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301/16 f. 1/17 Lievin Maes erkent schuldig te zijn aan Janne Stappaerde de som van 9 pond 6
schellingen 8 deniers groten van de koop van een vierde van een huis, gelegen in de parochie
van Evergem. Van dat vierde komt een landcijns van 6 schellingen 6 deniers parisis. Dit vierde
van het huis erfde Margriete Maes, de vrouw van Jan Stappaerts, van Janne Lievins. Borden:
Lievin Sloene fs Lievins - 1401 juli 18
301/16 f. 2/10 Jan Coernaert erkent schuldig te zijn aan Daniele vanden Bossche fs Wouters
6 pond groten van den koop van een schip - 1401 augustus 18
301/16 f. 1/3 Marie Faciacs, weduwe van Jan van Merlaer, en Pauwels van Muusholde, haar
man en voogd verkopen aan Janne Materne een erf gelegen achter zijn huis dat toebehoort aan
Janne Cortin en achter een huisje dat aan de voornoemde Janne toebehoort, en naast het groot
huis dat tot aan de Lieve komt; naast het klein huisje woont de stiefdochter van Jan Walen. 1401 augustus 22
301/16 f. 1/1 Jehane Vileins, weduwe van Raes vanden Bossche, verkoopt aan haar oom
Floreinse Vilain haar recht op een moer, dat ze geërfd heeft van Katheline Goudsmeets. 1401 augustus 23
301/16 f. 1/2 Jan Hondermuic verkoopt aan Segeren Stalpaerde een durmeschip voor de som
van 6 pond 6 schellingen groten tornois. - 1401 augustus 23
301/16 f. 1/4 Clais van Audenaken geeft volmacht aan Janne den Leeu fs Heinric om in zijn
naam zijn schulden te innen. - 1401 augustus 25
301/16 f. 1/5 Jacop Wieric pacht voor 10 pond parisis per jaar aan Fransoysse Elevey,
parochiepriester van Sint-Marie te Sreep, optredend in naam van zijn neef Christiane Elevey,
zijn kosterij te Vlaerdsele. Borg : Gillis Vlaminc. - 1401 augustus 25
301/16 f. 1/6 Jan vanden Straten, van Munczwalm, belooft dat Betkine, zijn dochter die hij
heeft bij Amelberghe Hasaerds, van Melzele, na zijn dood 12 pond groten tornois zal
ontvangen. - 1401 augustus 25
301/16 f. 1v/4 Jan Hebbrecht en Beatrisse van der Straten, zijn vrouw, geven aan hun zoon
Pieter Hebbrecht, priester, de opbrengst van volgende tienden : 1/4 van de tiende te Belsele in
de parochie van Evergem, gelegen onder de heerlijkheid van Gavere; 1/4 van de tiende van op
de heerlijkheid van Spersbrouc van de heren van Sint-Baafs en de 1/2 van de tienden
gehouden van de kerk van Sint-Baafs. Daarenboven geven zij hem 25 pond groten tornois
voor een eventueel ontberen van het vruchtgebruik van voornoemde tienden. - 1401augustus
26
301/16 f. 1v/1 Jan Gellioet heeft aan Thomaes Den Clerk, een erfrente van 6 schellingen
groten verkocht, bezet op een huis, genaamd "den pa", gelegen op de Kalandenberg, eigendom
van Thomaes. Zijn erfrente bedraagt 12 groten per jaar waarvan Jans moeder de helft geleend
heeft. - 1401 augustus 30
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301/16 f. 1v/2 Jacop huten Wulghe, winkelier, verkocht aan Ghiselbrecht Beys fs Jan, een
huis gelegen op de Muide, tegen Sint-Jacobshuis, dat men "buise" noemt: de landcijns van 14
schellingen parisis van Janne Lachengoene en Simoen, zijn broer, valt ten zijne laste. Borg: Jan
van den Ghuchte, brouwer en Olivier Veys. Lisbette, de vrouw van Jacop uten Wulghen erkent
in naam van haar man 9 pond ontvangen te hebben van Ghysbrechte op 12 januari 1404 (n.s.).
- 1401 augustus 30
301/16 f. 1v/5 Jan van Loe fs Simoen verkocht aan Willemme Loys het recht dat hij heeft op
de volgende huizen: het huis aan de Braambrug voor het vleeshuis, een brouwerij genaamd "ter
pale", het huis naast de brouwerij in de Brabantstraat, het huis dat Janne Bentinne toebehoorde
en het huis daartegenover. De landcijns op deze huizen valt ten zijnen laste. Willem Loys moet
aan Jan van Loe jaarlijks 4 pond groten tornois betalen. Landheer: Staes Onredene. Voldaan:
16 februari 1402 (n.s.). - 1401 september 1
301/16 f. 3/6 De schepenen veroordelen Janne de Joncheeren tot het betalen van 5 pond
groten aan Lisbette Sioncheeren in naam van Janne vander Hole, haar man en voogd. - 1401
september 1
301/16 f. 1v/3 Ghiselbrecht Scaep verkoopt aan Claise vander Sickelen een erfrente van 40
schellingen parisis op een erf waarop het huis van Trunen Brugghe staat, een ververij,
eigendom van Jacop Doedin. - 1401 september 3
301/16 f. 2v/8 Theeus de Bleckere erkent 28 groten tornois schuldig te zijn aan Janne
Kersbeelke. - 1401 september 4
301/16 f. 1v/10 Phelipse Bollocke erkent 5 pond 18 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Michiele Den Vos. Kwijtschelding op 17 februari 1402 (n.s.). - 1401 september 5
301/16 f. 1v/6 Henric van der Linden, genoemd Lindeman, erkent 24 schellingen groten
tornois schuldig te zijn aan Janne Popliere. - 1401 september 6
301/16 f. 2/8 Vincent van der Sickelen verkocht aan Simoen van den Pitte een lijfrente van 3
pond groten tornois voor de voornoemde Simoen en Lisbette Bets. Vincent van der Sickelen
belooft de lijfrente te bezetten met het goed "van den Dorent". Symoen van den Pitte en
Kateline Bets erkennen voldaan te zijn door Vincent van der Sickelen door toedoen van Victor
van der Sickelen op 7 augustus 1402. - 1401 september 6
301/16 f. 2v/10 Geerolf Lauwereins verpandt de imboedel uit zijn huis, dat toebehoort aan
Janne met der Hant, voor de som van 16 schellingen groten tornois. Amman van Gent :
Arende van den Damme. Schepen van de Keure : Fransoys Sorsene. Schepen van Ghedeele :
Jan Willaert. - 1401september 6
301/16 f. 79/6 Jan Beytac geeft volmacht aan Jehanen, zijn vrouw, om in zijn naam zijn
schulden te innen. - 1401 september 6
301/16 f. 1v/7 Pieter de Muenc, de oude, van Sleidinge, erkent dat hij schuldig is aan Janne
Dierkino de som van 30 schellingen 6 deniers groten als voogd van het kind en de weduwe van
Lievin van der Helst. - 1401 september 7
301/16 f. 2/9 Pieter van der Muelen en Jan van Leys geven aan Janne vander Heyden de
volmacht om in hun naam hun schulden te innen. - 1401 september 7
301/16 f. 2v/5 De schepenen veroordelen Janne de Bastaard, tot het betalen van 32
schellingen groten tornois aan Jehanne, de vrouw van Jan Beytac. - 1401 september 7
301/16 f. 15/3 Johannes de Clerc erkent 30 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Janne Kesel. - 1401 september 7
301/16 f. 19v/3 De schepenen veroordelen Pietersen den Vos tot het betalen van 32
schellingen groten tornois aan Gillis Godeverts. - 1401 september 7
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301/16 f. 19v/4 Clais Ghellinc en Kateline Ghellinc, weduwe van Jan Daelpitte, erkennen
schuldig te zijn aan Heinric van Andeij de som van 6 pond groten tornois. - 1401 september 7
301/16 f. 9v/10 Clais van Oedevelde erkent 4 pond 2 schellingen groten schuldig te zijn aan
Beatrise, de weduwe van Jan Valx. - 1401 september 8
301/16 f. 2/1 Claeys Vijds erkent 6 pond 6 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Jacob vanden Haudenhuus van de pacht van land. Na een verklaring van Jan Vijds op 3
oktober 1401 werd deze schuldbekentenis doorstreept. Verwijzing naar folio 11 onjuist : wel
folio 12 akte 4 - 1401 september 9
301/16 f. 2/2 Gillis de Smet, scheepsmaker, erkent schuldig te zijn de som van 18 schellingen
groten tornois van een pantser aan Pieter Aelbrechte. Borg : Joes van Westrem. - 1401
september 9
301/16 f. 2/3 De schepenen veroordelen Janne Stratinc tot het betalen van 2 pond 7
schellingen groten tornois aan Arende Volken en van 2 schellingen groten voor de kosten. 1401 september 9
301/16 f. 2/5 Jan Hughe erkent 4 pond 16 deniers groten schuldig te zijn aan Janne
Pennemanne. - 1401 september 9
301/16 f. 2/4 Henric van Eecke en Willem, zijn zoon, erkennen 2 pond 5 schellingen 8
deniers groten tornois schuldig te zijn aan Janne den Saghere. - 1401 september 9
301/16 f. 2/7 Aechte sJonghen (de jonge) geeft volmacht aan Liesbette sJongen om in haar
naam de haar verschuldigde sommen te innen. - 1401 september 9
301/16 f. 2/6 De schepenen veroordelen Claise van Pollaer tot het betalen van 2 pond 3
schellingen groten tornois aan Janne Osten. - 1401 september 9
301/16 f. 41/8 Lenis vanden Moere heeft 17 bunder 3 dagwand land van het goed, genoemd
"ter Beke" gelegen in de parochie van Kerksken verpacht aan Janne Bramen, voor de som van
8 schellingen groten per bunder en per jaar. Namen voorkomend in de gedetailleerde
opsomming van verschuldigde rente : rente van Sint-Pieters en van Affligem, Heinric van
Vlaenderen, willem van der Muelne, kerk van Kerksen. Borgen : Jan Wedichs, genoemd vander
Beke, Heinric de Hont. - 1401 september 9
301/16 f. 2v/1 Pieter Padelin van Deinze erkent schuldig te zijn aan Heinric vander Eecken
van Beervelden de som van 9 pond 10 schellingen 11 deniers groten van een pacht. Voldaan 24
oktober 1403. - 1401 september 10
301/16 f. 2v/2 Jan Scalloet en Jacop de Pottere als voogd van Hannekine fa Symoen hebben
aan Willeme den Knuts een huis, gelegen aan de Put genaamd "in Emelroden", verhuurd voor
de duur van 6 jaar en dit voor5 pond 10 schellingen groten per jaar - 1401 september 10
301/16 f. 2v/3 Jacop Brant verkocht aan Katheline van Vryleghen een lijfrente van 10
schellingen groten tornois per jaar. Borg : Willem Baert, Pieter van den Hulse. Katheline van
Vryleghen scheldt Jacop Brant en zijn borgen de schuld kwijt op 17 september 1401. - 1401
september 10
301/16 f. 2v/4 Kateline Smets erkent schuldig te zijn aan Beatrise Clays, weduwe van
Blomme, 10 schellingen groten tornois van een lening. Haar huis in de Gelukstraat op een erf
van Gent waarover Justaes Onredene landheer was, dient als borg. - 1401september 10
301/16 f. 2v/6 De schepenen veroordelen Kateline de weduwe van Jan Bijsers, als borg voor
Bauduwine van Anker, tot het betalen van 20 schellingen groten tornois. Voldaan 18 november
1401. - 1401 september 10
301/16 f. 2v/7 Chelloet Damman fs Jan erkent 23 nobelen en 16 groten ontvangen te hebben
van Janne de Bode, als aflossing van een schuld van 28 Vlaamse nobelen welke hij hem
schuldig was. - 1401 september 10
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301/16 f. 3/1 De schepenen veroordelen Daneele Betten tot het betalen van 3 pond 3
schellingen groten Tornois aan Lieven Digninx. - 1401 september 10
301/16 f. 3/7 De schepenen veroordelen Janne de Joncheeren tot het betalen van 17
schellingen 4 deniers groten aan Lijsbette sIoncheeren in naam van Janne vander Hole, haar
man en voogd en tot het betalen van 18 schellingen groten welke Janne vander Hole schuldig
was aan de kerk en de Heilige-Geest van Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters - 1401
september 10
301/16 f. 9/5 Gillis Heymans erkent schuldig te zijn aan Cornelisse den Dyn de som van 12
pond groten tornois van de koop van een half huis, gelegen op de Steendam. Voldaan op 6
oktober 1402. - 1401 september 10
301/16 f. 10/1 De schepenen veroordelen Pieteren huten Hoerten tot het betalen van 19
schellingen groten aan Arende van der Haghe. - 1401 september 10
301/16 f. 13/3 Jan Everwijn, brouwer, erkent schuldig te zijn aan Arende Everwijne, de
jonge, de som van 11 pond parisis. - 1401 september 10
301/16 f. 13/7 De schepenen veroordelen Janne Aelmersch tot het betalen aan Pieteren den
Clerc, kleerkoopman, de som van 2 nobelen van een lijfrente op een huis, gelegen in de
Beergsstraat, welke Pieteren voornoemd van Janne voornoemd gekocht heeft. Voldaan op 16
december 1402. - 1401 september 10
301/16 f. 13/4 Jan Boenaert erkent schuldig te zijn aan Arende Everwijne, de jonge, de som
van 12 schellingen 6 deniers groten. - 1401 september 11
301/16 f. 3/2 Lisbette sMuelneren fa Pieter, weduwe van Waes, en Kateline sDievels, de
vrouw van Jacop vanden Sompele, erkennen respectievelijk schuldig te zijn 2 pond 4
schellingen 6 deniers groten en 5 pond 4 schellingen 6 deniers groten aan Laureins Snouc en
Janne Hamme voor Sint-Pietersschuld van Waes - 1401 september 12
301/16 f. 3/3 Boudin Parijs erkent schuldig te zijn 4 pond 13 deniers groten tornois van
achterstalige pacht aan Janne van Nuefville optredend in naam van de priorin van het hospitaal
van Oudenaarde. - 1401 september 12
301/16 f. 3/4 De schepenen veroordelen Pieteren Noesen, Sluderkin genaamd, tot het
betalen aan Heinric Obrechts in de naam van Janne van Overmeere de som van 24 schellingen
groten tornois voor de koop van een stuk grond, gelegen in de parochie van Lokeren. - 1401
september 12
301/16 f. 3/5 De schepenen veroordelen Pieteren de Cleynen tot het betalen van 2 pond 12
schellingen groten tornois aan Heinric Obrechts. - 1401 september 12
301/16 f. 3/8 Arend de Brune erkent schuldig te zijn 22 schellingen groten tornois aan de
weduwe en de kinderen van Lievin van der Elst. Hij zal aan Dierkinne betalen die in hun naam
optreedt. - 1401 september 12
301/16 f. 3/10 Matthijs Farant en Jan Boyman erkennen schuldig te zijn de som van 30
schellingen groten tornois aan Janne Versaren fs Willem bakker, omwille van schade die hij van
hen heeft ondergaan. - 1401 september 12
301/16 f. 2v/9 De schepenen veroordelen Michel Minnaerde tot het betalen van 2 pond 16
schellingen 8 groten aan Pauwelse Yvendale voor de koop van 3 halve huizen. - 1401
september 13
301/16 f. 2v/11 Laureins Tant erkent schuldig te zijn aan Janne Scockaerde fs Heinric, de
som van 3 pond 12 schellingen groten tornois voor de koop van een durmeschip. Jan Lievins
van Lovendegem betaalt van die som 2 pond 20 schellingen. Laureins betaalt zelf 12
schellingen groten. - 1401 september 13
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301/16 f. 4v/2 De schepenen veroordelen Robbrechte den Jonghen, als borg voor de
erfgenamen van Jan Paele tot het betalen van 22 schellingen groten aan de kerkmeester van
Sint-Niklaas. Heinric Walbrouc en Pieter Paele moeten als erfgenamen voornoemde Robrechte
de helft van de som terugbetalen. Voldaan aan de kerkmeester op 28 november 1401 - 1401
september 13
301/16 f. 4v/3 Jan Landaut geeft aan Lisbette Raes de toestemming om iemand te slapen te
leggen in zijn huis op de reep. - 1401 september 13
301/16 f. 13/8 De schepenen veroordelen Symoen van den Scaffelt tot het betalen van 20
schellingen 9 deniers groten tornois aan Symoene Poedmanne - 1401 september 14
301/16 f. 4v/1 Lisbette Jaquements, weduwe van Jan Jaquements, verkoopt aan Michiele van
den Broucke haar recht op erven, toebehorend aan Ghalnien Seghers en gelegen aan de markt
van Gavere, voor een som van 10 schellingen groten. Borg: Philippe van der Straten, Raes
Boelaer fs Heinric. - 1401 september 15
301/16 f. 13v/5 Willem vander Helst fs Jacop, erkent schuldig te zijn aan Willem van
Sevencote de som van 18 schellingen groten van een landpacht. - 1401september 15
301/16 f. 12/51 Renande van Sambelterne beheert in naam van haar kinderen, Clarkine en
Marikine van den Steene, 24 Vlaamse Nobelen, 4 Inghelsen en 4 Franse kronen en een huis
gelegen bij de Grauwpoort, tussen het huis van Jan Frants en het huis van Jan Snoux. Dit komt
beide kinderen toe door een gift van hun vader, broeder Claise van den Steene, religieus van
het hospitaal van Sint-Jan van Jeruzalem; de kapel daarvan wordt het tempelhuis genoemd.
Borgen voor Renande : Willem Valke, Smid en Jan Donter, timmerman. - 1401 september 15
(28 april 1404 en 18 april 1412)
301/16 f. 12/52 Jan de Hoc, man en voogd van Marie van den Steene erkent ontvangen ten
hebben het deel waarop zijn vrouw recht heeft. Hij is borg over de andere helft en ontslaat
Willem Valke en Janne Donter van hun borgtocht. 7 juli 1410 : Heinric Tiet, bakker, man van
Marie van den Steene, weduwe van Jan Hocx erkent ontvangen te hebben van Janne Diedericx,
man van Reynande, moeder van Marie voornoemd, de som van 11 pond 13 schellingen groten
tornois, welke Clarkine van den Steene, broer van Marie voornoemt, toebehoorde. - 1401
september 15 ( 28 april 1401 en 18 april 1412)
301/16 f. 12/53 Gillis de Rudde en Jan van den Poele beloven aan Willem Valke en Janne
Donter voor 3/4 van de gift borg te staan t.o.v. de commandeur van het Tempelhuis, terwijl
Jacop Lampe, erfgenaam van Boudine Lampe; zijn zoon, en Jan van den Grachte, man van de
weduwe van Boudine voornoemd dit beloofd hebbende voor 1/4 van de gift. - 1401
september 15 (28 april 1404 en 18 april 1412)
301/16 f. 16/1 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Serone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint -Michiels rapporteren dat zij veroordeelden : op 27 oktober 1400 (n.s.)
Fransois van der Beke tot het betalen aan Willem den Ruwen de som van 13 schellingen 9
deniers groten en van 19 groten voor de kosten - 1401 september 15
301/16 f. 16/2 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Serone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint -Michiels rapporteren dat zij veroordeelden: op 15 oktober 1400 (n.s.)
Jacop van den Pale fs Jan, tot het betalen aan Phelippe Scelpen de som van 2 schellingen
groten en van 11 groten en 1 Inghelsen voor de kosten - 1401 september 15
301/16 f. 16/3 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Serone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint -Michiels rapporteren dat zij veroordeelden : op 5 november 1400 (n.s.)
Rase de Hane tot het betalen aan Clais Valken de som van 4 schellingen 6 deniers groten en
van 24 groten 1/2 voor de kosten. - 1401september 15
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301/16 f. 16/4 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Serone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint -Michiels rapporteren dat zij veroordeelden : op 5 november 1400 (n.s.)
Rase de Hane tot het betalen aan Pieteren Wittebroede de som van 5 schellingen 1 deniers
groten en van 24 groten 1/2 voor de kosten. - 1401september 15
301/16 f. 16/5 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Serone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint -Michiels rapporteren dat zij veroordeelden : dat hun voorgangers Clais
Daens en consoorten op 2 juli 1401 Jan Ghoetals Voetkin veroordeelden tot het betalen aan
meester Janne de Temmerman, de som van 20 groten voor de kosten. - 1401september 15
301/16 f. 3/11 Jacop van den Pitte, Arent Everwijn en consoorten, schepenen van de keure,
veroordelen Teeuse den Bleekere tot het betalen van 3 nobelen aan Simoene Loetinne. 1401september 16
301/16 f. 13v/6 Janne Loddernien heeft aan Willem de Huusheere de som van 5 pond groten
tornois betaald welke Janne voornoemd hun schuldig was van Heinric Groeten en Mergriete
Hantaele, zijn vrouw. - 1401september 16
301/16 f. 14/8 Jan Everwijn, brouwer, erkent schuldig te zijn aan Janne Ronghen de som van
30 schellingen 8 deniers groten tornois en 4 deniers parisis. - 1401september 16
301/16 f. 15/2 Ghijselbrecht Soisone erkent schuldig te zijn aan Pieteren van Hertbuer de
som van 7 nobelen. Borg : Jan Sproec, Schipman. - 1401september 16
301/16 f. 3/9 Clais van Oedevelde erkent schuldig te zijn 11 halsters messelioen koren
(mengsel van de helft rogge en de helft tarwe. Verwijs & Verdam, Mnd. woordenboek, deel blz.
