPENI{UÏ S, staclhuis te Gent; 251 : .. !ii-" 1 " .i.,

CI-{ïNII(ELSTEEGe straatnaam Le Gent , 1-414
CIjOìlISSE, heerlijkheid in het land van,¡\alst, versprei.d over verschillt:nde qemeen.-

ten, vn1 " Schorisse, prov. O-Vl " , ar:r " Oudenaarde, cleelgemeente l.laarketlal. , |a\

CIETKATSLEEN, niet. geidentif i-ceerde: pl aatsnaam, 66 5
CïE'I-'KÀ'ISVELD, ni-et geidentif iceercle pl aatsnaam, 66 5
CILT, de, van Bert,aengen, huis in de t)utsleeq? 1,1"18
COT,SPUÎ, pl aatsnaam, vermoedel i j k te [lversele: , 3[ì9
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SOUBBRCII , niet geÏcientificeerde plaat,snaam, 957
CUTTERS kruispunt, kruispunt te Sinaai, 5OB
ELiÌ t-er, goed te Kaster, 152.
IMMEììZAKL], prov . O*Vl " , arr " Gent, deelgemeentr: Gavere , 354 L335
DNTE ;\ECI{TEÎ{, niet geÏdentificeerde plaatsnaam, 55i
[NTtr GÀLLEYNS, niet geidentificeerc]e plaatsnaame 536
H\:fB þi.A,RItrNLAND, plaatsnaam te Astenee 13C^9
tRSI{Ài"1P? prov" O-VI ., arr" DendermonrJe, cjeelgemeente V'/ichelen, 551
Iitl¡\AI, prov. O-Vl", arr" Sint-Niklaas, cleelgemeente Sint-Niklaas, 5OB 751
INT ANTIELfNKS, prov" O*Vl ", arr" Aalst, cleelgemeente Herzele, 7

fl\T-.,I3ÀAFS, benedikti jncrabdi j, 1-12 34O 4ti1 734 824 LOTB 1"129
dorp, verdwenen aqglomeratie ten o en Zo van cie Sj-nt-Baafsabdij, 1(.io1 1"129
1"205 1"235 1349

-- kerk e 1O7B 1"349
INT*BAÀFS--VIJVE, prov" W.-Vl ", arr. Tielt, cleelç¡emeente Wielsbeke, 533 9O5
INT* BI,ASIUS- BOEKEL, prov " O-Vl . , arr o Ouden aa.rde , clee l qemeente Munkzwalm, 8ti 7
I1\T"-DEi\JIJS(Westrem) r prov" O-Vl ", arr" GenL, cleelqemeente Gent , 362
Ii\T.-EL,IZABETH, infirmerie van hospitaal van het Groot Begijnhof , te Gent., 236 41"2

995 1333
INT.-JACOB - godshuis, 678 L083 1,251

Ho Geesttafel, 1 93 L35 L388
kerkhof, 837 IO74
parochie, 153 394 395 4O1 564 7AO-7O2 991,99? 1OB7 1"165 11.71 L1.72 1.276 1277
t?-82 1.476*1.478 1_508- L5l_O
parochiel<erk, 498 655 11"1,5 1435
gitde ? 975

IN'I.-JAN r god shui s ,H" Geesttafel
* kerk, 1 53 28

L5 L5 1,s23
". kerkhof, 91 16L 2B8 479

parochie, L39-1,42 28O 281,398..-4oO 456.-462 642 688-691 756 757 9O1 921".925
1o29-!O39 1241-t?-46 1"4o4*1"4a7 14BB*'1.49C¡ 1.192-1496 1"51.2 L5L5 1516

LNT--JANSBRUG, plaatsnaam te Gen{-, 1195
Ii{T'-JANSHUIS, híer Sint-Jan en Sint-Pauwe1, godshuis aan de WaaIbrug, 3O4 995
INT.-JANSSTRAAT, vLrn Belfort naar Sint-Janskerkr ñu opgenomen in Sj-nt.-Baafsplein,