1191/1210) als lijfrenten aan Mergriete van den Eecke. Bij niet betaling van de rente op
kerstavond mag Mergriete voornoemd gedurende 14 dagen 2 groten tornois verteren op Clais
kosten. - 1401 september 17
301/16 f. 3v/5 De schepenen veroordelen Lievin Deynoets tot het betalen van 10 pond
parisis aan Janne van den Velde fs Ghiselbrechte. - 1401 september 17
301/16 f. 3v/6 Mergriete sLandmeters erkent schuldig te zijn aan haar broer Gheerarde
Landmeter, priester, de som van 16 pond 15 schellingen groten 7 deniers van Leveringen. 1401 september 17
301/16 f. 2/11 Pieter de Marscalc erkent schuldig te zijn aan Michel Raneghere : 7 nobelen. 1401 september 19
301/16 f. 3v/1 Jan Selleberch verhuurt aan Jan Vryman 2 delen van een huis voor van 6 jaar,
namelijk van 1398 tot en met 1404 : dit huis is gelegen in de Stadhuissteeg. - 1401 september
19
301/16 f. 3v/2 Gillis de Man erkent schuldig te zijn 3 pond 17 schellingen groten aan Jan van
Arsele van achterstallige pacht van de goederen "Bruele" in de parochie van Wichelen. - 1401
september 19
301/16 f. 3v/3 Jacop Leye heeft aan Janne Rebbe, meter, een huis verkocht voor 7 pond 3
schellingen groten tornois. Dit huis is gelegen in de Baudelostraat over de Vrijdagsmarkt achter
het huis van Jan Walen, de ketelmaker. - 1401 september 19
301/16 f. 10/2 In het geschil tussen Jan van Aersele, optredend in naam van zijn zuster, de
weduwe van Jacop Huernen, en Janne Morterman om 13 schellingen groten tornois van
achterstallige pacht, beschouwen de schepenen de zaak als afgedaan, daar er een borg is
gegeven. - 1401 september 19
301/16 f. 16/16 Jan de Langhe erkent schuldig te zijn aan Heinric vanden Heerct de som van
24 pond groten tornois. Op 10 februari 1410 (n.s.) voldaan. - 1401 september 19
301/16 f. 10/3 Fransoys Robaut erkent schuldig te zijn aan Janne Kouken de som van 6 pond
groten tornois van een lening. - 1401 september 20
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301/16 f. 29/3 Mergriete van den Eede, weduwe van Jan sVos, geeft uit haar nalatenschap de
som van 30 schellingen groten tornois aan Copkin Beelaerde en Betkinne Beelaers, kinderen
van Segher Beelaerts. - 1401 september 20
301/16 f. 10/5 Arent van Voshole heeft erven en erflijke renten gekocht voor de som van 50
pond groten tornois; deze som behoorde toe aan het Hebbrechts hospitaal, daarom geeft Arent
voornoemd deze erven en renten aan het voornoemde hospitaal. Gedetailleerde lijst van erven
en renten: - van Janne de Vremde een rente van 4 pond 5 schellingen 3 deniers parisis en 24 en
een half kapoenen, bezet binnen Aalst. - van Heinric van Bosterhout een rente van 6pond
parisis, bezet op een watermolen te Hofstade, genoemd de "overmolen". - van Janne van Lede
en Katheline, zijn zuster, 13 dagwand en 3 roeden land, gelegen bij Aalst in 't goed "Ten
Hamme". - 1401 september 21
301/16 f. 3v/41 Jan van Overackere, Jan Bentin, Simoen Setscare, Bertelmeeus van der
Haghe, Gheeromme Borluut fs Goessin en Clais huten Berghe, erfgenamen van Aeghte van
der Haghe, verkochten aan Kateline Vaenkine, weduwe van Heinric Sproecs een erfrente van 3
pond parisis. Die rente, verzekerd op erfachtigheden in de Vierschaar van Laarne, had Jacop
van der Haghen voor Aeghsten van der Haghe gekocht van Heinric van der Greest en Janne
van der Greest fs Lievin en ook een erfrente van 50 schellingen 10 deniers parisis op plaatsen
behuisd en onbehuisd, op Sanderswal. Volgende personen waren die rente schuldig: Pieter fs
Steenman: 20 deniers parisis en 3 schellingen 2 deniers parisis; Gillis huten Wulgen: 4
schellingen 10 deniers parisis; Jan de Vos fs Heinric: 9 schellingen 1 denier parisis; Marie
sBeeren: 20 deniers parisis; Rycmont: 22 deniers parisis; Beatrisse sMoers: 3 schellingen 5
deniers parisis; Willem Schoenmaker van de Graslei: 13 deniers parisis; item Lievin Nevelinc: 5
schellingen 2 deniers; Lisbette sCleenen: 21 deniers parisis; Jan Alaert, leerlooier: 3 schellingen
3 deniers parisis; Mergriete Somers: 20 schellingen parisis; Joes van Steelant: 4 schellingen 10
deniers; Jan Houkaert: 2 schellingen 4 deniers parisis; Jan Woute: 3 schellingen parisis; Jan de
Meester: 6 schellingen parisis; ser Simoenshuis: 2 schellingen parisis. Luuc van Wetere, priester
bij de Wittebroeders (= ongeschoeide karmelieten) erkent dat Kateline Vaenkine deze rente gaf
aan de Wittebroeders en dat zij Gheeromme Borluut fs Goessins, een erfrente van 1 grote en
de wettelijke kosten kwijtscheldt. Voldaan: 20 februari 1405 (n.s.) - 1401 september 22
301/16 f. 10/4 De schepenen veroordelen Lodewijk vanden Hole, man en voogd van
Agneesen, weduwe van Jan de Longcourt, tot het betalen van 2 pond groten aan Janne vander
Muelenlande; zij veroordelen Janne de Longcourt en Janne Steppe, voogd van Agneesen,
erfgenaam van Janne Voornoemde, tot het betalen van 3 pond groten aan Janne vanden
Muelenlande. - 1401 september 22
301/16 f. 10/10 Jan de Wert fs Jan, patijnmaker (patijn : schoen met hoge hiel), erkent
schuldig te zijn aan Pieteren Mattijs van Wetteren, de som van 2 pond 10 schellingen 9 deniers
groten. - 1401 september 22
301/16 f. 10v/2 De schepenen veroordelen Boudine Pennincmanne tot het betalen aan
Lambrecht Badijnssone van 3 pond 10 deniers 9 groten voor werk aan Boudijs' schip. Zij
veroordelen hem eveneens tot het betalen van 12 schellingen 4 deniers groten ten voordele van
Willems Bolsanen. - 1401 september 22
301/16 f. 11/1 Symoen van den Waterganghe erkent schuldig te zijn aan Janne Rabbant de
som van 13 schellingen 4 deniers groten. - 1401 september 22
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301/16 f. 10/7 Jan de Wielmaker van Oeselgem erkent schuldig te zijn aan Kateline, de
weduwe van Goessin van den Hove, de som van 5 pond 5 schellingen groten tornois. - 1401
september 23
301/16 f. 10/8 Gillis van den Heede, van Gottem, erkent schuldig te zijn aan Katheline,
weduwe van Ghoessine van de Hove, de som van 1 pond groten tornois. - 1401 september 23
301/16 f. 6/2 Symoen van Strasele erkent schuldig te zijn aan meester Willem van den
Broucke, meester van mevrouw van Brabant (Johanna van Brabant : 1355-1406), de som van
100 franse kronen voor timmerwerk. Borgen : Jan van Strazele, Lievin van Strazele en Justaes
van Strazele. Meester Willem voornoemd neemt de schuld van Symoen voornoemd welke deze
had ten opzichte van Gheeraert van den Winghaerde, voor het maken van een vrachtschip in
Mechelen, op zich. - 1401 september 24
301/16 f. 9/9 Jan van den Ackere fs Willem van Vinkt, verkocht aan Jacoppe van den
Hodeneere een lijfrente van 10 schellingen groten tornois - 1401 september 24
301/16 f. 10v/1 Gillis de Bisere verkocht aan Gheerolve Calant en Willem Buuc een
kersenboomgaard voor de som van 3 pond 13 schellingen 10 deniers groten. Deze som werd
betaald samen met een achterstallige rente van 5 schellingen groten. Deze kersenboomgaard,
welke vroeger toebehoorde aan Lievine vanden Broucstraten, is gelegen op de Reep; er staat
een rente van 30 schellingen groten op voor de landheer, Stevin van Liedekerke. - 1401
september 24
301/16 f. 10v/5 De schepenen veroordelen Claise van Pollaer tot het betalen van 10
schellingen 7 deniers groten aan Mathyse van den Bossche. - 1401 september 24
301/16 f. 10v/6 In het geschil tussen Janne van den Putte, genaamd Putman, en Jacoppe van
den Eede waarbij Jan voornoemd bewijs van betaling van lijfrenten op een huis, erf en grond
eist van Jacoppe voornoemd, leggen de schepenen de beide partijen op zich te schikken naar de
stedelijke wetgeving. - 1401 september 24
301/16 f. 11/7 De schepenen veroordelen Boudine Penne tot het betalen van 30 schellingen
groten tornois aan Willem Lammins. - 1401 september 24
301/16 f. 11v/4 Justaes van Straessele erkent schuldig te zijn aan Jacoppe Heyen de som van
8 pond 10 schellingen groten. - 1401 september 24
301/16 f. 12v/10 De schepenen veroordelen Philippe Scelpen tot het betalen van 8 pond 2
schellingen 5 deniers groten aan Janne Scoenenseune fs Seger - 1401 september 24
301/16 f. 10v/3 Heinric Bruunhals erkent schuldig te zijn aan Johannes Stulperde de som van
5 pond parisis. - 1401 september 26
301/16 f. 10v/4 Seger van Diepenburne, genaamd Lusschaert, erkent schuldig te zijn de som
van 12 pond groten tornois aan Lisbette en Mergriete, zijn kinderen van zijn eerste vrouw
Mergriete Luschaerts. - 1401 september 27
301/16 f. 11/4 Jan Bentin, Lievin van Waes en Gillis van Crombrugghe, meesters van de
heilige-Geest van Onze-Lieve-Vrouw te Sint-Pieters, verkochten aan Janne Everwijne een
erfrente van 11 schellingen 7 deniers parisis bezet op een erf met twee huisjes, gelegen naast
het huis van Jan Everwijn in een steeg in de Burgstraat. De twee huisjes behoorden vroeger toe
aan Janne den Brune. - 1401 september 27
301/16 f. 4/8 Mattheeus van Houtem, zilversmid, erkent betaald te zijn door de abt van SintPietersabdij voor uitgevoerde werken en diensten. - 1401 september 28
301/16 Jan Lecke erkent schuldig te zijn aan Pieteren Meesterjans de som van 7 pond 16
groten tornois van de koop van een "seye" ( = een platte schuit). Het schip blijft in handen van
Pieteren voornoemd tot aflossing van de schuld. Voldaan op 7 maart 1403 (n.s.) - 1401
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september 28
301/16 f. 15/5 Mechiel van Scalloen erkent schuldig te zijn aan Heinric den Smet de som van
2 pond groten tornois. Mechiel voornoemd heeft die schuld verzekerd op de schuld geërd van
Mergriete, de vrouw van Arend Smet. - 1401 september 28
301/16 f. 10v/8 Jan de Hudevettre, genaamd de Rudden, erkent schuldig te zijn aan Pieteren
Retel, priester, de som van 20 schellingen groten tornois. - 1401 september 30
301/16 f. 10v/9 Bertelmeus fs Willem Meeus geeft aan zijn broeder, Hughe Meeus,
dominikaan, de som van 5 pond groten tornois - 1401 september 30
301/16 f. 11/2 Willem Snadinc geeft aan zijn dochter Calle Snadincx die hij heeft bij Liisbette
Spelghiers de som van 3 pond groten tornois. - 1401 september 30
301/16 f. 11/6 Boudin Ghiseline en Lisbette Mursepeine verkochten aan Jacop Mursepeine
en Jaqueminen van den Dale een lijfrent van twee nobelen per jaar, verzekerd op een huis
gelegen "Ten Spriete", Waalbrug, en toebehorend aan het leprozenhuis van Gent, genaamd het
gasthuis. Van dit huis gaat er een landcijns van 20 schellingen parisis naar het Leprozenhuis.
Broeder Lievin van Riemlant is landheer en ontvanger over dar huis in naam van het
Leprozenhuis. - 1401 september 30
301/16 f. 3v/7 De schepenen veroordelen Janne Theunaerde in naam van Maarten Walrave,
heer van Massemen tot het betalen van 30 schellingen groten tornois aan Mergriete Valx. 1401 oktober 3
301/16 f. 11/3 Jacop Ghisehus fs Jan verkocht aan Kateline van West fa Jan en weduwe van
Jan Ghisehus, een half huis voor de som van 5 pond 30 groten. Dat huis, gelegen in de
Oudburg naast het huis van Segher van Ghend, heeft een landcijns van 31 schellingen 8
deniers parisis. Landheren van het huis: Heinric van Hansbeke, priester, in naam van de
Heilige-Geest van Sint-Michiels en Wulfram Vriend - 1401 oktober 3
301/16 f. 12/4 Jan Vijds fs Willem van Bazel, erkent schuldig te zijn aan Jacoppe van den
Haudenhuus, de som van 21 pond en 6 schillingen groten tornois van achterstallige pacht op
gronden in Bazel. Voldaan op 16 oktober 1403 - 1401 oktober 3
301/16 Jacop Bruun erkent schuldig te zijn aan broeder Claise vanden Steene, commandeur
van het hospitaal Sint-Jan van Jeruzalem, de som van 100 gouden nobelen. Borg : Jan Ellbrecht
en Jacop, zijn broeder. Voldaan op 4 maart 1407 (n.s.) - 1401 oktober 4
301/16 f. 11/5 Jan Scadelin erkent schuldig te zijn aan Segheren van Meeren de som van 6
pond 10 schellingen groten tornois. - 1401 oktober 5
301/16 f. 11v/1 Lisbette Eymans, weduwe van Pieter van den Pellekane erkent schuldig te
zijn aan de weduwe van Jan van den Pitte uit de Voldersstraat de som van 6 pond groten.
Kwijtschelding op 13 januari 1404 (n.s.). - 1401 oktober 5
301/16 f. 11v/2 Clais de Menc geeft aan Katheline, zijn vrouw, de volmacht om in zijn naam
de hem verschuldigde schulden te innen. - 1401 oktober 5
301/16 f. 11v/3 Pieter Volkaert erkent schuldig te zijn aan Janne Lauwereyns de som van 42
schellingen groten tornois voor de koop van een paard. - 1401 oktober 5
301/16 f. 11v/6 Pieter van den Meulen fs Michiel, erkent schuldig te zijn aan Kateline Snijfs,
weduwe van Jacop van Zwinaarde, aan Janne van Woelputte, scheerder, en aan Kateline
Squuckers, weduwe van Jan Waeyberghe, de som van 15 pond groten tornois van de koop van
rechten op een huis en erf, genaamd "artoyen" in de Donkersteeg - 1401 oktober 5
301/16 f. 11v/8 Lievin de Mont, bakker, erkent schuldig te zijn aan Pieteren Aelbrechte de
som van 24 schellingen groten tornois. - 1401 oktober 5

9

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

301/16 f. 12 /1 Kateline Smeesters, dochter van Pieter, weduwe van Jan Fierins, heeft aan Jan
de Vooght en Kateline, zijn, 6 pond groten tornois gegeven om haar gedurende drie jaar te
voorzien van eten en drinken. - 1401 oktober 5
301/16 f. 12/2 Op verzoek van Janne Seys, priester en ontvanger van de "cotidiane van SintNiklaas" werd een 1/2 huis gelegen naast het huis van Pieter Sersimoens achter de SintMichielskerk aan de Leie en toebehorend aan Janne Moenins, verpand voor 64 pond parisis om
een achterstallige landcijns te voldoen. Schepen van de Keure : Jan van Deurmen. Schepen van
Gedeele : Jan de Saghere. Amman van Gent : Arend van den Damme. - 1401 oktober 5
301/16 f. 12/3 Op verzoek van Gheeraert den Montenere, priester en ontvanger van de
"Heilige-Geest van Sint-Niklaas", werd het huis gelegen bij de watermolen aan de Leie
toebehorend aan de erfgenaam van Heinric van Santberghe, gepand voor 17 pond parisis om
achterstallige landcijns te voldoen. Schepen van de Keure : Janne van Deurmen. Schepen van
Gedeele : Janne den Saghere. Amman van gent : Arend van den Damme. - 1401 oktober 5
301/16 f. 12v/8 Jacop vanden Pitte, Arend Everwijn en consoorten, schepenen, veroordelen
Willeme Boetsin tot het betalen van zijn achterstallige pacht aan Jacoppe van Watene en zijn
vrouw. - 1401 oktober 5
301/16 f. 11v/5 Jacop van Oestien, brouwer, erkent schuldig te zijn aan Willem Arents,
genaamd Nieupoert, de som van 16 pond groten tornois van de koop van een huis, genaamd
"tswijnkin" en het huis daartegenover op tSanderswalle; gehuurd door Lievin van der Cauteren,
en van een brouwketel en een "Moescupe van eenen backe ende eenen leecbake". Voldaan : 12
december 1406. - 1401 oktober 6
301/16 f. 11v/7 De schepenen veroordelen Symoen Roedmanne tot het betalen van 2 pond
groten tornois aan Janne Cusen. - 1401 oktober 7
301/16 f. 12v/1 Jacop van den Pitte, Arent Everwijn en Consoorten, schepenen van de
keure, veroordelen Jan Cuse tot het betalen van 2 pond 4 schellingen groten aan Pietren van
Ertbuer. - 1401 oktober 7
301/16 f. 12v/2 De schepenen veroordelen Janne Lippens tot het betalen van 30 schellingen
groten aan mevrouw van den Voerde, weduwe van meester Raes, en van 8 groten voor de
kosten. - 1401 oktober 7
301/16 f. 12v/9 In het geschil tussen Pieteren den Scrivere en Janne den Oesterlinc,
straatmaker, om het vruchtgebruik van 1/2 bunder land, gelegen in de parochie van Aalter,
spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Jan voornoemd mag van het 1/2 bunder land
zijn eigendom maken. - 1401 oktober 7
301/16 f. 4/5 Willem Riquaert erkent 3 pond 16 schellingen 4 deniers groten schuldig te zijn
aan Jacob Smeevoets. - 1401 oktober 8
301/16 f. 4v/13 Ghiselbrecht Sersone erkent 2 pond 14 schellingen tornois schuldig te zijn
aan Janne de Fekel; - 1401 oktober 8
301/16 f. 11/8 Lievin Pollein de jonge, erkent 16 schellingen tornois schuldig te zijn aan
Segeren Beydins. - 1401 oktober 8
301/16 f. 11v/9 Een eventueel geschil om de bruidschat welke Janne van den Eede en Marie
sMoers, zijn vrouw, aan Kateline van den Eede, hun dochter, en Janne Paeps haar man en
voogd beloofd hadden, zal worden voorgelegd aan de schepenen van de keure. - 1401 oktober
8
301/16 f. 12/6 Heinric Damman heeft een akte met een recht van een erfelijke rente van 12
pond parisis per jaar, waarvan de helft aan hemzelf toekomt en de andere helft aan Beatrise van
den Leene, weduwe van Jan Comduc. Gillis Damman had dat recht vroeger gekocht van
Oliviere van Waelbrouc en die rente was bezet op een leengoed, genaamd "Tghoet" te

10

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

waelbrouc, gelegen in de parochie van Houtem en gehouden van Oliviere van Wijchuus.
Inhoud akte : Gillis Damman heeft een erfelijke rente van 12 pond parisis gekocht van Oliviere
Wijchuus op 14 september 1365. Baljuw : Goessin de Huvettere. "Mannen" van Oliviere
voornoemd : Jacop van Groetbrouc, Willem van Groetbrouc, Arent van den Driessche en
Gillis van den Driessche. - 1401 oktober 8
301/16 f. 12v/3 Mevrouw van den Voerde, weduwe van Raes, en Jan Lippens, hebben beide
een akte met volgende inhoud : op 6 maart 1399 (n.s.) verpacht mevrouw van den Voerde aan
Janne Lippens een meers, gelegen in de parochie van Drongen op "Den Wal" voor 28 schilden.
- 1401 oktober 8
301/16 f. 4/6 Jan Brame verkoopt Lenise van den Moere 1 dagwand land, gelegen in de
parochie van Aeltere in 't land van Roeselaer, in het broek van Wulfkine met aan de
noorderzijde het land van voornoemde Lenis en aan de zuiderzijde het land van Segere van
Buxtale. Jan voornoemd had dit vroeger gekocht van Heinricke de Volder met de daarbij
horende 2 deniers parisis landcijns voor de kerk van Kerksen. - 1401 oktober 9
301/16 f. 4/1 Joes Schelpen is voldaan door Gillisse en Matheeuse Tsolleberghe, kinderen
van Jan Tsolleberghe. JanTsolleberghe in naam van zijn kinderen en Joes Scelpe beloven elkaar
geen kwaad te doen op straf van verbeurdverklaring van 200 pond parisis. Borgen: Wouter de
Vos, Mathijs van den Bossche, Jan Versaren fs Willem, Pieter Scelpe. - 1401 oktober 10
301/16 f. 7/8 Jan de Backere, van Halle, erkent 20 schellingen groten schuldig te zijn aan
Kateline van den Rijse. - 1401 oktober 10
301/16 f. 12v/4 Alis Diederix van Dordrecht geeft volmacht aan Janne Soeten, priester, om
de schuld welke de stad Gent haar schuldig is te innen. - 1401 oktober 10
301/16 f. 12v/5 Beatrisen Lauts geeft volmacht aan Janne Poucken, haar zoon, om Mergriete
Dijcmans, weduwe van Jan Renbins, te verantwoorden. - 1401 oktober 10
301/16 f. 12v/6 Mergriete sGrasen, weduwe van Jan Wale, erkent schuldig te zijn aan haar
dochter Katheline sWaelen, de som van 12 pond groten tornois als nalatenschap van Janne de
Wale, haar vader. - 1401 oktober 10
301/16 f. 4/2 Voor Jan deCuelneere en Justaes Coets, erfachtige lieden, erkent Simoen de
Steerke verkocht te hebben aan Pieteren van Senthout, een weide van 1 dagwand en 59 roeden,
genoemd de "Trikeline" in de parochie van Zottegem, met de erfrente van 5 schellingen parisis
voor de kerk van Zottegem. - 1401 oktober 11
301/16 f. 4/3 Davyde de Coyere erkent 6 pond 13 schellingen 8 deniers groten schuldig te
zijn aan Janne de Clerc fs Pieter, wagenvoerder. Voldaan op 18 juli 1402. - 1401 oktober 11
301/16 f. 4/9 Jacob Sakier geeft volmacht aan Jacop Scurtewaghene om zijn schulden te
innen. - 1401 oktober 11
301/16 f. 12v/7 Boudin Rondeel scheldt Janne Pilaten 20 pond groten kwijt van de koop van
huis, gelegen in de Serpentstraat. - 1401 oktober 11
301/16 f. 12v/11 Jan van den Varent erkent schuldig te zijn aan Claise Daelmanne de som
van 2 pond 13 schellingen 8 deniers groten van de koop van een woning gelegen in de
parochie van Astene. Borg : Jan Oste - 1401 oktober 11
301/16 f. 12v/12 Jan Wandel erkent 22 schellingen groten schuldig te zijn aan Cornelia,
weduwe van sWinters. - 1401 oktober 11
301/16 f. 13/11 Jan van Lemberghen erkent schuldig te zijn aan Janne den Cleynen fs Joes de
som van 24 schellingen groten voor de koop van een huis, gelegen tegen de Hooie - 1401
oktober 11
301/16 f. 4/4 Lievin van der Haghe erkent 40 pond parisis schuldig te zijn aan Janne
Goessine. - 1401 oktober 12
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301/16 f. 4/7 De schepenen veroordelen Janne Stoepe tot het betalen van 4 pond 14
schellingen 11 deniers groten tornois aan Willem van Clapduerp. - 1401 oktober 12
301/16 f. 9v/4 Geschil tussen Janne van den Hecke, priester, enerzijds, en Kateline van
Rattepade, Lisbette en Kateline sDrayers erfgenamen van Liisbette van der Haghe, hun moeder
en vrouw van Clais sDrayers anderzijds, om het recht van belenen van 11 bunders, gelegen te
Moorsele, in 't goed "te rattepade", dat Liisbette van der Haghe erfde van haar eerste man,
Gillis Rattepade. De schepenen stellen Janne van den Hecke in het gelijk. In 1399 waren Jacop
van den Pitte en Pieter Amelrix schepenen. - 1401 oktober 12
301/16 f. 4/10 Stevin Wouters legeert aan Mergrieten Wouters, zijn dochter die hij had bij
Kateline Borluut, en aan haar man, Janne van den Poele, 31 pond groten tornois. - 1401
oktober 13
301/16 f. 8/9 Thorin Sersanders heeft in bijzin van de onderbaljuw, Claise uten Hove,
raadsheer van de baljuw van Gent en in het bijzijn van Pieteren Sersymoens beloofd
genoegdoening te doen voor wat hij misdaan heeft. Borg: Jan Sersanders fs Daniel. - 1401
oktober 13
301/16 f. 8v/6 De schepenen veroordelen Pieteren Huerleblocke tot het betalen van 22
schellingen groten tornois aan Janne van Mendonc, priester. - 1401 oktober 13
301/16 f. 4v/4 Jande Pape fs Clais van Lederne, erkent schuldig te zijn aan Janne van Nevele,
de som van 11 pond groten tornois van een koop. Borgen: Willem Deblu, Jacop Wouters.
Voldaan: 10 september 1401 - 1401 oktober 14
301/16 f. 10v/11 Jan de Waghen erkent 7 schellingen 10 deniers groten schuldig te zijn aan
Thorise vanden Haenbeken. - 1401 oktober 14
301/16 f. 4v/8 Floreins Vilein verhuurt aan Willeme van Eyghen, de "pape" genoemd, zijn
steenbakkerij gelegen te Burcht voor een som van 30 schellingen groten per jaar. - 1401
oktober 15
301/16 f. 4v/9 Jacop Dodeneere erkent schuldig te zijn aan Jan Clocman de som van 12
pond groten tornois voor de koop van weiden - 1401 oktober 15
301/16 f. 5v/6 Pieter Tucscaep belooft Janne de Quackeleere niets te misdoen op straf van
verbeurdverklaring van 300 pond parisis bij overtreding. Nicasis Pieters zal deze
verbeurdverklaring dan uitvoeren. - 1401 oktober 15
301/16 f. 5v/7 Ruflaert, de bastaard van Reynghersvliete, Nicasis Tucscaep en Jan Tuscaep
stellen zich borg voor Pieteren Tuscaep om de ordonnanties van de onderbaljuw van Gent,
Pieter Vecke en Jan van Ghend uit te voeren. - 1401 oktober 16
301/16 f. 4v/5 Jacop van den Pitte erkent voldaan te zijn door Andriese van Heermelghem
van een schuld van een lening van 3 pond groten tornois. - 1401 oktober 17
301/16 f. 4v/6 Ghiselbrecht Sersone erkent schuldig te zijn aan Willem Sersone, zijn broer,
de som van 29 pond 9 schellingen groten tornois van een lening. - 1401 oktober 17
301/16 f. 4v/7 Katheline sLanghen fa Michiel, voldoet haar schuld aan Jan van den Houve 1401 oktober 17
301/16 f. 4v/10 Pieter van der Helst erkent 15 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Janne van der Brugghen. Voldaan : 10 januari 1402 - 1401 oktober 17
301/16 f. 4v/11 Manghelin de Nijs erkent 22 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Lievinne de Wulslaghere. - 1401 oktober 17
301/16 f. 5/8 In het geschil over een achterstallige lijfrente van 9 schellingen groten tussen
Janne Ghobrechts en Martin fs Lambrecht, veroordelen de schepenen Martin voornoemd tot
het betalen van de achterstel binnen 6 weken. - 1401 oktober 17
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301/16 f. 7v/2 Justaes Cabellou erkent 24 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Janne Remmen. - 1401 oktober 17
301/16 f. 9/6 De schepenen veroordelen Boudinne fs Jan Seghemans, tot het betalen van 2
pond 2 schellingen 8 deniers groten aan Mergriete, weduwe van Roeger Tolneren. - 1401
oktober 17
301/16 f. 5/1 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Martin de Gheent en
Lievin vander Ghiist en consoorten : -op 19 februari 1400 Janne Boudins veroordeelden tot
het leveren van 300 houten balken aan Liisbetten, weduwe van Clais Bette. - 1401 oktober 19
301/16 f. 5/2 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Martin de Gheent en
Lievin vander Ghiist en consoorten : -op 15 maart 1400 Janne vanden Boegaerde van Aaigem,
veroordeelden tot het betalen van 26 schellingen groten aan Janne vander Muelen, kruidenier,
en van 12 groten voor de kosten. - 1401 oktober 19
301/16 f. 5/3 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Martin de Gheent en
Lievin vander Ghiist en consoorten : -Op 14 juni 1400 Janne den Ruddre veroordeelden tot
het betalen aan Daniel Ryme van 10 schellingen groten en van 18 schellingen voor de kosten. 1401 oktober 19
301/16 f. 5/4 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Martin de Gheent en
Lievin vander Ghiist en consoorten op 5 juli 1400 Janne Boegaerde fs Stevin veroordeelden tot
het betalen aan Gillis Buerrekins van 10 schellingen 5 deniers en van 33 groten voor de kosten.