9'I
INT*JORIS-qilde te Gent, 762 1AB2

gÍ lde te Tôe1t, 1,23€)
INT'-KÀTELIJNE, niet qeidentif iceercì , 894
iNT-KATELIJNE,STIìAAT, straatnaam te Gent , t37B
INT-KORNELTS-HCIREBEKE, prov. O-Vl ", arr" Oudenaarcie, deelgemeente Ho::ebeke 7 473
[ì$T.-L,\UREINS, prov " O-Vl " , arr " Eek1o, 1053
iNT.-'Lf EVENSPOORT, poort te Geht , 944
[NT*I.1ÄRGIìIETE, VícLorinenabdi j, genaamcl Groene Briel , 1,463
tNT-'l{ARTA--OUDENHOVE, prov " O-VI " , arr " Aalst, cìeelgemeente Zottegem , 975 11"33
INIT-MAì:ITENS*BOSSCHE, Kartuizerklooster Le Sint.-lvlartens-Lierde, 635
Ii'IT'"MICHIBL, H" Geesttafel te Gent, 135 296 31,9 4€)9 749 1-086 1369 L3B8 141"4

kerk, 56 603 623 660 1027 L086 1,444 !527
parochie, 169.-1-"74 261-264 267-'272 327*331" 406-408 442-449 469 482 653 654
660 672 678 724"-729 749 853-856 932-939 979-952 L0B8 11,42-LL50 L235 1"286.-L29.1.
1340"".1342 1453-1458 14BZ-t484 1a99 L5Cr5

428
cltJ

B2

623 861_ 1.42L
11.35 247 319 563 747 755 763 969 995 1369 L414 1"435
91 469 515 589 642 635 7i-3 BB2 9C^1 969 1"1"33'1134 1414 145!
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STI.jT-MICHTELSSTRAAT, straaLnaam te Gent, 1,169
SINT--NTKLAAS, tÌ" Geest-tafel, 24'¿ 259 30L 755 1179 L1-BO 1'45A

1-^-1- 128 248 475 987 '11,79 LL80 1-534J! (-! t\. ,* kcrkhof , 3C;1 360 1c-52 7523
parochie, 371 372. 563 72'3 753 755 B9O*89?- 1043*1"045 1198 1-199 1"279 1"280
L397*14C.2. 1"498

SINT*NII(LAAS, prov" O*.Vl ", hfdpl" arr " 298
:-iIùJT.-PIE:[EIì lSene,likti jnerabdi j Lr: Gent, 29 77 B5 14.4 L63 L9C 193 198 2O7 216

?_32 252 347 31tr8 362 546 562 684 793 Bo5 82(J 8?-L 827 B4b 1129 1.188 1.207
L395
Fl" GeestLafel 2'/07
kerk , 63 11-O
parochie, 11O 154 360 569 7A7 996 1-30L !451, 152c-

,SINT*PTIiTERS'-AÄLST, parochie in omgevinq van ljent, 535
,STNT*VEERI-E Kapittel te í.ient, 45 713 995 1389 14'(,5 1"48s

parochie e 2O7
SLETDII{GE , prov " O--VI " , arr " Gent, deelgemeente Everqem , 4O4 1394
SLÌJETAL, de, nieL gei'dentificeerd hurise 3O9
SIvIISSINIBROEK, plaatsnaam te Oosterzele, ]22

217
13?-5

SniirìE, de, nieL gei'dentif iceerd huis in de Veldstraat., 1323
SPET, l:i j Ter Pl aten e 13OI
SPIIIGELKOUTER, plaatsnaam te Scheldewincleke , 62-6
STEEG zoniler einde, niet geï'dentifj-cecrde straatnaam te Gent, 9rJ1.

.STEEI-ANID, verdwenen, dorp gelegen in AssenedeambachL, moet gelegen heb]:en ín de
huidige Zevenaarpolder, 92 406 685

STFilli{ VÀi\ OVERLEIE, huis in cle Sirrt-Piet.ersnieuwsb.raat, 1-451"
,9TEEIIIBRUG, plaat.snaam t.e ltlaarke, 1355
STtrAi{DAM, straaLnaarn te Gent, L59 306 3,.12 674 1,507
STEEI'JHIJIS, tviercante, oude naam voor het Gruubhuus in de
STEENHUIZE, heerli jkheid te Steenhuiz<:, prov " W-Vl ", alîr "Herzele, 754 !3O4
STüENPOOïìT, l-looipoort ( Sint-Anna) of op rle Steenbrug over

het beqin van cJe Sleendam, 837 894 66C 847
STIìTJPEId, prov " O-Vl " , arr " /\a1sL, deelgemeente Zottegem,

Donkersteeg¡ 5L9
Aal st , deel çtrenteente

een oude Leie-arm aan

11-5 5

TATTIGHVELT, niet qeïdentif i-ceercle plaatsnaam, 473
TALVDT plaatsnaam te f'JachteÌ:eke, L353
TEMSE" prov " O-Vl " , arr " Sint-N.ikI aas , L28/i
TEIìMIILGIM, niet cleidentif iceerde pont, 66 5
1'HEEDEKTiV, plaatsnaam te Àstene 2 537
THOMAESSTEGE ,ser, verdwenen sLraatnaam t-.e Gent, van VeldsLraat naar Preclikhe.ren-

-l.ei, 301-
TICI-IELREI, straatnaam t-e Gerrt, 1"4:3

.L'IÐLT, prov" W-Vl ., hfdpl" arr " 1.236 1-248 t;!67 15?-5
TIJKSTRATE, nu noorderhelft van Kortrijkse Poortstraat, 5O2
IIMI'{ERI.ItrDäXIHIJTS, huis in de Cataloniëstraat, LO52
TOIìFIOUT,S'IRAAT, straatnaam t-e leper, B3
IOIìIìE!:'OC,RTr brug over de Houtlei in de Hoogst¡:aat, 91"3 1269
IRAPpEi\], nu RasphuisstraaL, 1,48L
.tlìTSEKIi\, brouweri j aan de Zandpoort, 3OO 638
ï'VüEE TOììENS met. de, huis in de VeldsLraat, 1176

JÏTI"E[{KE
JTtìüCLtT,

heerlijkheid te Uitkerke, prov" W*Vl ", arr" Brugge, 1-304
Ndl", prov" Utrecht, hfdpl " 751"
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VA\ITEGEM? wijk te Wetteren, 1132
VÈìLDIJ'I'ÌìAAT, straatnaam t.e Gent, 157 36C 438 49'ò 655 755 1.1A1 1!AZ Y-75 L3?-3
VEILZiIKË, Velzeke*Ruddershove, prov. O.-Vl " , arr " Aal st, deelgemeenLe Zottegem , 497

585 860
VþlhllI'l'IE, stad in Noorcl*Ita1lcj,
VäST, nu Oude Houtlei., 749

nlr SinL*Jansvest , LL79
veel voorkomende straatnaam be Gent, 796

VIIUIìNE--AMBACHT, Jcasselri j in llú.-,VI ", 1,235
VfCHTE, heerlí jkheicl te VichLe, prov" \^1.'-Vl. ", arr" KcrLri jk, cleelgemeente Anzegem,

1C.73
Vïittì /rI'1BACI{TEN, ambachterr van Assenede, Àxel, I3oekhoute et'l HuIsL, 29 L63 164 4C4

422 Êo66 B5B 916
VfliRI-IEEMSKINDBREN, huis in cie iìooqstraat, 636

rliet gèidentificeercl hr-ris, 616 15.1"7
VïEllìTTENIJONDERD, stul< land te Zwevegem, 1O73
VIEIìI^/EEGSCIìEDEr ñu Korte Dagsteeg, 763 1034 L2t"3
VïLTERSTIìATEr ñu Kouterdreef , L479
VïNDEIìHOUTE, prov" O-Vl " e arr " Gent, dr:elgemeen{:e Lovendegem, 356
VïNKT, prov" O-V1 ", âr.ro Gent, cleelqemeente Deinze, 1,295
VISM¡1\RKTr ñu Groentenmarkt., 253 680 7¿15 1"31"7 131-8
VT,SSERIJ, zuidwest van de Sint-Baaf sabclij, 1129
VLAA|.IDEREN, graaf schap, 422 598 751 898 13C'4 1353 L393
VLEESHOUI,{ERSSTRAAT, nu Gruuthusestraat, 6OB 1471-
VLEESHUTS, groot, vleeshuis Le Gent aan de westzijde van de Groentenmarkt, 1lLB