- 1401 oktober 19
301/16 f. 5/5 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Martin de Gheent en
Lievin vander Ghiist en consoorten : - (geen dag en maand) 1401 Janne den Rijken
veroordeelden tot het betalen aan Kateline van Clene van 10 schellingen groten en van 20
schellingen groten voor de kosten. - 1401 oktober 19
301/16 f. 5/6 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem Ravenscoet,
Thomaes de Clerc en consoorten : -op 13 mei 1397 Bernarde vanden Steenpitte veroordeelden
tot het betalen van 6 schellingen 6 deniers groten aan Pieteren Raes en van 25 groten voor de
kosten. - 1401 oktober 19
301/16 f. 5/7 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Varnewijc,
Thomaes de Clerc en consoorten : -op 14 februari 1399 Gheerarde den Smet veroordeelden tot
het betalen van 5 schellingen 4 deniers groten aan Pietren Raes en van 14 groten voor de
kosten. - 1401 oktober 19
301/16 f. 5/9 Bernart van Ghend, genaamd de stoker, erkent ontvangen te hebben van
Fransoise den Amman, de som van 8 pond groten van de koop van erven in de parochie van
Ertvelde. - 1401 oktober 19
301/16 f. 5/10 Simon van Formelis geeft volmacht aan Janne Bekelinc om in zijn naam zijn
schuldente innen van Jacop vanden Hamme en Pieter van Lake. - 1401 oktober 19
301/16 f. 9/3 Jan van den Matendriessche en Kateline, zijn vrouw, verkopen aan
Ghiselbrechte Rijslaerde een lijfrente van 2 nobelen. Deze lijfrente is bezet op hun huis,
gelegen aan de Koornmarkt tussen het huis van Joes Willaus en het huis van Jan Jaquemijns.
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van hun huis gaat er een landcijns af van 6 pond 10 schellingen parisis naar de Heilige-Geest
van Sint-Jan.Ontvanger van de Heilige-Geest van Sint-Jan is Jan van den Eecke. - 1401
oktober 19
301/16 f. 4v/12 Jan de Longcourt erkent 3 pond 12 schellingen 8 deniers schuldig te zijn aan
Joesse de Madere. - 1401 oktober 20
301/16 f. 5/11 Daneel Bette, Kerstiaen van der Gracht, Jan van Masseminsteene en Gillis de
Ruddere erkennen 14 pond 11 schellingen groten schuldig te zijn aan Lievinne van Caneghem.
- 1401 oktober 20
301/16 f. 5/12 Raesse van Turtelboeme erkent 5 pond groten tornois schuldig te zijn aan
Lievinne van Meesinne. - 1401 oktober 20
301/16 f. 5v/5 In het geschil tussen Heinric Manaute en Pieteren van Boervelt, deken van de
schilders, spreken de schepenen het volgend vonnis uit. Voornoemde Heinric mag het ambacht
en de vrijheden gebruiken en mag beelden in hout en steen maken en hij zal daarvoor 25
schilden betalen - 1401 oktober 20
301/16 f. 6/1 Voor Pieter Sersimoens en Jan Hebbel, erfachtige lieden, erkent Mathijs
Callaert aan Marie van den Vivere schuldig te zijn de som van 6 pond 12 schellingen groten
van een lening. Borg : Gillis Callaert, Gheeraert Callaert, Jan van Deurmen. Voldaan : 31
augustus 1409 - 1401 oktober 20
301/16 f. 6v/11 Kateline sIongen (de jonge), weduwe van Jan Paels, erkent schuldig te zijn als
borg van Willem Blaeublommen, aan Liisbette, de vrouw van Jacop Baken, de som van 2 pond
18 schellingen groten. Na kwijtschelding door voornoemde Willem, is voornoemde Kateline
nog 11 schellingen 8 deniers groten schuldig. - 1401 oktober 20
301/16 f. 7v/8 De schepenen veroordelen Kathelinen, de vrouw van Pieter Altants; dat zij
betalen zal in naam van haar man aan Janne van der weeden, de som van 41 schellingen 1
deniers groten voor de koop van een huis. - 1401 oktober 20
301/16 f. 5v/1 Kateline Clais, weduwe van der Vennen, en Jan Heerenbout, erkennen
verhuurd te hebben aan Arende den Peau een molen, gelegen te Ekkergem, welke man
"Doeverigghe" noemt en dit voor 6 mudden (gentse maat) tarwe per jaar. - 1401 oktober 21
301/16 f. 5v/2 De schepenen veroordelen Janne van der Ghoten, deken van de "Sakers" tot
het betalen van 27 schellingen groten aan Justaese Coets. - 1401 oktober 21
301/16 f. 5v/3 Clais Oedevelde, Jan van der Straten en consoorten, vonderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat hun voorgangers, Vincents van der Sickelen, Jan
Pricx en consoorten op 28 juli Gillise van der Biest veroordeelden tot het betalen van 11
schellingen groten aan Janne van Bruusbeke. - 1401 oktober 21
301/16 f. 5v/4 Jan Cariman erkent 32 schellingen groten schuldig te zijn aan Boudin
Borluute, scheepmaker - 1401 oktober 21
301/16 f. 6/6 Clais van Oedevelde, Jan van der Straeten en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat hun voorgangers, Sanders Seranders, Lievin van
Mossevelde en consoorten op 13 juni 1399 Lisbetten sPapen veroordeelden tot het betalen van
13 schellingen 10 groten aan Lisbette van den Heede en van 26 groten voor de kosten op
verzoek van Janne van der Biest fs Lisbette van den Heede werd het recht van voornoemde
sPapen op een huis tegenover het akkerland van Steelant, gepand op de 30 juli door Vincente
van der Sickele en consoorten. - 1401 oktober 21
301/16 f. 6v/1 Clais van Oedevelde, Jan van der Straeten en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat hun voorgangers, Vincent van der Sickelen en
consoorten : - op 21 mei 1400 Lisbetten sPapen veroordeelden tot het betalen van 4
schellingen groten aan Mergrieten, de vrouw vanGhiselbrecht van Lippenhove en van 25
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groten 1 engelse voor de kosten. Op verzoek van voornoemde Mergrieten, werd het recht op
het huis van voornoemde Lisbetten gelegen tegenover het akkerland van Steenlant gepand. -op
12 juli 1400 Lisbetten sPapen veroordeelden tot het betalen van 5 schellingen 6 deniers groten
aan Kateline van der Mersch, de vrouw van Willeme van der Mersch en van 26 groten voor de
kosten. - 1401 oktober 21
301/16 f. 6/3 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers, Clais Daens en Jacop
Landen op 1 maart 1400 Lauwereins Roedhase veroordeelden tot het betalen van 14
schellingen 8 deniers groten aan Daneele den Campsceerpere en van 19 groten voor de kosten.
De inlossing van panden, genomen op een vrachtschip, Lauwereins voornoemd toebehorend,
werd gedaan op 27 september. - 1401 oktober 22
301/16 f. 6v/9 Jan van der Stichelen fs Jacop, erkent 27 1/2 halsters rogge schuldig te zijn
aan Heinric van Walenbrouc - 1401 oktober22
301/16 f. 7v/5 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en consoorten, vinderen van
den opperkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat hun voorgangers Clais Daens en
consoorten : - op 10 mei 11. Stasin van Gheluwe veroordeelden tot het betalen van 5
schellingen 5 denierd groten aan Lievine Moenins. - 1401 oktober 22
301/16 f. 7v/6 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en consoorten, vinderen van
den opperkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat hun voorgangers Clais Daens en
consoorten : - op 22 juli 11. Jan de Keiser, de molenaar, veroordeelden tot het betalen van 8
schellingen groten aan Jan Keyten. - 1401 oktober 22
301/16 f. 7/10 Clais van den Beerghe, kleerkoopman, erkent schuldig te zijn aan Kateline van
den Rijse de som van 24 Vlaamse nobelen van een lening. - 1401 oktober 22
301/16 f. 8/1 Heynric de Scene fs Gillis, erkent 2 pond 17 schellingen 6 deniers groten
schuldig te zijn aan Pieteren Heelwout. - 1401 oktober
301/16 f. 9/4 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en consoorten vinderen van de
opperkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Clais Daens en consoorten
op 19 juli Jan de Keiser, molenaar, veroordeelden tot het betalen van 5 schellingen groten en 5
engelse aan de vrouw van Harent Crabs. - 1401 oktober 22
301/16 f. 9/6 Seger van Overackere erkent 25 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
van der Sickelen, de weduwe van Jan van den Spieghele. - 1401 oktober 22
301/16 f. 6/4 Simoen van der Scaffelt erkent 2 pond groten tornois schuldig te zijn aan
Beelen Spildoerens. - 1401 oktober 24
301/16 f. 6/5 Jan Bolles erkent 28 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Kateline, de
vrouw van Jacop Lonis en Mergriete van Waes. - 1401 oktober 24
301/16 f. 7/1 Mattheeus Damman verkocht Symoen van Bassevelde fs Symoen, een huis,
gelegen Gouden Leeuwplein, naast Lievin Wouters' huis aan d ' ene zijde en het huis genaamd
"Egghelinsschure" aan de andere zijde. Bij het in gebreke blijven van Lievin Wouters' huis om
1 pond per jaar te betalen voor de Heilige-Geest van Sint-Jacops, zal Symoens huis helpen
betalen. Ghiselbrecht van Roesselaer was landheer en ontvanger van de Heilige-Geest. - 1401
oktober 24
301/16 f. 6v/3 Jan Dhert, wein van Westvoerde en Jan Psychout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie rapporteren dat hun voorgangers Anthonis Platyns
en consoorten : - op 26 februari 1400 Pieter Amelrike van Zelzate veroordelen tot het betalen
van 25 groten aan de vrouw van Michiel sVos en van 20 groten voor de kosten. - 1401
oktober 25
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301/16 f. 6v/4 Jan Dhert, wein van Westvoerde en Jan Psychout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie rapporteren dat hun voorgangers Anthonis Platyns
en consoorten : - op 23 juli 1401 Lauwereinse Ghiselins veroordeelden tot het betalen van 6
schellingen 4 deniers groten aan Claise den Scoemakere. - 1401 oktober 25
301/16 f. 6v/5 Jan Dhert, wein van Westvoerde en Jan Psychout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie rapporteren dat hun voorgangers Anthonis Plathyn,
Heinric Bollaert en consoorten : - op 2 augustus 1401 Pieteren Amelricke van Zelzate
veroordeelden tot het betalen aan de weduwe van Wouter Inghels de som van 15 schellingen 2
deniers groten en van 23 groten voor de kosten. - 1401 oktober 25
301/16 f. 6v/6 Jan Dhert, wein van Westvoerde en Jan Psychout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels-parochie rapporteren dat hun voorgangers Anthonis Platyns en
consoorten : - op 23 juni 1401 Gheeraert Brame van Moerbeke veroordeelden tot het betalen
van 2 schellingen 6 deniers groten aan de weduwe van Jan van den Ackere en van 17 groten
voor de kosten. - 1401 oktober 25
301/16 f. 6v/7 Jan Dhert, Wein van Westvoerde en Jan Psychout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie rapporteren dat hun voorgangers Anthonis Platyns
en consoorten op 12 februari 1400 rapporteerden dat Jan Sprute bekende schuldig te zijn de
som van 10 schellingen groten aan Janne van Ghend fs Heinric, en van 8 groten voor de
kosten. - 1401 oktober 25
301/16 f. 7v/3 De schepenen veroordelen Roeger de Hondt tot het betalen van 12
schellingen 3 deniers groten aan Janne Inghelle. - 1401 oktober 25
301/16 f. 9v/9 Seghere Damman verkocht Jan Sloenen 1/2 bunder moer gelegen in de
Ambacht van Assenede boven de "Walredonc" naast 2 bunders moer welke Jan voornoed
gekocht had van myne heren van Vlaanderen. - 1401 oktober 25
301/16 f. 22v/6 In het geschil tussen Lijsbette sRijken en Janne den Nacht om een achterstel
van betaling van een lijfrente van koren welke vroeger gekocht was door Lijsbette voornoemd
van Janne de nacht an zijn vrouw Alice, ouders van Janne voornoemd en welke bezet was op
een stuk land in de heerlijkheid van Scheldewindeke, spreken de schepenen het volgende
vonnis uit : Janne voornoemd zal aan Lijsbette voornoemd 4 schellingen 6 deniers groten per
bunder betalen en dit voor 4 en een halve bunder; hij zal verder 10 schellingen 10 deniers
groten betalen voor de kosten. Verder zal hij Lijsbette en haar pachters het stuk land laten
gebruiken tot de tijd dat hij het door de leenmannen van de hertog van Bar, in zijn bezit zal
krijgen. Schepenen in 1400 : Pïeter Sersymoens, Jacop van den Hautkine. Pachtheer van
Lijsbette : Pieter de Munteneere. - 1401 oktober 25
301/16 f. 6v/2 Jan Gheerolfs erkent 30 pond 5 schellingen parisis schuldig te zijn aan
Ghiselbrechte van Lamzwerde, ontvanger van de heren van Sint-Pieters. - 1401 oktober 26
301/16 f. 6v/8 Willem Blaeubloume erkent 26 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Raessen Wouters. - 1401 oktober 26
301/16 f. 6v/10 Pieter van Scoenarde, erfgenaam van Philipse van Turtelbloeme, belooft
Roeme vander Pitte fs Boudin, kwijtschelding; mocht iemand iets van hem eisen in verband
met de 2 bunderen en 214 roeden laagland en meersen, gelegen in de parochie van Lokeren.
Roeme voornoemd heeft dat land gekocht van Philipse voornoemd en het kwam van Janne
van der Gracht. Borgen: Jan van Turtelbloeme, Pieter Borluut, leerlooier en Arend van den
Voerde. - 1401 oktober 26
301/16 f. 7/2 Jan van Masminesteene erkent schuldig te zijn 20 schellingen 8 deniers groten
aan Lisbettte Muelemans. - 1401 oktober 26
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301/16 f. 7/3 Heinric de Fulle en Mergriete, zijn vrouw, hebben aan Gillisse Adaems de som
van 8 pond groten tornois gegeven als bruidschat voor hun dochter Lisbette. Zij gaven
eveneens een bruidschat van 8 pond groten tornois bij het huwelijk van hun oudste dochter
Kateline met Luke van den Berghe. - 1401 oktober 26
301/16 f. 7/5 Jan Scueperaert erkent schuldig te zijn aan Kateline, de vrouw van Pieter
Alants, de som van 8 pond groten van de koop van een huis in de Vulsteeg op de hoek van de
Turrepoortsteeg.
Borgen : Jan Vranke, Joeris Vranke, zijn zoon, Justaes Bouchout. - 1401 oktober 26
301/16 f. 7/6 Heinric Boele en zijn vrouw Kateline Lantsman erkennen schuldig te zijn aan
Willeme Lammins de som van 4 pond 10 schellingen groten tornois. - 1401 oktober 26
301/16 f. 7v/7 Ten gevolge van een scheiding van tafel en bed tussen Janne huten Houcke fs
Lievin en Mergriete sBrunen, uitgesproken door het geestelijk hof werden de goederen welke
Mergriete voornoemd geërfd heeft van haar broeder en haar eerste man, Jacoppe van den
Moure, onder hen beide verdeeld. - 1401 oktober 26
301/16 f. 8/6 Joes de Hase en Kateline Sniders, zijn vrouw, zullen gedurende hun leven aan
Janne den Croec en Lisbette van den Weerde, zijn vrouw, 4 halve tarwebroden verkopen. De
bakkerij van Joes de Hase, met een landcijns van 20 schellingen parisis voor de Heilige-Geest
van Sint-Niklaas, staat daarvoor als pand. De bakkerij is gelegen op Sanderswal tussen het huis
van Jacop Potters, een brouwerij, genaamd "In Taenkin en het huis van Jacop Colpaerts.
Ontvanger van de Heilige-Geest van Sint-Niklaas is Gheeraerd de Munteneere, priester. - 1401
oktober 26
301/16 f. 7/4 Jan Bolle erkent schuldig te zijn 2 pond 8 deniers groten aan Kateline, de
vrouw van Pieter Alauts, van de aankoop van linnengaren. - 1401 oktober 27
301/16 f. 7/7 Jan Ronchout erkent 31 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Pieteren
den Weer. - 1401 oktober 27
301/16 f. 7/9 De schepenen leggen Gillisse Claeus op aan Gheeraerde Rokier, 1 deniers
parisis per jaar landcijns te betalen voor 6 dagwand land gelegen in de parochie van
Schendelbekeen gekocht voor 6 pond 2 schellingen groten tornois. - 1401 oktober 27
301/16 f. 7v/1 De schepenen veroordelen Stevine Caelmonde tot het betalen van 12
schellingen groten aan Willem van Oerdeghem. Stevine voornoemd erkent schuldig te zijn aan
de voornoemde Willem de som van 16 schellingen groten voor de koop van een huis gelegen
te Sint-Pieters op de Sint-Kwintensberg. - 1401 oktober 27
301/16 f. 20/10 Lievin Goele erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Hoeghenhuus de som
van 30 schellingen 4 deniers groten tornois, welke komt van de tol van Ayshove. - 1401
oktober 27
301/16 f. 7v/4 Jacop de Bake, de jonge, erkent schuldig te zijn aan Janne den Backere fs Jan
de som van 9 pond 2 schellingen groten van de koop van een huis, welke gelegen is in het
Oudburg. Voldaan : 23 januari 1403 (n.s.) - 1401 oktober 29
301/16 f. 7v/9 Pieter vander Sluus erkent 20 schellingen 6 deniers groten schuldig te zijn aan
Janne Steenen fs Zegher. - 1401 oktober 29
301/16 f. 8/7 Daniel Janssone erkent 17 pond parisis schuldig te zijn aan Willeme den
Vindere. - 1401 oktober 29
301/16 f. 8/8 Willem van den Noerden erkent 14 pond parisis schuldig te zijn aan Willem
den Vindere. - 1401 oktober 29
301/16 Jan de Muldre, smid, belooft Mergriete Huusse, weduwe van Philips huten Meerhem,
gedurende haar leven te voorzien van eten, drinken en klederen. Mergriete voornoemd geeft
hem 2 pond groten in baar geld en een lijfrente van 12 schellingen die haar de weduwe van Jan
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van Hoerenbeke schuldig is. Het huis van Jan de Muldere staat er borg voor : het is gelegen aan
de Huidevettershoek op een erf dat toebehoort aan de Heilige-Geest van Sint-Jan. Ontvanger
van de Heilige-Geest van Sint-Jan is Jan van den Hecke, priester. Mergriete scheldt Jan de
Muldre zijn verplichtingen kwijt op 8 maart 1403. (n.s.) - 1401 oktober 29
301/16 f. 17/8 In het geschil tussen Janne den Clerc en Symoene vanden Hole ook
optredend in naam van de erfgenamen van zijn vader, Fransois vanden Hole en van zijn
moeder, spreken, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Symoen voornoemd zal 15
pond 8 schellingen groten tornois betalen aan Janne voornoemd. Zij schelden hem de andere
schulden kwijt. Voldaan op 13 februari 1403 (n.s.). - 1401 oktober
301/16 f. 49/3 Heinricke den Grutere, monnik en petancier van Sint-Pieters te Gent, heeft
aan Willem den Mersman en van Mergriete Scramen en Gillisse vander Capellen, haar man,
erfgenamen van Lisbette van Gendbrugghe, een meers met een oppervlakte van 4 bunders en
100 roeden gekocht voor de som van 69 pond 12 schellingen groten tornois. Het is gelegen te
Zwijnaarde en wordt de "Rijtmeere" genoemd. Borgen voor Willeme voornoemd : Everdey de
Grutere, Gillis vanden Westvelde, Lievin de Wolslager, Jan vanden Hoghenhuus. Borgen voor
Mergriete en Gillisse voornoemd: Symoen uten Hove, Boudin de Grutere, Gheeraerd van het
Sint-Jacobshuis, Daneel vanden Pitte. - 1401 oktober 29
301/16 f. 13v/9 De schepenen verooodelen de weduwe van Jan Bekaert en Janne den Clerc,
als voogd van de dochter van Jan Bekaert, tot het betalen van 3 pond groten tornois aan
Segeren vanden Somple; zij zijn hem bovendien ook nog 2 pond groten tornois schuldig. Zij
beloven deze som te betalen. - 1401 oktober 30
301/16 f. 14/1 In het geschil tussen Helegaste van Heerleghem en Mergriete van den
Riebeken, weduwe van Jan Veys, om het huis en erf, gelegen in de Hoge Kwaadham waar
vroeger Wauter Lombaert in woonde, en welke Helegaste voornoemd verkocht heeft aan Janne
den Vaec voor een lijfrente van 3 pond, spreken de schepenen het volgende vonnis uit :
Helegaste voornoemd mag gedurende zijn leven het vruchtgebruik van het huis en erf hebben.