466 554 573 577 664 746 758 76C 14,33 1,497 1520
VLÏERZELET prov" O*Vl " , arr" Aa1st, deelgemeente Sint-Lievens-l-loutem, 1Oe;5
vo].Dtr}ìsiltjrS, neringhuis derr volders in de volderstraat, 835
VOLDtrRSSTRAAT, straatnaam te Gent, 857 11:04
VOORDE, prov" O-VI", arr" Aalst, deelgemeente Ninove, 47O 665
VOORHOUTE, plaatsnaam t.e Kemzeke, 476
VOFìllE, c1e , stede te As l6¡s , 3 L3
vossnl-AREr prov " o*vl " , arr: , Gent, deelgemeente Nevele , 1163
VOSSENSIIEERT, huis in de Lange Munt, 1_53
VIìAUKBRKFI, nieL geidentificeerd, 1A79
VIìÏJD1\GMARKT;' plaatsnaam te cient, 5 1-53 1,66 23e, 296 481 1327 L378 1-3BB Ut23

,VAATS'IFIAAT, straatnaam te Gent , 13?.7
rr/,\¡\LBiìUG, verdwenen brug aan de Korte Dagsteer.¡,

^//ìJ\L,POCRT, 
op de hlaalbrug

nl,ir,r\RSCHOCT, prov" O-Vl ", arr" Gent, 25C 933 1,286
¡/r:\AS, l and van , 298 8O9

^/ÀASI4LINSTER, 
próv" O.-Vl", arr" Dendermoncle, 1348

Victorinenabdij, L355
'{ACHTEìBIiKE, prov" O*Vl ", arr" Gent e ?-5ç., 359 4?-5
,VÄtrPENI3ERGHE akker, plaatsnaam l-e Destelbergene

^/ÀGEI'IAARSTRAAT: 
hu Zwarte Zusterstraat, 7OB 749

IVALLìNBEKE, heerlijkheid te Àstene, 775 1_309 1_3BO

^JI\LGRACI-IT, plaatsnaam te Destelbergen, 58L
niet geïdent.ificeerde plaatsnaam, 1-073

dÀLLE, ten, goeci te Temsee 1284
,JALPOORT. straatnaam te Gent " 1"179 1323

304 995

540 550 76L 908 1336 1_353
I'B 1



,1tr

WÀNDELAERTKASTEEL, kasteel op de sint-Jansvest te Gent, 796
IiJAiìEGEl"1, Ilrov " W.-Vl " , arr o Kortri jk, 943 1.264
I,{/ELLI¡JKSTRAAT, straaLnaam te Gent, L083 i_O9O 1251, 1"323
WIII\EI'IAERSHOSPITAAI-, verdwenen liefdadige Ínstelling op het Sint-Veerleplein te

Gent, 186 254
VúESTDORPT hu Westdorpe, Ndl ", prov " ZI", 652 866
l^/trSTBRGEIV1, gehucht, Le VüonrJelgemr 79
hIA,STVAART, nieL gei'dentificeerde waterloop, 646
WETTBTìEI\I, prov . O:Vl. " , arr o Dendermonde, 698 g 75 9 30 tIgT
I;VEViIIì':jKAPELT Sint*Leonaardkapel, weversgodìruis in de Korte Dagsteeg , 7C,6 763
V'J:ICHEI-,8N, prov " CI--Vl ", arr " Dendermonde, S51
idïEDIIKEIìKourE, ni-et geïdentificeerde plaatsnaam, 626
l¡JïELSBEKE, prov" VJ--Vl", arr" Tielt, 9O5
WïJDEI{Ài\RD, nu B:i sdomplein, 36O 48 7
I^/ïJNLEDE, waterloop te tn/achtebeke , 256 3Sg 761, g)e
WïLDEN, ter, goed te Dronqen, L53
IVII,LEMSKERKE' dorp in Assenedeambacht, door overstromingen vergaan, 92 852
ì/üÏNDIJKE" Scheldewindeke, prov " O"-Vl " , arr " Gent, deelgemeente Oosterzele, 436