- 1401 oktober 30
301/16 f. 8/2 Jacop Boegaert van Haasdonk fs Pieter erkent 13 schellingen 6 deniers groten
schuldig te zijn aan Bernarde van Brackele. - 1401 oktober 31
301/16 f. 8/3 Jacop Boegaert fs Pieter erkent 7 schellingen groten schuldig te zijn aan Janne
Pleken fs Jan - 1401 oktober 31
301/16 f. 8/10 Heinric Castelain fs Willem erkent 3 pond 15 schellingen groten tornois
schuldig te zijn aan Lisbette van Lockerhouten - 1401 oktober 31
301/16 f. 8v/1 Goessin Fransoys erkent schuldig te zijn aan Raessen den Coc de som van 36
groten tornois van een borgtocht. Borg : Jacop Dietaldoet. - 1401 oktober 31
301/16 f. 21/7 Jacop Lammijns, de brouwer, en Kateline Smet, zijn vrouw, erkennen schuldig
te zijn aan Pieteren van Esche de som van 8 pond 10 schellingen groten tornois van de koop
van ijzer. - 1401 oktober 31
301/16 f. 26/6 Pieter de Scaepdrivere erkent schuldig te zijn aan Ghelloete den Amman fs
Lievin de som van 25 schellingen groten van een levering van turf. - 1401 oktober 31
301/16 f. 26/7 Ghelloet Damman fs Lievin verkoopt aan Pieteren de Scaepdrivere "1"18 last
derde pits" gelegen te Moerbeke op Serghelloetsleede naast Hughe, de brouwer, om 3
schellingen groten per last. Hij verkoopt eveneens 7 last en 10 voeder turf om 16 groten per
last - 1401 oktober 31
301/16 f. 6v/12 Gillis de Smet en Clais uten Wulghen als borgen voor Janne uten Houcke fs
Lievin erkennen schuldig te zijn aan Janne Minnebode, schipmaker, de som van 4 pond groten
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voor 1 schip. Janne uten Houcken geeft het schip in handen van zijn borgen voor de tijd dat zij
borg zullen staan. - 1401 november 2
301/16 f. 8v/4 Daniel Raes erkent 32 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Janne
van den Vivere fs Laureyns - 1401 oktober 2
301/16 f. 11/9 Jan uten Houcke fs Lievin erkent schuldig te zijn aan Janne Minnebode,
schipmaker, de som van 4 pond groten tornois voor een schip. Borg: Gillis de Smet,
schipmaker; Jan Hoen, Clais uten Wulghen, genaamd vander Eeken. - 1401 november 2
301/16 f. 8/4 Pertche de Meyere huurt van Arende Faloy een huis gelegen op de
Kalandenberg genoemd de "deenen wissel" naast het huis, genoemd "de kerke" voor een som
van 24 schellingen groten tornois. - 1401 november 3
301/16 f. 8/5 Voor Heinric van Danckaertsheeke en Ghiselbrecht Scaep, erfachtige lieden,
erkent op 24 juli 1401 Alyse sMeys dat ze 50 schellingen groten tornois schuldig is aan Raessen
van den Wale. - 1401 november 3
301/16 f. 8v/13 Odine Mees geeft aan Lievine van Ghavere de volmacht om in haar naam
haar schulden te innen. - 1401 november 4
301/16 f. 8v/7 Jan Stueperaert koopt het huis op de hoek van de Schouwvagerstraat en de
Turrepoortstraat met de daarbijhorende landcijns en lijfrente van 12 pond parisis voor Lisbette
vanden Wulghen. Deze 12 pond parisis waren verzekerd op het huis gelegen op de hoek van
de Schouwvagerstraat en de Turrepoortsteeg op het erf, toebehorend aan 2 kapelrijen van SintJans en op een huis gelegen in de Sint-Pietersnieuwstraat naast het huis van Jan Lochtermans
op erf toebehorend aan Onze-Lieve-Vrouwe gilde van Sint-Pieters. Borgen: Jan Vrancke fs
Joris Vrancke; Justaes Bouchout en Jan van den Poele, genaamd Poelman - 1401 november 4
301/16 f. 9/1 Jan vander Hussen verkocht aan Hughen fs Jan een lijfrente van 9 schellingen
parisis welke hij had op een huis gelegen in Onderbergen - 1401 november 4
301/16 f. 8v/5 De schepenen veroordelen Heinric vanden Driessche, als borg voor Janne den
Buc, tot het betalen van 4 pond groten aan Lievin van Meessine, de deken - 1401 november 5
301/16 f. 9/2 Coelaert van Caersele erkent schuldig te zijn de som van 4 pond groten aan
Staessin van Mullem, erfgenaam van Arende Gallen. Staessin voornoemd machtigt Pietren
Gallen deze som te innen. - 1401 november 5
301/16 f. 9/12 Laureins Poel erkent 3 pond 11 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Raessen Wouters. - 1401 november 5
301/16 f. 13/2 Phelips van den Haudenhuus, Segher Brunbaert en consoorten, meesters van
de lakenhalle, rapporteren dat hun voorgangers, Gheerolf Bette fs Jacob, Jan de Wielmakere en
consoorten op 24 januari 1401 (sic) Willeme van Oeterghem veroordelen tot het betalen van 11
deniers groten aan Janne van der Brake en van 18 groten voor de kosten. - 1401 november 5
301/16 f. 13/6 Kateline Paredaens, weduwe van Jan Haex, Kateline vanden Bouken en Janne
van Huuse, haar man en voogd, erkennen verkocht te hebben aan Aechten Hermans, zuster in
het gasthuis, 3/4 van een erfelijke rente van 6 pond parisis op een erf in de Lange Munt
waarop een huis staat, toebehorend aan Willem Branden, waar vroeger Jan van Berghine in
woonde en gelegen is naast het huis genaamd "Den Crane". - 1401 november 5
301/16 f. 17/7 Olivier van den Dale en Kateline van der Porten erkennen schuldig te zijn aan
Lexuse van Roesensone de som van 20 pond groten tornois als bruidschat voor Lisbette, hun
dochter. Voldaan op 8 maart 1403 (n.s.). - 1401 november 5
301/16 f. 24/4 Jan de Riemakere, erkent schuldig te zijn aan Janne den Meester de som van 2
pond groten tornois van een koop van een durmeschip. - 1401 november 5
301/16 f. 9/11 Clais van Oedevelde erkent 4 pond 9 schellingen 6 deniers groten schuldig te
zijn aan de weduwe van Cornelis sWinters. - 1401 november 6
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301/16 f. 9/9 Jacop van Stanere heeft 2 "buchte" gelegenbuiten de Sint-Lievenspoort gepacht
van Janne vanden Hamme voor de som van 17 schellingen groten per jaar. - 1401 november 7
301/16 f. 17/9 Jan de Saghere fs Jan erkent 2 pond 17 schellingen groten 6 deniers schuldig
te zijn aan Lievine, de Wulslaghere. - 1401 november 7
301/16 f. 17/10 Pieter Laeuwaert, wonende in Axel, erkent 14 pond parisis schuldig te zijn
aan Willem Pieters. - 1401 november 7
301/16 f. 17v/1 Lievin de Witte erkent 4 pond 4 schellingen groten tornois schuldig te zijn
aan Lievine, de Wulslaghere. - 1401 november 7
301/16 f. 22v/3 De schepenen veroordelen Raesse van den Wale, als borg van Inghelen den
Dorpere, tot het betalen van 4 pond groten tornois aan Janne van Hautem. Segeren bernaige
zal hem daarbij hulp verlenen. Voldaan op 27 februari 1402 (n.s.). - 1401 november 7
301/16 f. 28v/8 Gelloet Damman fs Lievin, verkoopt aan meester Lievine Gheylinghe 2110
pond ijzer aan 3 schellingen 2 deniers groten per honderd pond. - 1401 november 7
301/16 f. 9/7 Jan Bral en Willem Bral, broers, erkennen schuldig te zijn aan Heinricke van
der Brake de som van 6 pond 8 schellingen groten tornois van bier. - 1401 november 8
301/16 f. 9/8 Jan Jaquemijns erkent schuldig te zijn aan Heinric Roetaerde de som van 8
pond groten tornois van de koop van look en ajuinen. Voldaan op 4 oktober 1402. - 1401
november 8
301/16 f. 9/10 Jan vanden Ascoepe erkent 47 schellingen 8 deniers groten schuldig te zijn
aan Mechiele den Vos. - 1401 november 8
301/16 f. 9v/1 De schepenen veroordelen Janne Gaerdyser, als borg voor Heinen Panisse,
tot het betalen van 30 schellingen groten aan Gillesse vander Mersch. Willeme den Meyere en
Janne vanden Ascoepe fs Pieter moeten Janne Gaerdyser helpen die borgtocht te betalen 1401 november 8
301/16 f. 9v/2 De schepenen veroordelen Lievin den Temmermen, de jonge, tot het betalen
van 14 schellingen groten tornois aan de erfgenaam van Marie Meynvarts. Hij huurt het huis
gelegen in de Donkersteeg voor 18 schellingen groten per jaar. - 1401 november 8
301/16 f. 9v/3 De schepenen veroordelen meester Claise Verminnen, als borg voor Janne
den Clerc van Erwetegem, tot het betalen van 2 pond 7 schellingen groten aan Janne van
Bundelaer. - 1401 november 8
301/16 f. 13/5 De schepenen veroordelen Janne Poucstraten en Lievine Papal, als zijn borg,
tot het betalen van 20 pond groten aan Heinricke Bollaerde voor de koop van een huis, gelegen
in de Oudburg en van 16 groten voor de kosten. Op 15 maart 1402 (n.s.) werd er 16 pond
betaald. Op 11 april 1403 (n.s.) werd de resterende 4 pond betaald. - 1401 november 8
301/16 f. 17v/5 Jacop van den Hane erkent schuldig te zijn aan Mergriete, weduwe van Jan
van den Hane, zijn oom, de som van 52 pond 15 schellingen 3 deniers groten tornois van de
koop van een huis, gelegen in Onderbergen tegenover Jan Curthals. Voldaan verklaard door
Jan Lauwers de Mets, man van Mergriete voornoemd op 16 juli 1406 - 1401 november 8
301/16 f. 19v/7 Pieter de Vleeshauwere, erkent 87 schellingen 2 deniers groten schuldig te
zijn aan Francoise Moraele. Borg : Mathijs Callaert. - 1401 november 8
301/16 f. 23v/11 Op verzoek van Arende van der Haghe, Lievins van der Haghe en Janne
den Riemakere werd het schip, toebehorend aan Pieteren huten Hoerten, gepand. Op bevel
van de schepenen hebben Jan Lammins, Pieter van den Eecke, scheepslui, met Janne Steemare
en Pieteren van der Helst, gezworen van de schipsmaker het voornoemd schip geschat op een
waarde van 4 pond 10 schellingen groten - 1401 november 8
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301/16 f. 8v/8 Jacop van Strype heeft een lijfrente van 12 schellingen groten verkocht aan
Lampsine Selline.
Borgen : Gillis de Coninc, Pieter vanden Briele. - 1401 november 9
301/16 f. 9v/5 Philips van Dronghine erkent schuldig te zijn aan Willem de Vindere,
ontvanger van de "spiekere" van Gent de som van 11 pond 2 schellingen 9 deniers groten
tornois. Voldaan op 21 oktober 1402. - 1401 november 9
301/16 f. 9v/7 In het geschil tussen de weduwe van Jan Paels en Willem Heuse en Joesse
Aelmaer, kerkmeesters van Huise om de som van 100 pond 5 schellingen parisis welke Jan
voornoemd hem leende voor het meken van een blok, verklaren de schepenen zich onbevoegd
daar Jan Paels geen poorter te Gent was. - 1401 november 9
301/16 f. 26/5 Gelloet Damman fs Lievins verkoopt aan Janne Bruusch, wonende aan de
Zandberg, 2090 pond ijzer. Per honderd pond ijzer betaalt hij 3 schellingen 2 deniers groten 1401 november 9
301/16 f. 63/3 Na een twist tussen Gillis Tsollebergh en Kateline Kerstiaens wordt door
toedoen van Joesse en Jacoppe Kerstiaens, de ooms van Katheline voornoemd en Jacoppe van
den Haudenhuus en Jan Tsollebergh, die zijn zoon vervangt, een regeling getroffen. Op 25
oktober 1414 regeling uitgevoerd. - 1401 november 9
301/16 f. 9v/8 Jan van Bruusbeke gaf volmacht aan Michiele den Com om in zijn naam voor
de schepenen op te treden. - 1401 november 10
301/16 f. 13/1 Cornelis vanden Kerkhove, genoemd Dolislagher, pacht de watermolen van
Godveerdegem van Robbrechte vanden Hoyen, ontvanger van het land van Zottegem, voor 9
mudde mout per jaar. - 1401 november 10
301/16 f. 13/12 Op verzoek van Janne van der Prest, priester, van Ghiselbrechte van
Lippenhove en van Willem van der Mersch, bevelen de schepenen aan meester Gillis de
Zuttere en meester Jan Eebins, gezworen Landmeters, de helft van het huis, gelegen bij " de
Rijgasse", tegenover Blox van Steenlant en toebehorend aan Liisbette sPapen te schatten.
Waarde : 28 schellingen parisis; waarde van gans het huis : 34 schellingen groten tornois.
Ontvanger van de Heilige-Geest van Sint-Niklaas : Geeraerde de Montenere. - 1401 november
10
301/16 f. 14v/2 Heinric van den Berghe verkoopt aan Godeverde Osten zijn huis gelegen in
de Veldstraat op een erf, toebehorend aan de Bogarden voor de som van 10 pond groten
tornois. Godeverde voornoemd erkent schuldig te zijn aan Michiele van der Beke 2 pond 16
schellingen 9 deniers groten. Landheer in naam van de Bogarden : broeder Pieter Vlaminc.
Schepenen van de Keure Willem de Ryke, Gillis van den Ecke. - 1401 november 10
301/16 f. 49v/2 Jan de Meester belooft aan Janne van Elversele de cijns van 1 nobel en 4
kapoenen welke hij hem schuldig is van een hofstede en meers, gelegen in de parochie van
Wetteren, te verzekeren tot de som van 4 pond groten met een stuk grond, gelegen in de
parochie van Wetteren. Jan voornoemd erkent eveneens schuldig te zijn aan Janne voornoemd
de som van 1 nobel en 4 kapoenen. - 1401 november 10
301/16 f. 62v/6 Heinric vanden Berghe geeft volmacht aan Kateline, zijn vrouw, om in zijn
naam zijn schulden te innen. - 1401 november 10
301/16 f. 24/ Mergriete Steemaers en Soetin van Oesterzele geven volmacht aan Gheeraerde
Soetamise om in hun naam hun schulden en erfelijke renten van Jan de Leeu te ontvangen. 1401 november 12
301/16 f. 13v/7 Pieter vanden Vivre erkent 12 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Raessen van Audenarde. - 1401 november 13
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301/16 f. 13/9 Cornelis de Meuc erkent schuldig te zijn aan Janne van den Nieuwenweghe de
som van 2 pond 11 groten van een lening. - 1401 november 14
301/16 f. 13/13 Gillis de Pratere geeft volmacht aan Lodewike van den Berghe om in zijn
naam zijn belangen te verdedigen voor de schepenen van de keure. - 1401 november 14
301/16 f. 16v/3 Martin van Sicler, apoteker, verkoopt aan Ghiisebrecht vanden Oest een huis
met tuin voor de som van 26 schellingen groten. Dit huis is gelegen op de vesting bij het huis
van Baudeloe tegen de Gelukstraat. Voldaan op 22 september 1402 - 1401 november 14
301/16 f. 24/2 Lijsbette vanden Steene erkent ontvangen te hebben van Gillis vanden Ghiist,
als borg voor Gheerart van Massemine, de som van 28 schellingen groten als afbetaling van
een schuld van 3 pond groten tornois en 12 groten voor de kosten. - 1401 november 14
301/16 f. 13/10 Jacop Deynoet fs Jacops erkent schuldig te zijn aan Willem Laureins de som
van 22 schellingen groten van bier - 1401 november 15
301/16 f. 13v/1 Jan van den Leyen erkent schuldig te zijn aan Lisbette Stavelins, de som van
3 pond groten tornois van een lening. Borgen : Fransois van den Steengracht. - 1401
november 15
301/16 f. 14/2 Jan Bruggheman erkent 3 pond 11 schellingen groten tornois schuldig te zijn
aan Janne van Duermen fs Jan optredend in naam van zijn neef Janne van Duermen fs Heinric
- 1401 november 15
301/16 f. 16/6 Daneel van Maldegem, Ghiselbrecht Sorsone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij veroordeelden op 10 oktober 1401
Lisbette, de vrouw van Joes Cleencnechts, in naam van Joes voornoemd tot het betalen aan
Roegeere Huusmanne en Janne van den Honte de som van 15 schellingen groten en van 12
groten voor de kosten. - 1401 november 15
301/16 f. 16/7 Daneel van Maldegem, Ghiselbrecht Sorsone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat hun voorgangers, Clais Daens en
consoorten, op 5 augustus 1401 Fransois van der Beke veroordeelden tot het betalen aan Jan
den Verwere, priester, de som van 20 schellingen groten en van 28 groten 1 Inghelse voor de
kosten. - 1401 november 15
301/16 f. 16/8 Daneel van Maldegem, Ghiselbrecht Sorsone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat hun voorgangers Clais Daens, Jacope
Lueden en consoorten, op 14 juni 1401 Loenisse Mayhu veroordeelden tot het betalen aan
Aechten, de vrouw van Jan Cleinen, de som van 6 grotenen van 9 groten voor de kosten. 1401 november 15
301/16 f. 16/9 Daneel van Maldegem, Ghiselbrecht Sorsone en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - op 2 juli 1400 Soetarde vanden
Leenenveroordeelden tot het betalen aan Pietren Musschaerde de som van 30 groten en 43
groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1401 november 15
301/16 f. 10/10 Daneel van Maldegem, Ghiselbrecht Sorsone en consoorten, vinderen van
de nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij op 9 augustus 1400 Pieter Groetart
veroordeelden tot het betalen aan Jan Raephoute de som van 15 groten en van 16 groten voor
de kosten. - 1401 november 15
301/16 f. 16/11 Daneel van Maldegem, Ghiselbrecht Sorsone en consoorten, vinderen van
de nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij veroordeelden op 10 oktober 1401
Janne vanden Heetackere tot het betalen aan Stevine vanden Heeken de som van 16 groten en
van 8 groten voor de kosten. - 1401 november 15
301/16 f. 16/12 Jan van Munte, Jan Amelric en Vincent Inghel, hallemeesters in het wolhuis,
rapporteren dat hun voorgangers Symon Parijs en consoorten, op 4 juli 1401 Pietren Weyline
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veroordeelden tot het betalen aan Lievin Besselé de som van 9 pond 12 schellingen groten
waarvan Anthonis Troya beloofde 28 schellingen te betalen. Daar Anthonis voornoemd niet
betaalde werd op verzoek van Pieter voornoemd zijn huis en onroerende goederen gepand
door Jan van Munte en consoorten en door Arende vanden Damme, amman van Gent. Op 19
juli 1403 onder het schependom van Matteeus Ammans gerapporteerd op het 62ste blad. 1401 november 15
301/16 f. 18/1 Kateline van Spiendonc, weduwe van Jacop van Zwalme verkoopt aan Janne
Cobert de helft van een "stove" met de helft van het alaam, juwelen en onroerende goederen
voor 14 pond 10 schellingen groten tornois. Deze "stove" met een landcijns van 31 schellingen
11 deniers groten voor een "capelrie" waarvan Janne den Backere, priester, ontvangen is, is
gelegen in de Paeusteeg in de Burgstraat. Bovendien is de gehele "stove" belast met een
lijfrente van 20 schellingen groten aan Juris op Meerhem. - 1401 november 15
301/16 f. 19v/5 Gillis van der Biest erkent schuldig te zijn aan Boudine den Clerc de som van
2 pond groten tornois van een levering van koren. - 1401 november 15
301/16 f. 25/12 De schepenen veroordelen Willeme Mathiis tot het betalen van 14 pond 9
schellingen 1 deniers groten tornois aan Arent Valke. Voldaan op 18 juni 1403. - 1401
november 15
301/16 f. 13v/2 Jan Dhert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : dat onder hun voorgangers, Antonis Platijns en
consoorten, op 17 mei 1404 Lisbette de vrouw van Pieter van den Ackere, bekende 8
schellingen 9 deniers groten schuldig te zijn aan Janne van Bruesele en 28 schellingen voor de
kosten. - 1401 november 15
301/16 f. 13v/3 Jan Dhert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat onder hun voorgangers, Antonis Platijns en
consoorten op 17 september 1401 Willem fs Coppin veroordeelden tot het betalen van 23
groten aan Kateline, de vrouw van Jan Costers en van 18 groten 2 Inghelsen voor de kosten. 1401 november 16
301/16 f. 13v/4 Jan Dhert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : dat onder hun voorgangers, Antonis Platijns en
consoorten op 21 oktober 1401 Kateline Haex veroordeelden tot het betalen van 3 schellingen
6 deniers groten aan Aechte van Brakele en van 20 groten voor de kosten. - 1401 november 16
301/16 f. 16/13 De schepenen veroordelen Janne Minneboden, schipmaker, tot het betalen
van 26 schellingen groten tornois aan Heylzoete Tuisschers. - 1401 november 16
301/16 f. 16/14 De schepenen veroordelen Willemme Smoc tot het betalen van 2 pond 2
schellingen groten aan Katheline sRudders, optredend in naam van haar man Janne de
Ruddere. - 1401 november 16
301/16 f. 16/15 Lievin de Beudel geeft volmacht aan Katheline, zijn vrouw, om in zijn naam
zijn schulden te innen. - 1401 november 16
301/16 f. 13v/8 De schepenen veroordelen Janne van den Brake tot het betalen van 25
schellingen groten als aflossing van een schuld aan Lievin Hudgebout en Jan de Temmerman fs
Willem als erfgenaam van Mergriete sMaeghs, weduwe van Clais Bachauts. Voldaan op 27
februari 1402 (n.s.). - 1401 november 17
301/16 f. 16v/1 Jan van den Vivere erkent 3 pond 3 schellingen 9 deniers groten tornois
schuldig te zijn aan Jacoppe Doedins. - 1401 november 17
301/16 f. 16v/2 Cornelis de Langhe, van Oppem, erkent 3 pond groten schuldig te zijn aan
Gheeraerde Soetamis. - 1401 november 17
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301/16 f. 16v/4 Maes de Tauwere geeft aan Gheeraerde den Montenere, priester en
ontvanger van de donderdagmissen voor O. Vrouwen in Sint-Niklaas de volgende erfelijke
renten : 4 schellingen 5 deniers 1 allinc parisis op het huis en erf in het bezit van Boudin
Voetwater en gelegen op de Muide tegen de Doornzelestraat; 5 schellingen 11 deniers parisis
op het huis en erf naast het voornoemd huis, gelegen tussen het huis van Jan sGraven en het
huis van de weduwe van Jan van de Velde, en nu in het bezit van Pieter de Muenc. - 1401
november 17
301/16 f. 16v/5 Ghijselbrecht de Grutere fs Ghiiselbrecht geeft voor zichzelf en voor zijn
oom Willemme den Grutere, 14 schellingen parisis per jaar aan Gheeraerde den Monteneere,
priester en ontvanger van de Heilige-Geest van Sint-Niklaas en dit ten voordele van de
"Donderdach messen". Ghiiselbrecht verkocht bovendien aan Symoene de Pape voor zichzelf
en voor Symoene uten Hove en voor Claise den Crane 14 schellingen parisis ten voordele van
de "Donderdach messen" en 12 deniers parisis voor de "Heilige Geest". Deze 29 schellingen
parisis heeft hij verzekerd op een huis in de Rosierstraat en wordt nu betaald door Willem
Dhert. - 1401 november 17
301/16 f. 16v/6 Lauwers van Hiifte erkent voldaan te zijn van de 6 pond groten tornois
gekregen van zijn grootmoeder Katheline Gheerem, weduwe van Raes Brabanter. - 1401
november 17
301/16 f. 16v/7 Fransoys Sproec erkent 4 pond 10 schellingen groten tornois schuldig te zijn
aan Janne van den Hende, schipman. - 1401 november 17
301/16 f. 16v/8 Gillis van Brakele erkent schuldig te zijn aan Lievine Gheylinghe en
Lauwereinse van Hiijfte fs Jan de som van 14 pond 13 schellingen 4 deniers groten tornois van
een koop van een huis, gelegen in de Oudburg. Borg: Jan Godins. Voldaan 5 maart 1413 (n.s.)
- 1401 november 17
301/16 f. 17/1 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat zij op 5 november 1401 Janne van der
Scaffelt veroordeelden tot het betalen van 8 schellingen 4 deniers groten aan Heinric den
Wilden en van 24 groten voor de kosten. - 1401 november 17
301/16 f. 17/2 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat zij op 5 november 1401 Daniel Peyne
veroordeelden tot het leveren van 8 halsters rogge en van 29 groten voor de kosten. - 1401
november 17
301/16 f. 17/3 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat hun voorgangers, Jan van Varnewijc,
Thomaes de Clerc en consoorten op 21 mei 1400 Janne vanden Boegaerde, van Aaigem,
veroordeelden tot het betalen van 8 schellingen 9 deniers groten en 1 Inghelse aan Gillis
Poelnake en van 17 groten voor de kosten. - 1401 november 17
301/16 f. 17/4 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat zij op 27 september 1401 Jacoppe
Vladen veroordeelden tot het betalen van 4 schellingen 6 deniers groten aan Jan Bloumen en
van 20 groten 2 Inghelsen voor de kosten. - 1401 november 17
301/16 f. 17/5 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat zij op 25 oktober 1401 Janne
Surgheloes veroordeelden tot het betalen van 3 schellingen groten aan Gheeraert vander Haghe
en van 17 groten voor de kosten. - 1401 november 17
301/16 f. 17/6 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren: dat zij op 25 oktober Boudine Paris
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veroordeelden tot het betalen van 4 schellingen groten aan Jacop Heyen en van 17 groten en 1
Inghelse voor de kosten. - 1401 november 17
301/16 f. 17/7 Gillis de Vriese, Martin Stockman en Gillis vander Beke, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren: - dat hun voorgangers Martin de Ghend,
Lievin vanden Ghiist en consoorten op 28 juli 1401 Anthonis Cabuus veroordeelden tot het
betalen van 3 schelling groten aan Pauwels Platen en van 15 groten 1 Inghelse voor de kosten.
- 1401 november 17
301/16 f. 22/5 De schepenen veroordelen Jane uten Hove fs Clais tot het betalen aan de
kerkmeesters van Sint-Niklaas de som van 35 schellingen groten, dit is de helft van de
onkosten van de begrafenis van Jacop Hake. - 1401 november 17
301/16 f. 50/10 Michel Triel erkent schuldig te zijn aan Pieteren Borlute, de leerlooier, de
som van 24 schellingen groten tornois van een lening en de koop van leder. - 1401 november
17
301/16 f. 13v/10 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Seghers, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat :- hun voorgangers, Ghiselbrecht van Roeselaer, Gillis
Moraerd en consoorten op 27 maart 1401 (n.s.) Pieteren den Tolneere veroordeelden tot het
betalen van 16 schellingen groten aan Janne van Husseringhen en van 20 groten voor de
kosten. - 1401 november 18
301/16 f. 13v/11 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Seghers, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat :- hun voorgangers, Ghiselbrecht van Roeselaer, Gillis
Moraerd en consoorten op 22 juni 1401 Janne de Maegh veroordeelden tot het betalen van 22
groten aan Jan van Waes en van 16 groten 1 Inghelse voor de kosten. - 1401 november 18
301/16 f. 13v/12 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Seghers, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat : - hun voorgangers, Ghiselbrecht van Roeselaer, Gillis
Moraerd en consoorten op 4 juni 1404 Mergriete van Doerne veroordeelden tot het betalen
van 10 schellingen 6 deniers groten aan Boudine van Calcen en van 14 groten voor de kosten.
- 1401 november 18
301/16 f. 13v/13 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Seghers, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat :- zij op 5 november 1401 Gillis van Artevelde
veroordeelden tot het betalen van 11 schellingen groten aan Wendelmoete Tsduutschen en van
11 groten voor de kosten. - 1401 november 18
301/16 f. 14/3 Pieter vanden Wastinen, van Meulebeke, erkent schuldig te zijn aan Janne
Goeberte de som van 6 nobelen van achterstallige lijfrente. - 1401 november 18
301/16 f. 16v/9 De schepenen veroordelen Cruden Commers tot het betalen van 2 pond 5
schellingen 6 deniers groten aan Janne den Grave en Phelipse Huusmanne. Voldaan 30 februari
1402 (n.s.). - 1401 november 18
301/16 f. 16v/10 De schepenen veroordelen Mergriete, weduwe van Heinric Snellaerts, tot
het betalen van 30 schellingen groten tornois aan Janne Heuse en van 9 groten voor de kosten.
- 1401 november 18
301/16 f. 24v/3 Jan Haesbijt, Joes Haesbijt, Jacob van der Haghe en Boudin huten Hove,
geven volmacht aan Willem den Ruwen om hun schulden te ontvangen. - 1401 november 18
301/16 f. 28/3 Inghelram Godeverts erkent 12 pond groten tornois schuldig te zijn aan
Vincente Inghele. - 1401 november 18
301/16 f. 14/4 Jan van Caudemberghe erkent schuldig te zijn 6 pond 14 schellingen 5 deniers
groten aan de heer van Pitsenborch te Mechelen. - 1401 november 19
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301/16 f. 14/5 Andries Pleke heeft aan Mergriete vanden Riebeken, weduwe van Jan Veys, en
aan Kateline Ghijs, genaamd van der Haghe, een lijfrente van 12 pond parisis verkocht. Borg :
Jacop de Silbekere, Jacop Franssone. - 1401 november 19
301/16 f. 14/7 De schepenen veroordelen Janne den Heere fs Heinrix tot het leveren van 2
mudde "suckeljoens" of het betalen van 20 schellingen groten aan Wouteren den Keyser van
Kortrijk of van zijn gevolmachtigde, Daniele vanden Bossche. Verder bekent hij 24 schellingen
groten tornois schuldig te zijn aan Wouteren voornoemd. Borgen: Andries Eye, Willem van
Pitteghem - 1401 november 19
301/16 In het geschil tussen Jacop Inghele en Janne den Waghemakere fs Pieter om de som
van 13 pond groten tornois van de koop van de woning, gelegen in de parochie van Stekene,
welke Jan voornoemd van Jacop voornoemd kocht; verwijzen de schepenen beiden naar de
schepenen van Kemzeke - 1401 november 19
301/16 f. 14v/5 De schepenen veroordelen Pieteren Roessen tot het betalen aan Segheren
den Dukere de som van 16 schellingen 6 deniers groten en een "suster" rogge. - 1401
november 19
301/16 f. 14v/5 Lievin Polleyn, de jonge, geeft aan Pieter Lotins de toestemming om 8 pond
groten tornois te ontvangen van Janne van Dielbeke en Kerstine, zijn vrouw. Pieter
voornoemd zal daarvan aan Pieteren van Papeghem 2 pond groten tornois betalen - 1401
november 19
301/16 f. 15v/9 Symoen Tienpond erkent 2 pond groten tornois schuldig te zijn aan Janne
Mourslach, vertegenwoordiger van de infirmerie van Sint-Elisabeth. - 1401 november 19
301/16 f. 16v/11 De schepenen veroordelen Lodewijke Steemaere tot het betalen van 2 pond
2 deniers groten tornois aan Joesse Stememe. - 1401 november 19
301/16 f. 15/4 Jan vanden Hamme verkocht aan Jacoppe den Pottere een erfrente van 5
schellingen 3 deniers parisis bezet op een huis gelegen aan de groentenmarkt op de hoek van
de Hoogpoort, genoemd "Cranenborch of den Hoeren". - 1401 november 20
301/16 f. 14/6 Godevert vanden Brugghen erkent schuldig te zijn aan Pietren den Smet de
som van 5 pond groten tornois van de koop van ijzer; deze som is verzekerd op zijn huis
gelegen bij Sint-Niklaaskerkhof op een erf toebehorende aan de Heilige-Geest : Gheerart de
Maintenay(i)e. - 1401 november 21
301/16 f. 15/8 Matte van den Abeele erkent schuldig te zijn aan Fransoise Moraele de som
van 4 pond 4 schellingen groten. Haar huis, gelegen aan Ingelandgat staat er borg voor.
Landheer: Jan Morael fs Jan. Kwijtschelding op 30 augustus 1403 - 1401 november 21
301/16 f. 20v/9 Simoen van der Scaffelt erkent 27 schellingen 4 deniers groten tornois
schuldig te zijn aan Gheerarde Soetamise. - 1401 november 21
301/16 f. 37/4 Gillis van der Doelaghen huurt van Thomase Steurem en Janne Haghine,
voogd van het Sint-Janshuis aan de Houtbriel, de mate van de ellen van den lynwade voor de
som van 9 pond 5 schellingen groten per jaar. Borgen : Jan van der Mersch, de bleker; Lievin
Coets, Jan Willebrant. - 1401 november 21
301/16 f. 17/11 Jan van Riemen heeft aan Janne Claeuse een huis, gelegen tussen het huis
van Jan Wannemaker en Jan Tax, verkocht voor de som van 16 pond groten tornois. Van dat
huis komt een landcijns van 12 schellingen parisis en een kapoen voor Sint-Claren en Janne
Morale, de jonge, priester.
Borgen: Philips van der Hallen, Heinric de Wilde, brouwer. Luuc vanden Pitte treedt op in
naam van Sint-Claren. 12 december 1401: Jan van Riemen geeft volmacht aan Janne fs Arend
en Bertelmeeus van den Briele om zijn schulden te innen. 9 februari 1403 (n.s.): Jan fs Arend
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en Bertelmeeus van den Briele hebben 4 pond ontvangen van Janne Claeuse - 1401 november
22
301/16 f. 17v/2 Beatrise van Stripen verkoopt aan Robbrechte vanden Hoyen 66 roeden land
gelegen in de parochie van Belsele palend aan de straat tegen de "verreberre" en langs de
andere kanten palend aan het land van Robbrechte voornoemd welke deze in leen houdt van
Gillisse den Siettere, genoemd vanden Brouke. - 1401 november 22
301/16 f. 19/6 Op verzoek van Marie sClerx, gevolmachtigd door haar man Jan de
Sciltcnape, wordt het huis gelegen op de hoek van de Kromme Steeg en de Bennesteeg en
toebehorend aan Gillis Vetkine, gepand voor 2 pond groten. Deze 2 pond groten was Gillis
voornoemd Janne Witoc, priester, nog schuldig. Amman van Gent : Willem Rucghestul. - 1401
november 22
301/16 f. 19v/6 Lievin de Pape geeft volmacht aan Pieteren van den Bossche om zijn
schulden te innen. - 1401 november 22
301/16 f. 20/4 Philips van Oudenhuus, Gillis van Crombrueghe, Robrecht van Eecke en Jan
Pric, meesters van de Hallen, rapporteren dat hun voorgangers, Gheerolf Bette fs Jacop, Jan de
Wielmakers en consoorten op 6 juli 1401 met Arenden van den Damme, amman van Gent, op
verzoek van meester Claise van der Eecken, zijn broeder, verpandingen deden om de schuld
van 15 nobelen, welke Raesse Onredene, de oude, schuldig was Pieteren van Adeghem en de 5
schellingen 6 deniers groten voor de kosten, af te lossen. - 1401 november 22
301/16 f. 21/4 Symoen van der Cauderborch, heer van Oplinter, en zijn vrouw en Gheerem
Borluut verkopen Mergriete Dieds, weduwe van Nys Noerdonc, 24 roeden zwavelland, gelegen
te Galgenberg naast de Bergmolen voor 12 groten per roede . - 1401 november 22
301/16 Symoen van der Cauderborch, heer van Oplinter en zijn vrouw en Gheerem Borluut
verkopen aan Lamsine Bachelin 24 roeden zwavelland gelegen te Galgenberg naast de
Bergmolen en nog eens 12 roeden in hetzelfde stuk land voor 12 groten per roede. - 1401
november 22
301/16 f. 21v/7 De schepenen veroordelen Jan Cuevelier tot het betalen van 2 pond 10
schellingen groten tornois aan Claise van Kerchem. Borg : Ghisembrechte van den Velde. 1401 november 22
301/16 f. 14v/3 De schepenen veroordelen Heinric van Groetenbruel, in naam van Claise
van Curterike, erfgenaam van Mergriete van der Ecke, tot het betalen aan Beatrise Lants, de
som van 10 schellingen groten tornois van achterstallige huishuur welke Mergriete voornoemd
schuldig was aan Beatrise voornoemd. Voldaan op 6 februari 1402 (n.s.). - 1401 november 23
301/16 f. 14v/6 Mathijs Damins erkent schuldig te zijn aan Janne Wandelaert de som van 16
pond groten tornois van den koop van een huis, gelegen in de Kortrijksepoortstraat in SinPieters op het erf van Jan Bentins. Borgen : Gillis Hameyde, Jan de Coninc. - 1401 november
24
301/16 f. 14v/7 Gheeraert de Vriese erkent schuldig te zijn aan Matthise Damins de som van
7 pond 6 schellingen 8 deniers groten van de koop van een huis, gelegen in de
Kortrijksepoortstraat in Sint-Pieters. Borgen : Gillis de Vriese, tijkwever, Goessin de Vriese. 1401 november 22
301/16 f. 14v/8 Jacop Meyeraert en Jan van Mayeghem, voogden van Hemkine fs Jacob
Meyeraerde, treffen volgende schikking in verband met de aflossing van een schuld van 7
pond, welke Jacob Meyeraerde vroeger leende van Jacob de Moer Pauwels met zijn erf en stal
als pand en welke som zijn kind nog schuldig is aan Kerstine sMoers. Kerstine sMoers mag
gedurende 4 jaar het erf en de stal gebruiken; in ruil daarvoor moet ze Hemkine voorzien van
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eten, drinken en klederen en na verloop van die 4 jaar zal ze hem nog 1 pond groten betalen. 1401 november 22
301/16 f. 15/6 Jan de Brune fs Mechiel, erkent 3 pond groten schuldig te zijn aan Boudine
vanden Bloct.
Borgen: Jan van Landuut en Jan de Beste. - 1401 november 24
301/16 f. 17v/3 Ghiselbrecht Strijc en Jan van Oest fs Gillis erkennen schuldig te zijn aan
Jacop van den Somple, de brouwer, de som van 30 pond groten tornois van een koop van
erven in de parochie van Bellem. Op 27 april 1403 werd aan Jacoppe voornoemd 10 pond
groten en 25 schellingen groten betaald. Op 26 maart 1404 (n.s.) werd aan Jacoppe voornoemd
10 pond groten betaald. - 1401 november 24
301/16 f. 17v/4 Willem Steyaert, genaamd Mayaert en Jan de Sceppere fs Jan van Bellem,
erkennen schuldig te zijn aan Jacoppe van den Somple, de brouwer, de som van 30 pond
groten tornois van de koop van erven in de parochie van Bellem. Op 27 april 1403 werd aan
Jacoppe voornoemd 10 pond en 25 schellingen groten betaald. Op 26 maart 1404 (n.s.) werd
aan Jacoppe voornoemd 10 pond betaald. - 1401 november 24
301/16 f. 18/2 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans rapporteren : -dat zij op 8 november 1401 Boudine Parijs
veroordeelden tot het betalen van 4 schellingen 7 deniers groten aan Matte, de vrouw van Gillis
vanden Walle en van 18 groten en 2 Inghelsen voor de kosten.
- 1401 november 24
301/16 f. 18/3 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans rapporteren : - dat zij op 15 oktober 1401 Janne van Curtrike
veroordeelden tot het betalen van 7 pond parisis 1300 en 1/2 balken van "fasseel" hout aan
Pieteren Straetman. - 1401 november 24
301/16 f. 18/4 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans rapporteren : - dat zij op 15 oktober 1401 Gillis van Malem
veroordeelden tot het betalen van 3 schellingen 8 deniers groten en 1 Inghelse aan Soetin, de
vrouw van Jan Bachuus en van 14 groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1401 november 24
301/16 f. 18/5 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans rapporteren : -dat hun voorgangers Martin de Ghend, Lievin van
de Ghist en consoorten : op 4 juni 1401 Janne van Hecke van Sint-Maria-Oudenhove
veroordeelden tot het betalen aan Gillis vander Haghe van 28 groten en van 24 groten en 2
Inghelsen voor de kosten. - 1401 november 24
301/16 f. 18/6 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans rapporteren dat zij op 12 juli 1401 Pieteren Maroel fs Pieter
veroordeelden tot het betalen van 2 pond 7 schellingen groten aan Willem den Bindere en van
30 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1401 november 24
301/16 f. 11v/4 Arent Borkin erkent 2 pond 4 schellingen groten schuldig te zijn aan
Simoene van den Wincle. - 1401 november 24
301/16 f. 33/4 In het geschil tussen Jacop Snouc en de borgen van de weduwe van Maes
Priems, namelijk Lievine Wouters, Gillis Symoens en Gillis Nijs om de som van 42 schellingen
11 deniers groten van achterstallige huishuur, spreken de schepenen het volgende vonnis uit :
Lievine voornoemd zal 21 schellingen 5 deniers groten en 1/2 van de resterende som betalen,
Gillis Symoens 2/4 van de resterende som en Gillis Nijs 1/4 van de resterende som. - 1401
november 24
301/16 f. 33/5 Gillis van Landeghem en Gheerart Merman, pachters van Jan Bernaige, heer
van "Mauden en van Perke" van zijn leengoed te Heuvrenhuus gelegen in de parochie van
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Wannegem en van Lede, beloven 60 pond parisis groten te betalen aan Janne van Elverzele :
deze som is Jan Bernaige aan Janne voornoemd schuldig van een erfrente. Deze som komt in
mindering van hun pacht. - 1401 november 24
301/16 f. 79/5 Gillis de Pape fs Jan huurt van Janne van Budzeghem, ontvanger van het land
van Nevele, de molen gelegen te Vinkt voor 15 mudde en 3 halsters koren per jaar. Borg: Jan
de Pape, Gillis' vader. Oebrecht de Pape, zijn broer - 1401 november 24
301/16 f. 15/1 Pieter van der Doelaghen en Jan Boenaert erkennen 3 pond groten tornois
schuldig te zijn aan Beelen van der Corben, weduwe van Willem Caens. - 1401 november 26
301/16 f. 17/6 Bernaert van den Brugghen erkent schuldig te zijn aan Mechiele Scatteman de
som van 9 pond groten tornois. Bij de dood van Bernaert voornoemd zal Michiele voornoemd
erfstukken mogen hebben ter waarde van 9 pond groten tornois. 6 juli 1404 : Michiele
voornoemd scheldt Bernaert voornoemd zijn schuld kwijt. - 1401 november 27
301/16 f. 5/13 Jacop Lammins, genaamd vander Pale, erkent 28 schellingen groten schuldig
te zijn aan Janne Ronghen . - 1401 november 28
301/16 f. 15/10 De schepenen veroordelen Michiel Navegheer tot het betalen van 2 pond 2
schellingen groten aan Philipse van Dronghine. - 1401 november 28
301/16 f. 15/14 Matthijs vanden Loene erkent 3 pond 8 deniers groten tornois schuldig te
zijn aan Lievin de Wulslaghere. Borg : Heinric Wouters. - 1401 november 28
301/16 f. 15v/3 Jacop Lammins erkent 5 pond 11 schellingen groten tornois schuldig te zijn
aan Lievin de Wulslaghere. Voldaan : op 20 juni 1402 door Janne den Quackeleere. - 1401
november 28
301/16 f. 18v/5 Jan Thoen fs Claeus, erkent schuldig te zijn aan Jacoppe Loekermanne,
parochiepriester van Temse, de som van 7 pond groten tornois van achterstallige pacht - 1401
november 28
301/16 f. 20v/5 Jan van den Amme erkent 28 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Tomaes Storeme. - 1401 november 28
301/16 f. 20/6 De schepenen veroordelen Janne van Huuse, als borg voor de weduwe van
Jan Hacxs, tot het betalen van 35 schellingen groten tornois aan de kerkmeesters van SintNiklaas. - 1401 november 28
301/16 f. 42/1 Willem van den Bussche pacht van de abt en het convent van Drongen het
tienden van Landegem om 7 pond groten tornois per jaar. - 1401 november 28
301/16 f. 42/2 Jacop Hausin belooft aan de abt en het convent van Drongen de huizen,
genoemd "te Meeren" en gelegen in de parochie van Mater en welke hen toebehoren,
gedurende 7 jaar te herstellen. De abt zal in ruil daarvoor de pacht van Jacop voornoemd met 3
pond 6 schellingen groten per jaar verminderen. 399 : Gherem Borluuts en Segher Everwijns. 1401 november 28
301/16 f. 15/7 De schepenen veroordelen Wulf Tienpond, als borg van Janne Tienponden
tot het betalen van 30 schellingen 9 deniers groten 2 Inghelsen aan Boudine uten Hove. - 1401
november 29
301/16 f. 18/8 Bussaert van Munte erkent schulldig te zijn aan Janne van Nuefville de som
van 32 pond groten tornois van de koop van een huis, gelegen in de Savaanstraat te SintPieters, dat Jan van Mayeghem van Janne van Nuefville gekocht had. - 1401 november 29
301/16 f. 18/9 Gillis van Nueville erkent schuldig te zijn aan Claise den Wale de som van 51
schellingen 10 deniers groten van een lening. - 1401 november 29
301/16 f. 18v/8 Willem van Melkenbeke verkoopt aan meester Janne Stuvaerde een huis voor
14 schellingen groten tornois in de Korte Dagsteeg tussen het huis van Boudin Lampsins en
het huis van Jan voornoemd, met een landcijns van 28 schelling parisis voor Beelen Coutenays

29

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

en broeder Heinric Hoernic. Borgen: Jan Stuwaert, Andries Stuwaert fs Janne voornoemd
Landheer: Heinric Hoernic, Franse Moyaert. Kwijtschelding: door Willem voornoemd op 28
januari 1417 (n.s.) - 1401 november 29
301/16 f. 20v/6 Willem de Vremde erkent 46 schellingen 8 deniers groten schuldig te zijn aan
Tomaesse Steureme. Voldaan : 20 juli 1402 - 1401 november 29
301/16 f. 67v/14 Joes van Valinbeke belooft 20 schellingen te betalen aan de weduwe van
Cornelis sWinters. - 1401 november 29
301/16 f. 15v/6 Pieter Cabuus, of Cardebaec, erkent schuldig te zijn aan Mergriete
tsWedeghen, de vrouw van Jan Smeds, genoemd "de Pape", de som van 5 pond groten tornois
van de koop van laken en van een lening. - 1401 december 1
301/16 f. 10v/3 De schepenen veroordelen Janne Boenen tot het betalen van 15 schellingen
groten aan Jacop Doedin - 1401 december 1
301/16 f. 18v/7 Lodewijc van Nevele fs meester Ector erkent schuldig te zijn aan Staesine
van den Kringhe de som van 32 pond groten tornois voor de koop van een huis, gelegen in de
Burgstraat op het erf van Everdey sGruters tussen het huis, gelegen in de Burgstraat op het erf
van Everdey sGruters tussen het huis van Gheerolfs Vertrunen en het huis van Pieter Willaerts,
een oude kleerkoper. Het huis heeft een landcijns van 22 schellingen parisis en 4 kapoenen.
Borgen: Lievin van Audenaerde, Jan Loene - 1401 december 1
301/16 f. 20/1 Op 27 januari 1387 (n.s.) erkent Willem Veralyssen voor de schepenen, Jacop
vanden Pitte, Lievins Maghs en consoorten, dat hij schuldig is aan Janne Tuscaen de som van
25 pond groten tornois welke zal betaald worden uit zijn nalatenschap. Willem Tuscaens en
Willem en Jan de Strekel, genoemd de Smul, optredend in naam van Jacop Tuscaen,
erfgenenaam van Janne Tuscaen schelden de erfgenaam van Willem Veralyssen de helft van de
hogergenoemde som kwijt. - 1401 december 1
301/16 f. 21v/6 Jacob van den Pitte, Harent Everwijn en consoorten, schepenen van de
keure veroordelen Janne Seghers van Hautem, als borg van Gillisse van Hauwenzeele, tot het
betalen van 22 schellingen groten ttornois aan Claise Kerchem. Gillisse voornoemd moet zijn
borg vergoeden. - 1401 december 1
301/16 f. 15/11 Sanders Sersanders erkent 4 pond 19 schellingen tornois schuldig te zijn aan
Janne Scape. - 1401 december 2
301/16 f. 15/12 Sanders Sersanders erkent 4 pond 19 schellingen tornois en 28 schellingen
groten tornois schuldig te zijn respectievelijk aan Lievine van Overackere en Janne van
Westvoerde. - 1401 december 2
301/16 f. 15v/2 Jacop vanden Putte, Pieter Amelrix en consoorten, schepenen van de Keure,
veroordelen Katheline, weduwe van Heinric vanden Wastinen, en Pieteren den Wolre, als
voogd van de kinderen van Heinric voornoemd, tot het betalen van de schulden aan Janne
Clocmanne. - 1401 december 2
301/16 f. 18v/1 Gillis Mayhu erkent als borg van Thorrine Heekarde schuldig te zijn aan
Thomaes Storem de som van 16 schellingen 8 deniers groten tornois en 2 Inghelsen. - 1401
december 2
301/16 f. 18v/2 In het geschil tussen Gillisse uter Lelyen en Aleyten Ysenbaerts, zijn vrouw,
enerzijds en Jan van Huffelghem, de jonge, en Marie van Leden, zijn vrouw anderzijds, wordt
volgende schikking getroffen : Gillisse voornoemde behoudt zijn pacht van het goed te Lede
en betaalt daarvoor 5 pond per jaar en bovendien zal hij Janne voornoemd 32 pond parisis
betalen. - 1401 december 2
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301/16 Gillis de Maegh pacht van Hughie Goethals fs Hughe 7 bunders 8 honderd 51
roeden land, gelegen in de parochie van Markegem voor de som van 46 groten tornois per jaar.
- 1401 december 1
301/16 f. 15/9 Gheeraerd Wieric erkent 11 pond groten tornois schuldig te zijn aan Janne
Plumen. - 1401 december 3
301/16 f. 15/1 Jan de Man van Zwijnaarde, genaamd Zwyndan, erkent schuldig te zijn aan
Janne Clocman de som van 35 schellingen groten tornois van de koop van koren. - 1401
december 3
301/16 f. 15v/5 Kateline vanden Stappen, weduwe van Pieter, erkent schuldig te zijn aan
Gillisse van Ronneke, de brouwer, de som van 4 pond 7 schellingen 8 deniers groten van de
koop van bier. - 1401 december 3
301/16 f. 15v/8 Mayhu Voegaert geeft volmacht aan Wouteren den Grave om zijn schulden
te innen. - 1401 december 3
301/16 f. 19/1 Jan Colinssone, abt van de abdij van Drongen, geeft aan de kerk van SintMichiels, een erfrente van 22 schellingen parisis per jaar komende van een erf gelegen aan de
Groene Briel tussen het erf van Bussaerds Berteloet en het erf van het nieuwe klooster. - 1401
december 3
301/16 f. 19/7 Simoen van Bassevelde fs Daneel verkoopt aan Jacoppe Broeloes, broeder in
het leprozenhuis in Gent, ten voordele van het leprozenhuis, 20 gemeten land, gelegen in de
parochie van Bassevelde, met een cijns van 36 groten per jaar. Hij verkocht eveneens aan het
leprozenhuis de helft van een erfrente van 3 pond 8 schellingen 6 deniers parisis en 3
kapoenen. Willem Demakere betaalt daarvan 15 groten, Heinric de Bazeleere 2 schellingen
groten, Roeger Bloumert 2 schellingen groten en 2 kapoenen en Simoen Maes 5 schellingen 6
deniers parisis en 1 kapoen - 1401 december 3
301/16 f. 20/2 In het geschil tussen Joesse van Ghend, als erfgenaam van Gillis de Temmer
fs Gillis en Janne van Dighele, om een huis gelegen in de Lange Meere naast het huis van
Laureins van Ghend, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Joesse voornoemd zal
1/4 van het huis met de landcijns die er bijhoort als zijn eigendom hebben. - 1401 december 3
301/16 f. 22/1 De schepenen veroordelen Janne Voerbosch tot het betalen aan Kateline
Godeverts de som van 30 schellingengroten tornois. Kateline heeft aan Janne Pricke volmacht
gegeven om haar schuld te innen. - 1401 december 3
301/16 f. 22/2 Lievin vanden Scote fs Jan verhuurt aan Gillisse vander Haghe een hofstede
gelegen in de parochie van Lo voor 10 schellingen groten per jaar. Verder erkent Lievin
voornoemd schuldig te zijn aan Gillisse voornoemd de som van 31 schellingen groten tornois
- 1401 december 3
301/16 f. 22/4 Mergriete Sersanders verkoopt met toestemming van Bussarde van Munte,
haar man en voogd, een erfrente van 38 schellingen 11 deniers parisis aan Gillis den Suttere.