12C-9
VüINDG¡\TENr poort over het klein Scheldeken, aan het. zuic1einde van de Lange Víolet-

tenstre.aL , 493 762
VJïlJGENii, prov" W-Vl ", arr" Tielt, L L7 tLZO
WINKEL, Sint-l(ruis Winkelr ñu opgenomen door Gent, Wachtebeke en Ze\zatez tt6 476

!L56
plaatsnaam te Drongen, 246

h/ftJI\lEREe molen op de Muide, 1',97
WISPELBEIìG, rnclen te Elkkergem , 4!4
II/TSÍ:;i11,, clc, bakker.ij in de Magelej-nstraat, 93
'/Jr.irällsllRÀTE, ni.et geïdentificeerde straatnaam te Gent , EgL
i'üoLFSTlliEGe van Vrijdagmarkt naar CIttogracht, nu t.en clele Wolfstraat ? gS4
idOlJBRLiCFIii_'EGElvl, prov. O.-Vl", ã.rro Aalst, deelgemeente Herzele, 54 L4O3
ì,IIUWEI\EORCIJ' huis in de Hoogpoort, 552

'i.::f SBFìTl,ici-.lllN, niet geidentif icee::C goed , 7 !5
):ZIIIVDIJKI, Ì!d1 " , prov " ZI ", 66 5

Z¡.ÀM,SL,ÀG, i\idl ., prov " 'ZI 
" e 5O3 B5g

ZAI'iDr lluurt te Gen'L van Brusselse Poort en Sint-Lievenspoortstraat.,
pl.einije van r^/aar zLj uiL gaan, 46 LZTA

zANDPoolìT, over de iloutrei aan de Aandpoortstraat, 638
ZEGELS[F{2 prov" o-vJ-", aiîr" oudenaarde, deelgemeente Brakel , 473 766
ZEI.,Ee pror,r " C-Vl " , arr " Dendermonde, 1,1,56
ZEL\'3IìSTIìAAT, slraatnaam te Gent, 941 L38L
ZELZATE, prov" O--V1 ", arr" Eeklo, 3BB 7?-7 7gB 1"492
1!s KAI4EREN, niet geî<ientif iceerde plaatsnaam te Gent , LL7g
zEVENIIKENT prov. o*"v1 . , arr " Gent, deelgemeente Lochristi, 1021,
¿EVIiRGrivi, prov. o-v1.", arro Gent, deelgemeente De pinte, 793 877
Zïl{GElvl, prov" O*Vl"r arro Oudenaarde, 953 955
ZOET'INDALE, plaatsnaam, vermoedeli jk te lvlardegem, !C,67
aOMERGEM, heerlijkheid te Zomergem, prov" o-vl oe â..rr" Gent, 834 tz4g
¿OT'IBGEM? prov. O--Vl o ? arr o Gent , 632

hee.¡:lijkheid t.e Zottegem, LO47 LL55

voor het

1,,25o



ZUTDDOI{Ptr, Ndl . , prov " ZI ", tB7 283 686 87b 978
ZIJID,SCHOTE, prov"''li/-Vl ", arr" Ieper, dcelg.Jmeente
ZUi.TE, prov" O-,Vl", arr" Gent, 5L3
ZI¡JANL], ;-Le, huís in de Koestraat, 19L

huis aan de Korenmarkt, L005
Z\¡jïJNÅÀl{DE , prov " O-Vl " , arr " GenL, clee lgemeent,e
ZWTJNDRECHT, prov " AnLwerpen r arr o Antwe.i:pen, 4:]7

Boezinge, 1235

Gent
525

, 793 877