Deze erfrente is bezet op een huis en erf, genoemd "Den Bonten Hert " gelegen aan de
Coernaert. Zij verkoopt ook 1/20 van de 3 kelders onder het voornoemde huis; op deze 3
kelders heeft Beatrisse vanden Strekele, de vrouw van Cornelis, een lijfrente van 2 pond groten
tornois per jaar. - 1401 december 3
301/16 f. 22/8 Laureins Sneuc en Jan vanden Hamme huren van Jacop Scoenarde en
Segheren de Vriese een hofstede voor 4 pond parisis per jaar waarop zij een "Pittin" zullen
plaatsen. - 1401 december 3
301/16 f. 23/7 Jan Bentin heeft aan de prior en de kloosterlingen van het Karthuizerklooster
een stuk van 4 gemeten verkocht, gelegen buiten de Waalbrug naast het Siklien. - 1401
december 3
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301/16 f. 31/8 Jan Clocman erkent schuldig te zijn aan Janne van Ecke de som van 39 pond
6 schellingen groten tornois. Janne van Hecke geeft Lievin Pollein de som van 8 pond groten
tornois welke hij zal ontvangen van Jan Clocman in 2 betalingen in 1405. Jan Clocman zal die 8
pond groten tornois na het akkoord van Lievin voornoemd betalen aan Janne Wansen, als
aflossing van die schuld welke Lievin voornoemd hem nog schuldig was. 16 juli 1407 : Jan
Wansen erkent 4 pond groten tornois ontvangen te hebben van Janne Clocman. Schepenen in
1401 : Pieter Sersymoens, Jacop vanden Houtkine. - 1401 december 3
301/16 f. 36/8 Jan Ebbrecht erkent schuldig te zijn aan Lievine Ghiselaes de som van 6 pond
groten tornois. Voldaan op 14 maart 1402 (n.s.). - 1401 december 4
301/16 f. 15v/4 Gillis vanden Bies erkent schuldig te zijn aan Lijsbette Rokaerts de som van
3 pond groten tornois van 6 vaten "Oesmende". Borgen: Jan van Everghem fs Willem,
Ghiselbrecht van Muscoete en Hebbert Gheloeft. - 1401 december 5
301/16 f. 15v/7 Jan van den Amme verkoopt aan Andriese de Brouwere, 1/4 van 3 huizen,
gelegen in de Nederschelde- straat waarvan 1 huis op de hoek van de Koutersteghe en aan de
weverij paalt. - 1401 december 5
301/16 f. 19/3 Gheertruud Sloefs erkent schuldig te zijn aan Symoene den Abt, de som van
40 pond parisis. Deze 40 pond zijn verzekerd op een huis en erf gelegen in de SintPietersnieuwstraat naast het huis van Jan Joncheeren te Sint-Pieters. Janne Sloeve heeft op 11
februari 1386 (n.s.) 29 pond groten verzekerd op datzelfde huis; toen waren Jan van den
Kerchove en Jan Raes schepenen. - 1401 december 5
301/16 f. 19/4 Jan van Munte, Jan Amelric en Vincent Inghel, halmeesters in de pit,
rapporteren dat Jan de Backere zich voldaan verklaart van de 48 Scilden, door Jacoppe van Loe
en Janne Osten betaald als borgen voor Janne van Loe. - 1401 december 5
301/16 f. 19/5 De schepenen veroordelen Janne Riicquaerde, linnenwever, tot het betalen
van 20 schellingen groten tornois aan Clais de Vleeschouwers. Borg : Jan de Brunen. - 1401
december 5
301/16 f. 19v/2 Willem de Cupere van Drongen erkent schuldig te zijn aan Janne Moerslacht,
in naam van de infirmerie van Sint-Elisabeth, de som van 32 schellingen groten tornois. - 1401
december 5
301/16 f. 15/13 Ghyoet van Oemberghe erkent schuldig te zijn aan Pieteren van Bruecelle de
som van 5 pond 5 schellingen groten tornois voor de spieshouten planken. Borgen : Jan de
Hert van Lede, Jan Godins de schilder, Jan de Buc. - 1401 december 7
301/16 f. 19v/1 Jan de Heere, bakker, verkocht aan Janne van Sloete een lijfrente van broden,
verzekerd op de helft van zijn bakerij, gelegen in de Sint-Lievenspoortstraat, bij het SintLievenshuis naast het huis van Simoen Hodeneeren op een erf toebehorend aan jonkvrouw
Godeverts, weduwe van Uten Hove en aan Diederic Allincstrate langs zijn vrouw, Lisbette van
den Kerkhove om. - 1401 december 7
301/16 f. 22v/7 Jan de Hamer erkent 34 pond parisis schuldig te zijn aan Heinricke vander
Haghe. Voldaan : 12 april 1403 (n.s.). - 1401 december 7
301/16 f. 29/4 Clais Daens fs Clais armenmeester van Sint-Michiels erkent geen recht te
hebben op de erfrenten op hofsteden, gelegen buiten Gent, en op 200 bedden land, gelegen te
Adegem in de parochie van Sint-Pieters, welke zijn vader gekocht had ten voordele van de
armen. Bij schadeberokkening door zijn erfgenamen zullen de armen 4 pond groten tornois
ontvangen uit zijn nalatenschap. - 1401 december 7
301/16 f. 19v/8 Clais vanden Berghe erkent 20 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
het Sint-Janshuis (Leugemeete) aan de Waalbrug de som van 20 schellingen groten tornois. 1401 december 9
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301/16 f. 22/3 Kerstoffels Vijd, ridder, geeft volmacht aan Gillis den Joncheere om in zijn
naam zijn schulden te innen. - 1401 december 9
301/16 f. 25v/1 Pieter de Man fs Joes erkent schuldig te zijn aan Clause den Zwaef, ridder, en
aan Janne Sloeven, voogd van het kind van Symoen Sersanders, de som van 15 pond groten
tornois van de koop van een huis met 2 woningen, gelegen in de Onderstraat met daarnaast
een hofstede nu toebehorend aan Willem Sersimoens en vroeger aan Maes Storems. - 1401
december 9
301/16 f. 18v/9 Jan de Koc, kaaskoopman, erkent 4 pond 17 schellingen groten tornois
schuldig te zijn aan Janne van Ghend, van Kortrijk. - 1401 december 10
301/16 f. 20v/3 Jan van Leyns, wonend aan de Leie, en Clais Vrilinc erkennen schuldig te zijn
aan Janne Stuvaerd de jonge, de som van 2 pond groten tornois van een lening. - 1401
december 10
301/16 f. 20v/4 Jacop Volaert erkent 2 nobelen schuldig te zijn aan Fransoye Soysone. 1401 december 710
301/16 f. 21v/3 Gillis Goethals erkent schuldig te zijn aan Mergriete Pauwels de som van 7
pond groten tornois van de koop van een huis gelegen in de Molenaarsstraat te Galgenberg op
een erf toebehorend aan de bijloke. Van dit huis komt er een landcijns van 16 groten tornois.
Ontvanger van de Bijloke : Daneel van den Casteele. - 1401 december 10
301/16 f. 22v/4 Lievin Papal fs Lievin en Johannes vander Linden, erfachtige lieden,
rapporteren dat Boudin de Grave erkent 9 pond groten tornois schuldig te zijn aan Janne van
Hecsele, van Lo. Voldaan op 1 juli 1402. - 1401 december 10
301/16 f. 18/7 Jacop Bernaert erkent 15 schellingen 9 deniers groten tornois schuldig te zijn
aan Janne Ronghen. - 1401 december 12
301/16 f. 18/10 Gillis van den Heede, van Petegem, erkent 24 schellingen groten schuldig te
zijn aan Diederic Everarde. - 1401 december 12
301/16 f. 20v/1 Jan Strevel, priester en ontvanger van het verder genoemd huis en Boudine
den Beere, erfachtige man in Gent, rapporteren dat Roegeer Symoen 1 pond groten verzekerd
op zijn huis in de Komijnstraat, geeft aan Jacop Eyen. - 1401 december 7
301/16 f. 20v/2 Lievin Polein,fs Lievin verklaart zich voldaan door Jan van Dielbeke en
Kerstine, zijn vrouw, terwijl Pieter Loetins Lievin voornoemd kwijtschelding geeft in zijn naam
en in naam van Pieteren van Papeghem - 1401 december 12
301/16 f. 19v/9 Jan Ghoetals, Gilis Ghoetals, gebroeders, en Pieter de Vos erkennen schuldig
te zijn aan Andries de Bruwere, de som van 4 pond 9 schellingen 4 deniers groten van de koop
van laken. - 1401 december 13
301/16 f. 20v/7 Joes van Calais erkent schuldig te zijn aan Janne van Bassevelde en Colaerde
Commer de som van 30 pond groten van het nalatenschap van zijn moeder en broeders.
Verder gaf hij hen volmacht om in zijn naam de huizen en erven welke hij bezit te verpachten
en zijn schulden te innen. Voldaan op 12 maart 1414 (n.s.) - 1401 december 13
301/16 f. 22v/1 Gheeraerde van Lede erkent 2 pond 6 schellingen 8 deniers groten schuldig
te zijn voor Janne van der Vorst aan Lievine van den Eede. - 1401 december 13
301/16 f. 22v/2 De schepenen veroordelen Janne van Strazele tot het betalen aan Janne
Meussone fs Jacop de som van 4 pond 10 schellingen groten tornois. Hij zal 5 groten betalen
voor de kosten. Janne van Strazele erkent schuldig te zijn aan Janne Meussone de som van 14
groten. Voldaan 17 juli 1409 - 1401 december 13
301/16 f. 29v/8 De schepenen veroordelen Janne Goethals fs Arents tot het betalen van 8
schellingen groten tornois aan Zegheren den Vriese, de blauwverver - 1401 december 13
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301/16 f. 77/4 Pieter vander Muelne fs Boudin verkoopt aan Liisbette van Leeuwerghen,
weduwe van Jan Cabeliaus een huis gelegen in de Veldstraat tussen het huis van meester
Gelloets Speliaerts en het huis van Jan Ebbels - 1401 december 13
301/16 f. 77/5 Pieter Maerckaert erkent 36 pond groten tornois schuldig te zijn aan Pieter
vander Muelne.
Borgen : Kerstiaen vanden Gracht. Hellin Pieters. Voldaan op 14 mei 1407 - 1401 december
13
301/16 f. 20v/8 Lamsin Baetseli in erkent 20 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Woutren Martins. - 1401 december 15
301/16 f. 20v/10 Gillis de Kempe geeft volmacht aan Jacob Scaudevlieghe om in zijn naam
zijn schulden te ontvangen. - 1401 december 15
301/16 f. 21/1 De schepenen veroordelen Jacob Leyscoeve tot het betalen van 9 pond 9
schelling 10 schellingen groten aan Janne Soy, ontvanger van Sint-Niklaas. Voldaan op 2
januari 1403 (n.s.) - 1401 december 15
301/16 f. 22v/5 Ghiselbrecht uten Hove verkoopt aan Jan Dullaerd fs Ghiselbrecht een huis
gelegen in de Sint-Pietersnieuwstraat tussen het huis van Alyssen Pappins en het huis van
Willem sBiscop. Dit huis werd verkocht voor 10 pond groten en er komt een landcijns van 30
schellingen parisis en 2 kapoenen van dat huis voor de pitancie van Sint-Pieters. - 1401
december 15
301/16 f. 20/3 Lievin van Dentelghem verkoopt aan Heinric van der Donc, bakker, de helft
van een bakkerij gelegen aan de Kalandenberg tussen het huis van Willem van de Capellen en
het huis van Heinric de Zickelmakere, voor de som van 13 pond groten tornois. Van de
bakkerij komt er een landcijns van 24 schellingen parisis en 4 kapoenen per jaar. Borgen : Jacop
van den Donct, broer van Heinric voornoemd, Wulf van den Berghe en Matteeus Coelins.
Voldaan op 28 januari 1420 (n.s.). - 1401 december 16
301/16 f. 20v/12 Pieter de Grave fs Clais en Lisbette Pops zijn vrouw, erkennen schuldig te
zijn aan Janne Minnen, vleeshouwer, de som van 8 pond groten tornois van een lening - 1401
december 16
301/16 f. 22v/8 Jan van Herdbuer erkent 8 pond groten tornois schuldig te zijn aan Marie,
zijn moeder. - 1401 december 16
301/16 f. 23/2 Jan Ruebs, monnik en "fermerier" in het klooster van Sint-Baafs verpacht aan
Pieter vanden Doelaghen het tiende van Grammene voor 4 pond groten tornois - 1401
december 16
301/16 f. 20/5 Thomaes de Clerc erkent schuldig te zijn aan Janne van Caudenberghe de som
van 6 pond groten tornois van de koop van een huis, gelegen op de Kalandenberg tussen het
huis van meester Jan van Cleve en het huis van Thomaes voornoemd. Voldaan op 5 januari
1402 (n.s.) . - 1401 december 17
301/16 f. 20/8 Jan Vaenkin fs Jan erkent 26 schellingen schuldig te zijn aan Janne
Minnebode, schipmaker. - 1401 december 17
301/16 f. 20v/11 Laureins Reinere fs Laureins erkent schuldig te zijn aan Jan Sconensone fs
Seger de som van 6 pond groten tornois van de koop van een schip. - 1401 december 17
301/16 f. 24/1 Jacop Dhamer erkent 4 pond 9 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Janne vanden Sluetele, genaamd de Backere. - 1401 december 17
301/16 f. 34v/1 In het geschil tussen Willem Steppen en Lisbette, weduwe van Jan Steps fs
Willem spreken de schepenen het volgende vonnis uit. Lisbette voornoemd zal 4 pond 13
schellingen 4 deniers groten betalen aan Willem voornoemd, Willem voornoemd zal de helft
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van de opbrengst van 2 bunders land gelegen in de parochie van Lo, beloofd aan zijn zoon, aan
Lisbette voornoemd betalen. Per bunder zal hij 32 groten betalen. Hij zal haar daarenboven als
achterstel 17 schellingen 4 deniers groten betalen. Voldaan op 18 februari 1402 (n.s.) - 1401
december 17
301/16 f. 36/1 Lievin Udgebout verkoopt aan Gillisse Wieric voor 7 pond groten tornois een
huis gelegen op een erf aan de Galgenberg welke toebehoort aan een kapelrij van Sint-Jan en
nu in het bezit is van meester Justaes de Cupere een landcijns van 6 schellingen 6 deniers
parisis van komt. De 7 pond groten tornois zijn verzekerd op het voornoemde huis en de helft
van een oliemolen, gelegen op een erf aan de Galgenberg welke toebehoort aan een kapelrij te
Ekkergem en nu in het bezit is van meester Niclaus van der Eeken. Van gans de molen komt
een cijns van 54 schellingen parisis. Op 28 januari 1403 (n.s.) werd 5 pond groten betaald.
Borgen : Gillis Bekaert en Joes Bekaert, zijn broeder. - 1401 december 17
301/16 f. 23/1 Zegher Bernaige en Lodewijc van Mulghem erkennen schuldig te zijn aan
Lisbette, weduwe van Jan vander Pale de som van 12 pond 17 schellingen 12 groten tornois
van een koop van een laken. - 1401 december 18
301/16 f. 15v/10 Jan vanden Muelenlande erkent schuldig te zijn aan Johannes de Clerc, de
som van 50 schellingen groten tornois van de koop van een huis gelegen in de kouterstraat
tegen het huis van Lievine van Busseghem. Voldaan op 1 mei 1403 - 1401 december 19
301/16 f. 20/7 De schepenen veroordelen Goessiinne van den Moere tot het betalen van 28
schellingen 4 deniers groten aan Kateline en Hase Ketelboeters. - 1401 december 19
301/16 f. 21/2 Lisbette van Huuse, weduwe van Jan van Buxtale verkoopt aan Gillese den
Costere, de helft van een huis voor de som van 16 pond groten tornois. Dit huis is gelegen "ten
Pitte" tegenover het huis van Jan van Bruly en het huis van de weduwe van sPotter. Op dat
huis staat er een landcijns van 40 schellingen parisis voor de Heilige-Geest van Sint-Niklaas.
Verder zal Gillese voornoemd 20 schellingen groten betalen aan Lisbette voornoemd voor
onroerende goederen die hij van haar heeft gekocht. Ontvanger van de Heilige-Geest van SintNiklaas : Gheerard de Monteneere. - 1401 december 19
301/16 f. 22v/9 Pieter van Erdbuer erkent schuldig te zijn aan Marie, zijn moeder, de som
van 16 pond 10 schellingen groten tornois van een lening. Voldaan : 16 april 1421. - 1401
december 19
301/16 f. 23/3 Gillis de Grave erkent 3 pond 10 schelling groten schuldig te zijn aan
Wouteren Scurmanne, van de koop van een huis gelegen aan de Kromme Es. Borg : Michiel de
Coninc. Voldaan op 5 juni 1402. - 1401 december 19
301/16 f. 23/4 Pieter Mas geeft Lisbette Riiquaerts een lijfrente van 2 halsters koren. Op 9
december 1406 kwijt- gescholden mits een andere verklaring van Pieter voors. voor Pieteren
Sersymoens, Jacop van den Houtkine en consoorten, schepenen van den keure. - 1401
december 20
301/16 f. 20/6 De schepenen veroordelen Boudine vanden Weeden tot het betalen van 10
schellingen groten tornois aan Jacoppe Scaudevlieghe. - 1401 december 20
301/16 f. 21v/1 Rase van Turtelboom verkoopt aan Pieteren van Beerevelt een lijfrente van 1
vlaamse nobel ten voordele van zijn vrouw Beatrijsen sClerx. Rase voornoemd heeft deze rente
verzekerd op zijn huis gelegen op de Kalandenberg op de hoek van de Jodenstraat en dat huis
behoorde vroeger toe aan Janne vander Straten. Dat huis is gelegen op een erf welke
toebehoort aan Janne Screvele, priester; en van dat erf gaat er een landcijns van 32 schellingen
8 deniers parisis naar de kapelrij van Sint-Niklaas. - 1401 december 20
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301/16 f. 22/6 Jan van den Amme erkent schuldig te zijn aan Kateline van den Biest, de
vrouw van Jan van den Steene, de som van 3 pond 16 schellingen parisis van een lijfrente. 1401 december 20
301/16 f. 23/5 Jacop van den Pitte, Harent Everwijn en consoorten, schepenen van de keure,
veroordelen Jacoppe van Weurems fs Jacop tot het betalen van 23 schellingen groten tornois
aan Gillisse Bijl. Voldaan op 6 mei 1402 - 1401 december 20
301/16 f. 21/3 Reynoud Serissone geeft volmacht aan Everarde van Coudenhhove om in zijn
naam zijn schulden van rijnse wijn te innen. - 1401 december 21
301/16 f. 23/6 Jan van Munte, Jan Amelric en Vincent Inghel, halmeesters van het wolhuis,
rapporteren dat zij op 24 oktober 1401 Gillisse van Heelne, Helline Pieters en Lievine den
Sone veroordeelden tot het betalen van 10 pond groten tornois aan Luuxe Lennoete. - 1401
december 22
301/16 f. 23/7 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan van Nuefville, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : -dat zij op 4 oktober 1401 Jan de Keyser,
de molenaar, veroordeelden tot het betalen aan Gheertrude van den Velde, "brustrigghe in
tvispaen" aan de Braambrug, de som van 40 groten tornois en van 11 groten en 2 inghelsen
voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23/9 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan van Nuefville, vinderen
van de opperkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat zij op 24 september 1401 Willem van
den Weerde veroordeelden tot het betalen aan Janne den Meester fs Heinric de som van 18
groten tornois en van 13 groten en 2 inghelsen van de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23/10 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan van Nuefville,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : -dat zij op 22 november 1401
Jacob van der Pale veroordeelden tot het betalen van 6 schellingen 3 deniers groten en 11
groten van de kosten aan Willem den Ruwen. - 1401 december 22
301/16 f. 23/11 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan van Nuefville,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers, Clais Daens
en Jacob Delenden en consoorten op 30 juli 1400 Jan Houkaert veroordeelden tot het betalen
aan Janne den Meester fs Heinric de som van 5 schellingen 4 deniers groten en van 11 groten
en 2 Inghelsen voor de kosten - 1401 december 22
301/16 f. 23v/1 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 17 december 1401 Simoene van
den Waterghange veroordeelden tot het betalen aan Janne den Wieede de som van 3
schellingen 6 deniers groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/2 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 13 december 1401 de vrouw van
meeste Jan van Heedinghen, weduwe van Gheeraert van den Walle veroordeelden tot het
betalen aan Lenten van Essche de som van 16 schelling 11 deniers groten en 1 Inghelse en van
16 groten en 2 Inghelsen van de kosten.en - 1401 december 22
301/16 f. 23v/3 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 1 december 1401 Jan Rouchout
veroordeelden tot het betalen aan Janne van den Beke, priester, de som van 8 schellingen
groten van de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/4 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 10 november 1401 Janne den
Ruddere veroordeelden tot het betalen aan Mathiis Heereghoet de som van 17 schellingen
groten en van 2 Inghelsen voor de kosten. - 1401 december 22
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301/16 f. 23v/5 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 20 oktober 1401 Daneele Pijn
veroordeelden tot het betalen aan Jacop van Houtem de som van 3 schellingen groten en van
18 groten en 1 Inghels voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/6 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat hun voorgangers, Martin de Gheend en
consoorten op 21 januari 1401 (n.s.) Hellin Pieters veroordeelden tot het betalen aan Janne van
den Meulen, kruidenier, de som van 19 schellingen 9 deniers groten en van 15 groten 2
Inghelsen voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/7 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat hun voorgangers Symoen Bette, Gillis
de Vriese en consoorten op 12 december 1398 Staesse van den Eede veroordeelden tot het
betalen aan mevrouw van Heygherloe de som van 5 schelling groten tornois en van 22 groten
en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/8 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat hun voorgangers Jan van Vaernewijc en
consoorten op 26 juni 1400 Janne den Ruddere, als borg voor Willem Ghiselins, veroordeelden
tot het betalen aan Daneele van der Langheraert de som van 13 schelling 4 deniers groten en
van 29 groten voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/9 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 5 oktober 1401 Janne vanden
Hamme veroordeelden tot het betalen aan Pieter de Volren, de som van 12 schellingen 2
deniers groten en van 15 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1401 december 22
301/16 f. 23v/9 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie, rapporteren : -dat zij op 17 november 1401 op verzoek
van Pieter de Volre, samen met Willem Rugghestulle, amman van Gent, een huis, toebehorend
aan Janne vanden Hamme en gelegen in de Nederscheldestraat, gepand hebben voor de som
van 18 schelling groten Janne voornoemd zal ook nog 16 groten betalen voor de kosten. 1401 december 22
301/16 f. 23v/10 Jan den Roede en Heyle Bulins, zijn vrouw, en erfgenaam van Callen
Bulins, verkopen Raessen van den Wale de helft van een huis en erf gelegen in de Onderstraat,
en dat huis heeft Callen voornoemd gekregen van Pieteren fs Hugh de wapensmid., genoemd
de Zwertvaghere. Clais van Beke behoudt zijn recht op de helft van het erf. - 1401 december
23
301/16 f. 23v/12 Gillis vander Brugghen fs Gillis erkent ontvangen te hebben van Janne den
Rekenere de som van 6 pond groten tornois welke hem was toegezegd door Jacop Coppen,
Willem Beydins, Willem Stalin en Willem Steppen, vinderen. De voornoemde som was zijn
recht op het goed te Sprendonk, welke Janne voornoemd gekocht had van Pieteren Colparde.
- 1401 december 23
301/16 f. 21/8 Aechte Blondeels erkent schuldig te zijn aan Callen Paresys, haar dochter, de
som van 22 nobelen welke zij beheert. Deze som heeft zij ontvangen van de volgende
personen : 7 nobelen van Bertelmeeus Paresys, Callens vader; 3 nobelen van Symoen Paresys,
Callens oom; 12 nobelen van diverse personen. Zij heeft deze schuld verzekerd op haar huis in
de Uckelramstraat. Landheer in naam van het kapittel van Sint-Veerle : Jan Morael, priester.
Ontvanger van de Heilige-Geest van Sint-Jan : Jan vanden Hecke. - 1401 december 25
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301/16 f. 20/9 Jan de Backere van Halle erkent schuldig te zijn als voogd van Annekin van
Deureme fs Jan aan Joesse Masine van Brugge de som van 5 pond 18 schellingen 2 deniers
groten tornois. - 1401 december 28
301/16 f. 22/7 Boudin Hughensone verkoopt aan Janne den Vos fs Simoen 3/4 van een huis
voor de som van 9 pond groten tornois. Dit huis is gelegen op de Muide voor het SintJacopshuis en tussen het huis van Jan Vos en het huis van Jan Tsas. Van dat huis komt er een
landcijns van 15 groten voor de stad Gent. Landheer in de naam van de stad Gent : Eustaes
Onrede - 1401 december 28
301/16 f. 36/7 Jan vanden Neste erkent schuldig te zijn aan de cotidiane van Sint-Jacops de
som van 7 pond groten tornois van de afkoop van renten. Borgen: Jan de Vos fs Jan; Jan de
Hond fs Gillis - 1401 december 29
301/16 f. 18v/6 Matheeus de Hont, genaamd de Pols, erkent schuldig te zijn aan Woutren
Sobbel, 1000 Dainse dwarsbalken. - 1401 december 31
301/16 f. 25v/3 Kateline Kelloyts, weduwe van Jan Daelpitte, verkoopt aan Claise
Plaetsaerde haar recht op het goed in Oosterzele : dat goed is 28 bunder, 3 dagwand en 23
roeden groot. In de koop is haar recht op de huizen en bomen, namelijk 22 pond en haar recht
op de onroerende goederen, namelijk 9 pond en haar recht op 14 bunder "besaetheden"
begrepen. Claise voornoemd zal de rechten van de weduwe van Heinric van Leyns en van
Heinric Bucx naleven. Kateline voornoemd verkoopt eveneens aan Claise voornoemd 7
bunder en 11 roeden, welke zij van Staesse Hurtebuuc gekocht had. Claise voornoemd koopt
ook van Gheerolve den Valkenere en zijn vrouw, 3 bunder en 6 roeden, gelegen in 't
voornoemde goed, en 32 ste deel van de onroerende goederen welke daarbij horen, en gekocht
waren van Gheerolf Swech. - 1401 december 31
301/16 f. 24/3 Ghodevert van den Brugghen erkent schuldig te zijn aan Pieteren Aelbrechte
de som van 35 schellingen en 9 deniers groten van de koop van Spaans ijzer. Borg : Kerstoffels
Gheldenoet. - 1402 januari 2 (n.s.)
301/16 f. 54/8 Jan vanden Hamme geeft aan Ghiselbrecht Rufflaerts zijn recht dat hij heeft
int scip ende stede staende Sente Michiels voor Sente Niclaeus. - 1402 januari 2 (n.s.)
301/16 f. 24/5 Raesse vanden Damme fs Jan verkoopt aan Daniele fs Segher 3000 Deinse
balken faseelhout - 1402 januari 3 (n.s.)
301/16 f. 22v/10 Arnoud Hidde erkent schuldig te zijn aan Michel Navegheer de som van 10
nobelen van de koop van een paard - 1402 januari 4
301/16 f. 24/6 Jacop de Clievere, priester, erkent schuldig te zijn aan Daniele vanden Ackere,
de som van 5 pond groten tornois van de koop van een huis. Voldaan : 12 mei 1402. - 1402
januari 5 (n.s.)
301/16 f. 29v/12 Jan Scoenensone geeft volmacht aan Amelberghen, zijn zuster en vrouw
van Jan Boden, om in zijn naam zijn schulden te ontvangen. - 1402 januari 6 (n.s.)
301/16 f. 21v/2 Jan Deynoet en Gillis van der Brugghen, man van Aechte, fs Jan voornoemd
verkopen aan Janne van Nuefville een huis, gelegen in de Drabstraat tussen het huis van de
weduwe van Jan van Crommers, voor de som van 14 pond groten. Van dat huis komt een
landcijns van 19 schellingen parisis voor de abdis van de Bijloke en er staat een lijfrente van 2
nobelen op de helft van dat huis voor Mergriete van Carrebrouc faJan en Mergriete vanden
Stene, haar dochter. 13 januari 1402 (n.s.): Mergriete van Carrebrouc en haar dochter schelden
de 2 nobelen kwijt mits de betaling van een zekere som door Jan Deynoet. Jan Deynoet is
voldaan van de 7 pond groten tornois door Janne van Nuefville. Op 22 juni 1402: Gillis van
der Brugghen is voldaan van de 7 pond groten tornois door Janne van Vossevelde, optredend
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in naam van Janne van Nuefville. Landheer in naam van de Bijloke: Daneel van den Casteele 1402 januari 7 (n.s.)
301/16 f. 21/9 Jan Wanghemet, ketelmaker, erkent schuldig te zijn aan Janne den Winne van
Mechelen, de som van 4 pond 6 schellingen groten tornois van de koop van
keukengereedschap. - 1402 januari 7 (n.s.)
301/16 f. 21v/4 Lambrecht fs Boudin verkoopt aan Gheerarde Riquart een nieuw
durmeschip voor de som van 9 pond 5 schelling groten - 1402 januari 10 (n.s.)
301/16 f. 21v/5 Gheerart Riiquart verkocht aan Janne den Heere een vrachtschip voor de
som van 4 pond groten tornois. - 1402 januari 10 (n.s.)
301/16 f. 24/8 Pieter de Mangheleere erkent schuldig te zijn aan Jacobpe van der Eeken,
schipmaker, de som van 6 pond groten tornois van de koop van een schip. Borgen : Arent
vander Haghen, Jacob diet aldoet. - 1402 januari 10 (n.s.)
301/16 f. 24/9 Pieter de Mangheleere bevestigt dat het schip welke hij gekocht heeft van
Jacobpe van der Eeken in handen zal blijven van Arent van der Haghe en Jacob diet aldoet,
zijn borgen, tot hij het schip heeft afbetaald. - 1402 januari 10 (n.s.)
301/16 f. 56v/2 Jan Sersanders fs Daniel, verkoopt aan meester Gillis den Suttere een
erfrente van 32 schellingen welke hij had op een erf gelegen bij de watermolen, welke Gillis
voornoemd nu bezit. De rente behoorde vroeger toe aan de jonkvrouw van den Zijpe, weduwe
van Jan uten Dale - 1402 januari 10 (n.s.)
301/16 f. 12/1 Heinric vanden Moure, natuurlijk kind van de broer van Martin vanden
Moure, priester, en Jacop Braems, scheerder, Pieteren Willaert fs Pieter, Janne den Backere,
van Halle, en Mergriete van den Moure, weduwe Pieter van Bacht, verklaren dat Heinric
voornoemd zijn lijfrente van 2 pond groten verkocht heeft an Lievine de Muenc. Deze lijfrente
had Heinric gekregen van genoemde Martin vanden Moure. - 1402 januari 10 (n.s.)
301/16 f. 28v/1 Op verzoek van Jannen van Singhem, priester en Mergriete vander Muelen
fa Willem vander Muelen worden de onroerende goederen in het huis van Wederic Graenman,
kanunnik van Sint-Veerle gepand voor de som van 30 pond groten tornois. Amman van Gent:
Arende vanden Damme. Schepenen: Gillis vanden Hecke, Willem den Rijken, Janne Haghin.
zie f° 28 v° /16. 16 januari 1402 - 1402 januari 11 (n.s.)
301/16 f. 24v/5 Jan van Akerne, timmerman, erkent 40 schellingen groten schuldig te zijn
aan Ghelloet Breuselmanne. - 1402 januari 12 (n.s.)
301/16 f. 24/10 Mathis de Aec geeft aan Annekine den Slupere, zijn bastaardzoon welke hij
had bij Mergriete Slupers, de som van 8 pond groten tornois. - 1402 januari 12 (n.s.)
301/16 f. 24/11 Jacob Bloc fs Jan erkent 38 schellingen groten schuldig te zijn aan Gillisse
Vits - 1402 januari 12 (n.s.)
301/16 f. 28/2 Gillis Symoen erkent 3 pond 4 schellingen groten schuldig te zijn aan Pieteren
van Axpoele.
Borgen : Lievin vander Sluus, genoemd Nueskin, Jan Beytat. Voldaan op 4 maart 1401 (n.s.). 1402 januari 12 (n.s.)
301/16 f. 34/4 De schepenen veroordelen Segeren van Yseghem tot het betalen van 6 pond
groten aan Gillise van den Bossche. Voldaan op 17 februari 1402 (n.s.). - 1402 januari 12 (n.s.)
301/16 f. 50/8 Op verzoek van Jacob Nevelinghe worden 6 pond groten tornois
welketoebehoren aan Jacob de Ketelboetere en onder beheer van Staesse Urtebuke staan,
verpand. Amman van Gent : Arende vanden Damme. Schepenen van de keure : Fransoys
Seyssone, Jacob den Luede, Fransois Morael. - 1402 januari 12 (n.s.)
301/16 f. 20v/13 De schepenen veroorelen Janne Lauwaerde tot het betalen van 44
schellingen 2 deniers groten aan Gillese Vits. - 1402 januari 13 (n.s.)
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301/16 f. 24v/1 Gillis van den Eede fs Wouter, en Heinriic Craussaert erkennen schuldig te
zijn aan Janne Famaerd de som van 9 pond 8 schellingen 4 deniers groten tornois van de koop
van "baude". Schepenen: Pieter Sersimoens, Jacop van den Hautkine - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 24v/2 De schepenen veroordeelden Lievine van der Cauteren tot het betalen van
37 schellingen groten aan Loye van Caelmont. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 24v/4 In het geschil tussen Simoene huten Hove, Jacobpe den Pottere en enkele
kleine pachters en Gillise den Kempe, Ghiselbrecht den Grutere, Boudine den Grutere en
Janne Sersimoens, kerkmeesters van Sint-Niklaas; spreken de schepenen het volgende vonnis
uit : de kerkmeesters worden vrijgesteld van het betalen van het ongeld dat Simoene
voornoemd en Jacobpe voornoemd en enkele kleine pachters van hen eisten. - 1402 januari 13
(n.s.)
301/16 f. 24v/9 Boudin Fraes erkent schuldig te zijn aan Kateline Smets, weduwe Janne van
den Dammen, de som van 15 schellingen groten. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 25/2 Jan Raesse fs Huugh erkent schuldig te zijn aan Jan vander Lieve fs Jacob 10
en een halve last en 800 Zelzaatsche terdelinghe vracht voor de koop van een vrachtschip 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 25/3 Jan van Nuefville erkent schuldig te zijn aan Mergriete van Karrebrouc,
weduwe van Gillis van den Steene en aan haar docher Mergriete van den Steene de som van 7
pond groten tornois van een lijfrente die zij hadden op de helft van het huis dat Jan Deynoet fs
Joes verkocht aan Janne van Nuefville. Voldaan op 22 juni 1402 door Janne van Vossevelde 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 25/4 Jan Pot erkent 2 pond 18 schellingen groten schuldig te zijn aan Janne van
Brabant fs Jan - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 25/10 Pieter de Smet van Merendree erkent schuldig te zijn aan Jacoppe van
Scoenaerde de som van 26 groen tornois van achterstallige pacht. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 26/4 Jan uten Houcke verkoopt aan Janne van den Aste zijn recht van 3 huizen,
gelegen aan 't Gravenkasteel, waarvan Jan de Brune het zesde deel erfde; van deze 3 huizen
komt er 3 pond (?) parisis cijns. Jan voornoemd zal deze koop laten opnemen in "slantsheeren
brief" daar hij en zijn vrouw, Mergriete sBrunen, gescheiden zijn. Borgen: Henric van den
Have, Jan de Clerc fs Wouters - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 26v/10 Willem de Rict erkent schuldig te zijn aan Janne den Keghel de som van 7
pond 2 schellingen groten tornois van een pacht van land en meersen. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 29/6 Jan van den Doerne, priester, geeft aan de infirmerie van den Hoyen een
erfrente van 5 pond 14 schellingen 1 deniers 1 allinc parisis. Deze erfrente is verdeeld over
verschillende erven gelegen aan de Kromme Es. Alyssen Maes, erfgenaam van Hout en Hughe
van Sonten betalen 19 schellingen 3 deniers 1 allinc op een erf met een tweewoonst waar zij in
wonen : Gillis van den Velde betaalt 38 schellingen 1 deniers 1/2 op een erf daarnaast gelegen;
Andries Ladde betaalt 31 schellingen 4 deniers parisis op een erf in de Doornstraat, de weduwe
van Gillis Vijnouts betaalt 6 schelling parisis op haar erf te Sint-Pieters. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 29v/10 Willem van Huerne erkent schuldig te zijn aan Jacop Puer de som van 4
pond groten tornois van de koop van een schip. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 40v/1 Op verzoek van Daniele Tanereele en Pieteren Barsele wordt het huis,
gelegen in de Doornzelestraat, samen met de onroerende goederen en de roerenden goederen,
gevonden bij Janne Scoutheete en een Durmeschip, verpand voor de som van 22 pond groten
tornois. Dit alles behoorde toe aan Andriese Blocke. zie 13 maart 1402 (n.s.) , f° 40 v°/2; zie 15
maart 1402 (n.s.) , f° 40 v°/3 - 1402 januari 13 (n.s.)
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301/16 f. 54/10 Jan de Busere, van Ijzendijke, verkoopt aan meester Gillise den Zuttere een
erfrente van 5 pond 3 schellingen 9 deniers parisis welke hij heeft op het huis en erf, genaamd
"den bonten hert", gelegen aan de Koornmarkt; 3 schellingen 9 deniers parisis daarvan heeft
mevr. sAmmans, non in Sint-Claren. Verder verkoopt hij hem een 1/2 vierendeel en 4 keer een
1/20 deel van de 3 kelders van het voornoemde huis; op deze 3 kelders heeft Beatrise vander
Strekelen een lijfrente van 2 pond groten en Eustijn vanden Plancken een lijfrente van 1 pond
groten. - 1402 januari 13 (n.s.)
301/16 f. 24v/6 Jan de Coc, kaaskoopman, erkent schuldig te zijn aan Michiel Pandanen de
som van 7 pond 8 schellingen groten tornois. - 1402 januari
301/16 f. 24v/7 Trude sHasen erkent betaald te zijn door Lievine Goris, als borg van
Segheren van der Meeren, van 1/2 mudde koren. 16 januari : Trude voornoemd erkent
ontvangen te hebben van Lievine voornoemd 1/2 mudde koren. 20 januari : Trude voornoemd
erkent voldaan te zijn door de weduwe van Lievine voornoemd van 1/2 mudde koren. - 1402
januari
301/16 f. 24v/8 De schepenen veroordelen de weduwe van Jan Mattheeus tot het betalen aan
Gheeraerde van Kercvoerde de som van 3 pond groten tornois. Bij het in gebreke blijven van
de voornoemde weduwe zal zij Gheeraerde voornoemd het half huis, dat haar toebehoort en
gelegen is in de Damenstraat tegenover het huis van Anthonis Puttins, doen erven. - 1402
januari
301/16 f. 25/1 In het geschil tussen Daniel uten Dale en Gheerolve Betten om de helft van
20 pond groten tornois welke Daniel voornoemd uit een gift van Mergriete uten Dalen, zijn
tante, zou moeten krijgen, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Gheerolve
voornoemd zal aan Daniel voornoemd de verschuldigde som betalen. Voldaan op 7 februari
1403 (n.s.). - 1402 januari
301/16 f. 25/5 Ghiselbrecht Jaquemijns erkent schuldig te zijn aan broeder Jacop Broedloes,
optredend in naam van het gasthuis, de som van 4 pond 8 schellingen groten tornois. - 1402
januari
301/16 f. 25v/2 Olivier Coveit belooft in het onderhoud van Mergriete Erps te voorzien op
dezelfde manier als Raesse Colpart dat beloofd heeft op 6 mei 1396. Borg : Roeger Coveit, zijn
vader; Jan Coveyt - 1402 januari
301/16 f. 26/2 Laureins Hughe erkent 19 schellingen 5 deniers groten tornois schuldig te zijn
aan Janne van Ghend van Kortrijk. - 1402 januari
301/16 f. 26/10 Symoen Steyaert erkent 30 schellingen groten 2 deniers schuldig te zijn aan
Loye van Caelmont. - 1402 januari
301/16 f. 29/7 Heinric de Busschere erkent schuldig te zijn aan Matten sRaeds, begijn in de
Hooie, de som van 21 schellingen 4 deniers groten van de koop van lijnwaad. Borg : Jan van
der Huus. - 1402 januari
301/16 f. 32/11 De schepenen veroordelen Arende van Voshole tot het betalen van 24 pond
parisis aan Roegeer Coveit. - 1402 januari 14 (n.s.)
301/16 f. 47v/2 Diederic van Leins, priester, verkoopt aan Janne van Leyns, zijn broeder, zijn
helft van de herberg genaamd "den Osse en den Esel" gelegen "Ten Pitte" en welke belast is
met een erfrente van 20 schellingen groten voor Mergriete van Westvoerde, weduwe van
Heinric van Leins, vader van Diederic en Janne voornoemd. Verder verkoopt Diederic aan
Janne zijn helft van het huis gelegen naast de voornoemde herberg Calle van Loe in woonde en
nu Jurdaen Vertrunen in woont. Het huis staat op een erf waar een landcijns van 3 pond 10
schellingen parisis van komt voor het Alijnshospitaal. Deze koop werd gedaan om een som van
9 pond 10 schellingen groten en om een lijfrente van 30 pond parisis. Landheer in naam van
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Alijnshospitaal : Gillis Ympins. Schepenen van de Keure in 1399 : Jacop vanden Pite, Pieter
Amelricx. - 1402 januari 14 (n.s.)
301/16 f. 25/6 Jacop van Mendonc erkent 3 pond 15 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Janne Pichaut. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 25/7 Seghere vanden Bussche scheldt Jacoppe van Ardenborch, zijn pachter te
Aalter, zijn betalingen kwijt. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 25/8 De schepenen veroordelen Lievine van Damiaet tot het betalen van 7 pond 12
schellingen groten aan Philippe van Dronghine. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 25/9 De schepenen veroordelen Clayse van Hoedevelde tot het betalen van 14
pond 21 deniers groten aan Michiele den Becq. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 25/11 Boudin Bullin erkent 28 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Bertele van Papeghem. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 26/1 Jan van den Ysere, de aardenpotmaker, erkent schuldig te zijn aan Janne
Brinperien de som van 2 pond 10 schellingen groten tornois van een lening. - 1402 januari 16
(n.s.)
301/16 f. 26/8 Jacop uten Galeyden erkent voldaan te zijn door Willem vander Stichelen, zijn
pachter te Volkegem. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 28/1 Jan van der Lieven erkent schuldig te zijn aan Segheren van den Wijnkele en
Janne vander Haghen de som van 29 schellingen groten tornois. Deze som is verzekerd op het
huis waar hij in woont en is gelegen op Meerhem op een erf toebehorend aan Heinric de
Amman en waarvan een landcijns van 6 groten komt. 2/6 van dit huis dat toebehoort aan
Zegheren en Janne voornoemd vallen buiten die verzekering. Landheer van het huis : Heinric
Damman. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 28/8 Jan van den Herweghe erkent schuldig te zijn aan Jan vander Houven de som
van 7 pond groten tornois van de koop van leder. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 28v/2 Op verzoek van Jehanen, moeder van Arend Valx worden de rechten, welke
Willem Matthijs heeft op 2 huizen, gelegen aan de Leie en waarvan een "tScaec" noemt, samen
met de roerende goederen verpand voor de som van 18 pond groten tornois. Amman van
Gent : Arende vanden Damme. Schepenen : Jacoppe ute Galeyden; Fransois Seyssone, Jannne
Haghin. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 28v/4 Willem van Ravenscoet en Mergriete Borluuts, zijn vrouw, verkopen aan
Janne uten Berghe een erfrente van 10 pond 7 schellingen 10 deniers parisis; deze erfrente is
over de volgende erven verdeeld: 6 pond parisis op het erf op de hoek van de Hazewindstraat
aan de Koornmarkt, waar Jan vanden Heede in woont; 13 schellingen 4 deniers parisis op het
erf gelegen aan de Predikherenbrug waar Willem Odeveere in woont; 4 schellingen 2 deniers
parisis op het erf gelegen aan de Sint-Michielsstraat waar Pieter de Iuede op woont; 18
schellingen 4 deniers parisis op het erf gelegen in het Oudburg waar Jacop Lippens op woont;
10 schellingen parisis op het erf waar Willem Tac op woont; 5 schellingen parisis op het erf
gelegen in de Zandpoortstraat waar Jan de Wale fs Jan woont; 87 schellingen parisis op het erf
gelegen in de Oudburg waar Jan vander Cappellen op woont - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 28v/6 Op verzoek van Janne van Singhem, priester en Mergriete van den Meulen fa
Willem van den Meulen, werden de onroerende goederen, welke gevonden waren in het huis
van Wedric Graman, kanunnik van Sint-Veerle, geschat op 15 pond 3 schellingen 4 deniers
groten door Arende van de Damme, amman van Gent, Jan Haghin, schepen van de keure, en
Jacop Doesterlinc en Lievin Ebbel, gezworen schatters - 1402 januari 16 (n.s.)
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301/16 f. 29v/11 In verband met het overeengekomen huwelijk tussen Daniele vanden
Muelenbrouke fs Jan en Jehanne van Nuefville fa Jan werd volgende overeenkomst afgesloten:
Jan van den Meulenbrouke en Clare vanden Steengracht zijn vrouw, geven hun zoon Daniele
voornoemd als huwelijksgoed hun goed, genaamd Muelenbroucke, gelegen in de parochie van
Elsegem met een pachtwaarde van 8 pond groten tornois en een erfrente van 8 pond na hun
beider dood; Jan van Nuefville en Kateline Dierlays, zijn vrouw, geven hun dochter, Jehanne
voornoemd als huwelijksgoed hun goed genaamd Tshonts, 23 1/2 bunder groot, gelegen in de
parochie van Nokere samen met een erfrente van 3 pond en de pacht, vanaf het jaar 1402, van
2 lenen afhankelijk van het goed Tshonts, welke respectievelijk toebehoren aan Marie van den
Heede en aan Willem de Hudevettere. Bij niet nakomen van deze overeenkomst worden 300
pond verbeurd verklaard - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 36v/5 De schepenen veroordelen Heinricke Santins, voogd van Zegher Loetins, tot
het betalen aan Lievine Pappal, de som van 22 schellingen 8 deniers groten van achterstallige
pacht van "ramen". - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 36v/6 Symoen Terlinc erkent 20 schellingen 3 deniers groten schuldig te zijn aan
Lievine Papalle. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 58v/9 Gheeraerd Tornoys erkent schuldig te zijn aan Janne van der Eecken,
gevolmachtigd door broeder Janne van Hoersele de som van 5 pond 18 schellingen groten
tornois van de koop van een huis, gelegen op de Wijdenaard. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 65v/10 Arend fs Clais verkoopt voor 20 pond groten tornois aan Gillis en Janne
Vitsen, gebroeders, en aan Jacop van Mendonc 1/2 gemet en 57 1/2 roeden moer gelegen in
het ambacht van Assenede boven Zelzate op het einde van de afwatering van Arent Costers
leede en het moer van Janne Sersymoens. Voldaan op 1 februari 1413 (n.s.) - 1402 januari 16
(n.s.)
301/16 f. 81v/8 Op verzoek van Jacop Doedin werd Kateline Parisiis, weduwe van Gheerolf
Notins veroordeeld door de amman en de schepenen. - 1402 januari 16 (n.s.)
301/16 f. 25/13 De schepenen veroordelen Segheren den Wale als borg voor Lievine den
Hont, tot het betalen aan Lievine den Budel de som van 117 schelligen 4 deniers groten en van
8 groten voor de kosten. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 25v/4 Fransois Coppins geeft volmacht aan Fransois vanden Heeken om in zijn
naam zijn schulden te innen. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 26v/12 De schepenen veroordelen Gheeraerde van den Ackere tot het betalen van
3 pond 6 schellingen groten tornois aan Janne Minneboden, schipmaker. - 1402 januari 17
(n.s.)
301/16 f. 26v/13 Jan Seghers, van Houtem, erkent schuldig te zijn aan Mathiise den
Waghenere de som van 19 schellingen 8 deniers groten tornois. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 87v/5 De schepenen veroordelen Simoene van den Hole tot het betalen aan Janne
van Aersele, de som van 30 schellingen groten tornois voor huishuur. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 28/4 Meester Daneel Doesterlinc erkent schuldig te zijn aan Niclaus Valke de som
van 48 schellingen groten tornois als borg voor Matheeuse Pennincbroede, de man van zijn
dochter. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 28/5 Jan Deynoet erkent schuldig te zijn aan Pieteren den Scapere de som van 3
pond groten tornois. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 28/6 De schepenen veroordelen Lievine van Ghendbrugghe tot het betalen aan
Mergriete, weduwe van Jan den Putte, de som van 12 schellingen 6 deniers groten van
huishuur. - 1402 januari 17 (n.s.)
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301/16 f. 28/7 Pieter de Scatere en Mergriete Deynoets, zijn vrouw, verkopen aan Janne
Deynoete hun rechten welke zij geërfd hebben van Joes Deynoete, de vader van Mergriete
voornoemd en de rechten welke zij nog zullen erven van Mergriete, de moeder van Mergriete
voornoemd op het huis in de Drabstraat waar de moeder van Mergriete nog in woont. - 1402
januari 17 (n.s.)
301/16 f. 28/9 Clais van Materne erkent schuldig te zijn aan Lisbette Roebaerts de som van 8
pond 10 schellingen groten tornois van de koop van een huis. Borgen: Segher Beelaert voor de
som van 7 pond 10 schellingen groten, Julien van Aerzele voor de som van 20 schellingen
groten. - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 28/10 Ghelloet Damman fs Lievin heeft vroeger 1 1/2 bunder erf, gelegen bij het
kasteel van Beveren in het land van Waas gekocht van Katelinen van der Helst voor de som
van 12 pond groten tornois. Bij een eventuele schadeberokkening door Kateline's broer of zijn
erfgenaam of iemand anders, zullen Pieter Stullekin en Jan Boene, de brouwer, de schade
vergoeden - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 28v/7 Mayelin vander Gothen fs Jan, erkent schuldig te zijn aan Kateline
Sermagheleins, weduwe van Jan van Pulaer, de som van 9 pond groten van de koop van een
huis. Kwijtschelding op 21 april 1411 door Clais van Bayeghem, priester, Joeris Doedekin en
Willem Staes, als erfgenaam van Kateline voornoemd - 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 29/1 Jan Platijn verkoopt aan Gillis Vitsen, Janne Vitsen, gebroeders en aan Jacop
van Mendonc een 1/2 gemet en 57 1/2 roeden moer gelegen in het ambacht van Assenede
boven Zelzate gelegen tussen het moer van Janne Sersymoens en de moer van Gillis, Janne en
Jacop voornoemd. Deze koop werd aangedaan om een som van 20 pond groten tornois. 1402 januari 17 (n.s.)
301/16 f. 18v/10 Lievin Ghiselhaes, genaamd van den Laghelkinne, erkent schuldig te zijn
aan Janne van den Wale de som van 2 pond groten tornois. - 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 26/1 Jan van Ghelre erkent schuldig te zijn aan Janne van Ghend van Kortrijk de
som van 33 schellingen 5 deniers groten tornois. - 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 26v/11 Arent van Aeltere en Gillis de Pottere fs Gillis erkennen schuldig te zijn aan
Phelipse de Heere de som van 52 groten tornois - 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 27/1 Lievin Versoyen erkent schuldig te zijn aan de weduwe van Philips Bussaerde
de som van 4 pond 5 schellingen groten van een levering van garen. - 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 28v/3 Daem Couke verkoopt aan Willem den Nadere een schip voor de som van 8
pond groten tornois. Borg : Jan Hughe, Ghiselbrecht Deman, Jan de Bode, Michel de Nadere.
- 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 28v/5 Raesse van Vaernewyc verhuurt aan Stevine Triestramme en Marie, zijn
vrouw, een huis gelegen in de Lange Munt en genoemd "den Cleenen Heert" voor de som van
2 pond 8 schellingen groten tornois per jaar. - 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 30v/3 Jan van Overmeere erkent schuldig te zijn aan Mathijse van den
Boenghaerde optredend in naam van Beatrisen, de weduwe van Vaenkins, de som van 39
schellingen 6 deniers groten. Mathijse mag deze som gaan innen bij Janne van Everghem, die
borg was voor Gheerard van Coukelberghe. Voldaan op 3 juli 1402. - 1402 januari 18 (n.s.)
301/16 f. 51v/5 In het geschil tussen Janne van der Ellen, Stevine Wouters, Heinricke den
Fullen, Janne den Heere, Gillisse Beddeculve enerzijds, in verband met een molen genoemd de
"morderigghe", gelegen buiten de Keizerpoort en het erf welke erbij hoort met een cijns van 40
schellingen parisis spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Pieteren Bussaerde zal de
onrechtmatige vorderingen van de baljuw van Sint-Pieters op de molen en het erf ongedaan
maken en hij zal ze schadeloos houden van de 40 schelling parisis. - 1402 januari 18 (n.s.)
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301/16 f. 26/3 De schepenen veroordelen Janne Patiine tot het betalen aan Janne den
Wispeleere de som van 2 pond 12 schellingen groten tornois. Borgen : Gillisse Brandins en Jan
Patyn. Voldaan op 4 oktober 1402. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 26v/2 Gillis Pamelaert verkoopt aan Jan van Waesberghe, tinnenpotmaker, een
vierendeel en een half vierendeel en een zestiende deel van een huis, gelegen in de Warnestraat,
tussen het hoekhuis van de Heilige-Geest van Sint-Jacobs en het huis van Jacob Baken. Van
dat huis komt circa een landcijns van 3 pond parisis voor. Gheerem Borlute en van 6
schellingen parisis voor de Infirmerie van Sint-Elisabeth. Pieter de Meyere verkoopt aan Janne
voornoemd een vierendeel van het voornoemde huis. De totale koopsom is 19 pond waarvan
Pieter voornoemd erkent dat ze volledig toebehoort aan Gillis voornoemd. Landheer van
voornoemd huis: Gheerom Borluut in naam van zijn kinderen. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 26v/5 Jan Dert erkent 28 pond 10 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Harende Everwijne. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 26v/6 Jan de Backere van Sleidinge, de Timmerman, erkent schuldig te zijn aan
Janne den Saghere de som van 34 schellingen 6 deniers groten van landpacht. Voldaan op 5
oktober 1405. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 29/2 Jan de Cusere, als borg voor Michiel Boenen, erkent 9 pond 6 schellingen
groten schuldig te zijn aan Ghiselbrecht den Grutere fs Ost - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 30/1 Gheeraedt Soeteniis erkent schuldig te zijn aan Jan Caberette de som van 27
pond parisis. Jan voornoemd heeft vroeger van Jan Serlennoet 4 "cameren" gekocht, gelegen
aan de Houtbriel en waar een landcijns van 26 schellingen 31 parisis voor de stad Gent van
komt. Voldaan op 26 april 1403. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 30/5 Bussaert van Munte en Mergriete Sersanders, zijn vrouw, verkopen aan
Lievine Coelins, priester, een erfrente van 3 pond parisis op een erf en een huis gelegen in de
Welstraat tussen het huis van Pieter Kersins en het huis van Clais Kesten en toebehorend aan
Janne vanden Berghe. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 34v/10 Jan vanden Vivre erkent schuldig te zijn aan Pietren Hoene de som van 4
pond groten van achterstallige pacht. - 1402 januari 19 (n.s.)
301/16 f. 26/8 Lievin Goethals erkent 20 schellingen tornois schuldig te zijn aan Pieter van
Groetbroec. - 1402 januari 20 (n.s.)
301/16 f. 26v/3 Willem de Scavere fs Michiel erkent 5 pond groten tornois schuldig te zijn
aan Janne Oebrechts - 1402 januari 20 (n.s.)
301/16 f. 31/1 De schepenen veroordelen Gillese den Scoteleere tot het betalen aan Janne
den Vos van Hoboken de som van 37 schellingen 6 deniers groten. Jan den Vos geeft volmacht
aan Gheerard den Pape om deze som te innen. - 1402 januari 20 (n.s.)
301/16 f. 34v/5 De schepenen veroordelen Janne den Cusere tot het betalen van 40
schellingen 3 deniers groten aan Janne Sersanders. - 1402 januari 20 (n.s.)
301/16 f. 41v/2 Jan Landhout verkoopt aan de gebroeders Pieteren, Simoene en Heinricke
den Visschere, zijn "volric" gelegen op de Reep op de hoek van de Vlaanderenstraat langs de
zijde van de Braambrug. Daarvan komt een landcijns van 6 kapoenen en 6 "oeme" voor
Everdye den Grutere. Deze koop werd gedaan om een zekere som geld en om een lijfrente van
20 schellingen groten voor Janne Landhoute. - 1402 januari 20 (n.s.)
301/16 f. 26/9 Lievin Deynoet erkent schuldig te zijn aan Pieteren Vlieghen en Henricke
Casteleine, genaamd van den Calve, de som van 20 schellingen groten tornois van een lening. 1402 januari 21 (n.s.)
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301/16 f. 26/11 Pieter Van West erkent schuldig te zijn aan Janne Boenen, ten voordele van
Willem Sersymoens, de som van 9 pond groten tornois van de koop van koren. - 1402 januari
21 (n.s.)
301/16 f. 26v/4 De schepenen veroordelen Daneele fs Gheerarde borg voor Raessen van den
Damme tot het leveren van 1400 houten balken aan Janne den Cleinen fs Jan - 1402 januari 21
(n.s.)
301/16 f. 29/5 Jan Rasscard, borg voor Janne vanden Houcke, erkent 32 schilden schuldig te
zijn aan Janne Lauwerde. - 1402 januari 21 (n.s.)
301/16 f. 26v/7 Gheerard van den Eechoute, erkent in naam van Jan van den Doerne
schuldig te zijn aan Lievine van den Eede de som van 32 schellingen groten tornois van
achterstallige pacht. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 26v/9 Seger Scinkel erkent schuldig te zijn aan Nijse van den Brouke de som van 6
pond groten tornois van een lening. Voldaan op 17 maart 1404 (n.s.). - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 27/2 Lisbette vanden Eede en Inghelbrecht den Dorpere, haar man en voogd,
verkopen aan Thomaes den Clerc een huis, genaamd "de paeu" op de Kalandenberg en gelegen
tussen het huis van Jan van Cleve en het huis van Thomaes voornoemd, voor de som van 6
pond groten. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 27/5 Jan vanden Amme erkent schuldig te zijn aan Goessinne van den Vivere,
priester, de som van 5 pond 3 schellingen groten tornois van de koop van een land. Jan
voornoemd zal Goessinne van den Vivere, priester, de som van 5 pond 3 schellingen groten
tornois van de koop van een land. Jan voornoemd zal Goessin vergoeden voor het bezaaien
van 11 1/2 bunders en 25 roeden land. Borg : Simoen van den Voert. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 27v/3 Jan Scare, priester, Kerstiane vanden Manderen en Danckarde van
Oegeerlande, executeurs van meester Wouter Coelins, geven aan de kerk van Sint-Michiels een
erfrente van 3 pond parisis, komend van een erf waar het huis op staat gelegen aan de
Kalandenberg tussen het huis van Willem van Ravenscoet en het huis van Gheerard
vanTurtelboeme en welke toebehoort aan Zegheren vanden Buelke. Deze erfelijke rente kocht
Jan voornoemd vroeger van Ghelloet den Amman fs Jan. Schepenen van de Keure in 1400:
Pieter Sersymoens, Jacop van den Houcke. Ontvanger: Jacop de Wielmakere - 1402 januari 23
(n.s.)
301/16 f. 29v/1 Pieter van der Bauweeden erkent schuldig te zijn aan Wouteren Impine de
som van 7 pond 5 schellingen groten tornois van een lening. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 29v/2 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkoserij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 13 december 1401 Willem vanden
Stichelen, van Massemen, veroordeelden tot het betalen aan Daniele Diedericx de som van 24
schellingen groten en van 33 groten en 2 Inghelschen voor de kosten. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 29v/2 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkoserij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 20 september 1401 Heinric den Joncheere
veroordeelden tot het betalen aan Arende Tornoye de som van 6 schellingen 1 deniers groten
en van 15 groten voor de kosten. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 29v/4 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkoserij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 19 november 1401 Willem vanden Hecke
veroordeelden tot het betalen van 4 schellingen 10 deniers groten aan Staessin Corts en van 16
groten en 2 Inghelsen. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 29v/5 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkoserij van Sint-Jan, rapporteren : - dat hun voorgangers Jan van Varnewijc en Thomaes
de Clerc op 25 oktober 1399 Lievine Heet veroordeelden tot het betalen aan Lisbette, de
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vrouw van Jacop uten Wulghen, de som van 3 schelllingen 4 deniers groten en van 12 groten
voor de kosten. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 29v/ Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkoserij van Sint-Jan, rapporteren : - dat hun voorgangers Martin de Gheent, Lievin van
den Ghiist en consoorten op 14 mei 1400 Janne vanden Ghiist veroordeelden tot het betalen
aan Mergriete, weduwe van Pieter van Bacht, de som van 6 schellingen groten en van 20 groten
voor de kosten.
- 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 29v/ Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkoserij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 29 november 1401 Heinric vander Vennen
veroordeelden tot het betalen aan Janne Seye, van Sint-Pieters-Aalst, de som van 16 groten en
van 20 groten en 1 Inghelse van de kosten. - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 34v/2 In het geschil om de 3 pond groten tornois welke Willem van den Velde fs
Heynric eist van Boudine Pernemanne van de koop van 700 roeden "tichelghelaghen",
gelegente Stekene, tussen de "tichelghelaghe" van Pieter van den Velde en van Willem van den
Velde fs Boudin en de tsgravenstrate aan de Westzijde, en om de 50 roeden, welke Boudine
Pennemanne verklaart te ontbreken en om de hinder van exploitatie welke Jan van den Velde
en Willem van den Velde fsudin hem aandoen, spreken de schepenen het volgende vonnis uit:
Willem van den Velde fs Heinric zal onder leiding van een gezworen landmeter, de juiste
oppervlakte "tichelghelaghe" leveren en naar de schepenen van Kemzeke gaan om de rechten
van Willem van den Velde fs Boudin en Jan voornoemd te kennen - 1402 januari 23 (n.s.)
301/16 f. 27/3 Jan Dockaert erkent schuldig te zijn aan Katheline Scoteleeren, de vrouw van
Jan Brunels de som van 48 schellingen groten tornois van de koop van klompen. Voldaan op
16 februari 1408 (n.s.). - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 27/4 De schepenen veroordelen Jacob Maes, bakker, tot het betalen aan Janne
Clocmanne, de jonge, de som van 31 schellingen 1 deniers groten en van 13 groten voor de
kosten. Borg : Willem Riquaerde. - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 29v/9 Boudin de Brune fs Gillis en Adriaen de Koc fs Martin van Moerbeke
erkennen schuldig te zijn aan Heinric den Wint fs Huugs de som van 38 schellingen 1 deniers
groten van huur of pacht van meersen, gelegen te Moerbeke, genoemd "ten Coudenborne" 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 30/4 Jan Borluut en Kateline vanden Hamme, zijn vrouw, verkopen aan Jacoppe
den Pottere een erfrente van 5 schellingen 3 deniers parisis welke komt van een erf waar het
huis staat, genoemd Cranenborch of "den Hoeren", gelegen aan de Groentenmarkt op de hoek
van de Hoogpoort. - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 30/6 Jacob Lippens erkent 36 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Janne
Verpeerenseune. - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 31v/4 Diederic van Leins, priester, erkent 9 pond groten tornois schuldig te zijn
aan Daneele den Oesterlinc, de straatwerker. Borgen : Jan van Leyns van afsnee en Justaes
Cabbeliau. - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 34/7 Jacop de Necker erkent schuldig te zijn aan Gillis den Beelde de som van 4
pond groten tornois van de koop van een huis. Borgen : Gillis vander Oerzele, Jan Bueys.
Voldaan 24 oktober 1407. - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 37/3 Jan Sloeve en Gheerard Borluut fs Gheerard voogden van Kateline fa Simoen
Sersanders, verkopen aan Janne uten Hove fs Jan alle grondeigendommen en de
daarbijhorende onroerende goederen welke Kateline voornoemd heeft in de Scelstrate en welke
Fransois van Hole toebehoren, uitgezonderd een erf met doorgang naar de Kalandenberg,
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welke Kerstoffels van den Houdenhuus gekocht heeft en een erf welke Cornelis Ympin
gekregen heeft en gelegen is tussen het erf van Cornelis voornoemd en het erf van Symoen
Riims. Deze koop werd gedaan voor 300 pond parisis. Voldaan op 8 augustus 1403 - 1402
januari 24 (n.s.)
301/16 f. 56v/3 Pieter de Pape fs Gheerolfs verkoopt aan meester Gillis den Suttere een
erfrente van 13 schellingen 10 deniers parisis welke hij heeft op "den Bonten Hert" gelegen aan
de Koornmarkt - 1402 januari 24 (n.s.)
301/16 f. 35v/14 Joes Masch scheldt Liwine Massche alle verplichtingen kwijt in verband met
het kopen van land en onroerende goederen, welke zij samen gedaan hebben. - 1402 januari 25
(n.s.)
301/16 f. 27/6 Rombout van der Helst, Jan van der Eeken en Jan Ligeers, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie, rapporteren : - dat zij op 21 december 1401 Jan Danins van Moerbeke,
veroordeelden tot het leveren aan Hectorre Everwijne 10 halsters rogge en tot het betalen van
2 schellingen 4 deniers groten en 2 Inghelsen voor de kosten. Hector voornoemd erkent
schuldig te zijn aan Janne voornoemd de som van 2 schellingen 6 deniers groten . - 1402
januari 26 (n.s.)
301/16 f. 27/7 Rombout van der Helst, Jan van der Eeken en Jan Ligeers, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie, rapporteren : - dat zij op 10 december 1401 Janne Bulin veroordeelden tot
het betalen aan Kateline, de vrouw van Jan Heys, genoemd van Eeke, de som van 22 groten en
van 26 groten voor de kosten. - 1402 januari 26 (n.s.)
301/16 f. 27/8 Rombout van der Helst, Jan van der Eeken en Jan Ligeers, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 13 januari 1402 (n.s.) Heinricke den Latere
veroordeelden tot het betalen aan Janne Sersanders fs Gheeraerd de som van 20 groten tornois
en van 3 schellingen 8 deniers groten voor de kosten - 1402 januari 26 (n.s.)
301/16 f. 27/9 Denijs Brueskin erkent schuldig te zijn aan Heinric van Padenbrouc en
Raessen Colparde de som van 7 pond groten tornois van de koop van hun deel van het huis,
gelegen in de Drabstraat. Indien hij op de vastgestelde dag niet betaald heeft zal hij betalen van
het pensioen van 5 pond groten toebehorende aan het kind van Jan Papen, brouwer, en van de
2 pond groten van Janne Lauwers, voogd van het voornoemde kind. Borg : Ghiselbrecht Voet
en Goessin Voet, gebroeders. - 1402 januari 26 (n.s.)
301/16 f. 30/2 De schepenen veroordelen Segheren Bornaige, als voogd voor Zegheren van
Embisse, tot het betalen aan Arende. Mesdach de som van 36 schellingen groten. - 1402
januari 26 (n.s.)
301/16 f. 30/3 Jan Scietkate erkent 21 schellingen 2 deniers groten schuldig te zijn aan
Robbrecht Scietkatte, zijn broeder. - 1402 januari 26 (n.s.)
301/16 f. 27/10 Pieter Zeghers fs Jan genoemd Boutkin, belooft aan Soetine Pennemans,
Jacops dochter, na zijn dood de som van 10 pond groten tornois te geven voor bewezen
diensten. Voldaan op 13 december 1421 - 1402 januari 27 (n.s.)
301/16 f. 27v/1 In het geschil tussen Daniel uten Dale en Ghiselbrecht den Vos, voogd van
de kinderen van Gheerolfs Bets die hij had bij Lisbette Carvens, zijn vrouw, om 10 pond
groten tornois welke Mergriete uten Dale, moeder van Lisbette voornoemd, en tante van
Daniel voornoemd, hem beloofd had als nalatenschap, spreken de schepenen het volgende
vonnis uit. Ghiselbrecht voornoemd zal aan Daniel voornoemd 10 pond groten tornois betalen
Voldaan op 7 februari 1403 (n.s.) - 1402 januari 27 (n.s.)
301/16 f. 27v/2 Janne de Voss en Gillis fs Wouter verkopen aan Laureins van Pudenbrouc
een stuk land van 1 bunder en 1/2 gemet groot, gelegen te Wrasene. Van dat land komt een
cijns van 2 deniers parisis voor Pieter Masiers brief en een korencijns voor de heer van
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Dendermonde. Arend Talbaert, priester, krijgt van dat land 11 gentse maten koren per jaar: dat
eist hij van Laureins voornoemd. In zake deze eis, spreken de schepenen het volgende vonnis
uit: Laureins voornoemd zal de 11 gentse maten koren betalen en Jan de Vos zal daarvan de
helft helpen betalen - 1402 januari 27 (n.s.)
301/16 f. 28v/9 Lauwereins van den Leene erkent schuldig te zijn aan de erfgenamen van
Janne den Clerc, van Zwijnaarde, de som van 8 pond parisis - 1402 januari 27 (n.s.)
301/16 f. 34/1 Willem Dholslaghere pacht van de abt van Drongen en van zijn convent 13
bunders land en meersen, weiden en akkerland, gelegen in de parochie van Hansbeke in het
tiende daarbij gelegen, genoemd "Hamacker" voor de som van 32 pond 2 schellingen parisis
per jaar. - 1402 januari 27 (n.s.)
301/16 f. 27/11 Jan de Sciltsnape erkent schuldig te zijn aan Janne van Liifringhen de som
van 6 pond 6 schellingen groten tornois van de koop van wijn. Voldaan op 20 maart 1402
(n.s.). - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 27v/4 Marie Guusselins, weduwe van Moddaerts van den Berghe, verkoopt aan
Lubrecht van Lyke, priester, de helft van het huis, gelegen aan tplaetskin achter de
Vrijdagmarkt en waarvan er een landcijns van 40 groten 22 miten en 2 kapoenen komt. Marie
voornoemd zal in dat huis een kamer en een zolder behouden. Lubrecht voornoemd zal
instaan voor haar eten, drinken, vuur en licht gedurende het eerste jaar zonder daarvoor een
vergoeding te krijgen; daarna betaalt ze 1 pond groten per jaar voor haar eten. Landheer over
het voornoemde huis : Jan van den Ecke, ontvanger van de Heilige Geest van Sint-Jan. Jan
Morael, kanunnik van Sint-Veerle en ontvanger van de erfgenaam van Boudine van
Vinderhoute; Heinric van Ansbeke, ontvanger van de Heilige Geest van Sint-Michiels. - 1402
januari 28 (n.s.)
301/16 f. 30/7 Willem Beys, voogd van Soetkine, kind van Jan Beys, heeft een erfrente van
24 schellingen parisis verkocht aan Janne den Saghere. Deze erfrente komt van een huis
gelegen in de Oudburg en genaamd "den Coevoet" en toebehoort aan Heinric Bollarde. - 1402
januari 28 (n.s.)
301/16 f. 30/8 Daniel Bette erkent 34 schellingen groten schuldig te zijn aan Mergriete, de
vrouw van Heynric van Oudenaerde. Borg : Jan de Beste - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 30v/2
Clais van den Sickelen geeft aan de cotidiane van Sint-Niklaas een erfrente van 8 pond parisis
welke hij vroeger gekocht heeft van Jacob Betten fs Sergheerolf en Badeloeghen van Overleye,
zijn vrouw. Deze rente is verzekerd op het huis gelegen aan de Groentenmarkt, waar Clais
voornoemd in woont. Clais voornoemd geeft ook aan de cotidiane een erfrente van 40
schellingen parisis verzekerd op een erf, waar een ververij, gelegen aan de Predikherenbrug en
toebehorend aan Jacob Doedine op staat en welke Clais voornoemd vroeger gekocht heeft van
Ghiselbrecht Scaep. Clais voornoemd geeft ook aan de Cotidiane 16 pond groten tornois
vlaamse munten, daarmede moet de cotidiane, 2 vicarissen van de kerk onderhouden.
Kerkmeesters: Gillis de Kempe, Ghiselbrecht de Grutere, Boudin de Grutere, Jan Sersimoens.
Heilige-Geestmeesters: Jan huten Hove, in naam van zijn vader, Clais van uten Hove en Pieter
van den Turren. Schepenen van de Keure in 1390: Jacobs van den Pitte, Roegeer Everwijns.
Schepenen van de Keure in 1401: Jacobs van den Pitte en Harent Everwijns - 1402 januari 28
(n.s.)
301/16 f. 30v/1 Clais van den Sickelen geeft aan Heilige-Geest van Sint-Niklaas een erfrente
van 17 schellingen 6 deniers parisis welke verzekerd is op een huis en erf, een "keukene"
toebehorend aan het huis genaamd "den Steur" en gelegen is aan de Groentenmarkt, naast het
huis van Jacob Aemlakens. Die rente had hij vroeger gekocht van Jacob Betten fs ser Gheerolf
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en Badeloeghen van Overleye, zijn vrouw. 16 schellingen parisis zijn besteld voor een jaarlijkse
mis te doen ter nagedachtenis van Janne den Tholneere en Soetine, zijn vrouw, zijn
grootouders, de resterende 18 deniers zijn voor de Heilige-Geest. Clais voornoemd geeft ook
aan de Heilige-Geest een erfrente van 21 schellingen parisis. Die rente had hij vroeger gekocht
van Bussaerde van Munte en Mergriete Sersanders en ze is verzekerd op een bakkerij
toebehorend aan het voornoemde huis, genaamd de Steure. 16 schellingen zijn bestemd voor
een jaarlijkse mis ter nagedachtenis van Janne van den Sickelen en Kateline, zijn vrouw, zijn
ouders. De resterende 5 schellingen zijn voor de Heilige-Geest. Clais voornoemd geeft ook aan
de Heilige-Geest een erfrente van 15 schellingen en 2 kapoenen. Die rente had hij gekocht van
Pieteren Oen en is verzekerd op een erf, gelegen in de Cataloniëstraat waar het huis van Willem
Rugghestulle op staat. 16 schellingen zijn bestemd voor een jaarlijkse mis te doen ter zijner
nagedachtenis na zijn dood. De rest van de erfrene is voor de Heilige-Geest. Clais voornoemd
laat ook nog een vigilie voor zijn vriend doen en voor hemzelf een jaarlijkse Heilige-Geestmis.
Ontvanger van de Heilige-Geest: Gheeraerd de Monteneere. Schepenen van de Keure in 1390:
Jacop van de Pitte, Roegeer Everwijns. Schepenen van de Keure in 1400: Gheeraerd Borluuts
en Seger Everwijns - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 32v/1 Clais van der Sickelen geeft aan de O.-L.-Vrouwe gilde van Sint-Veerle een
erfrente van 5 pond parisis; waarvan hij 4 pond parisis gekocht heeft van Janne Sersanders fs
Daniel en welke verzekerd is op een erf in de Donkersteeg waar het huis op staat welke
toebehoort aan Janne Daens en gelegen is tussen de poort van de Roessen en het huis van
Jacob van Zwinaerde en 20 groten heeft hij gekregen van Janne den Man welke verzekerd is op
een erf waar het huis, een steenkin, op staat welke toebehoort aan Stevine Bloumen en gelegen
is in de Kammerstraat. Lievin fs Coelin en Heinric Boele, priesters en provisors van de
voornoemde gilde beleoven jaarlijks een mis voor hem te doen - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 34/3 Hughe de Brune, bakker, en Lijsbette, zijn vrouw, erkennen schuldig te zijn
aan Lievine van Mossevelde fs ser Lievin en Lisbette van Pollaer, zijn vrouw, de som van 14
pond groten tornois van de koop van een huis, gelegen naast het huis van Jan van den Aste bij
de Houtbriel. Van dat huis komt een landcijns van 24 schellingen 3 deniers parisis voor de stad
Gent. Ontvanger van de stad: Eustaes Onrede. Voldaan op 1 mei 1409 door Hector Everwine
in naam van Hughe den Brune - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 34/2 Gillis Tierloet erkent 16 pond groten schuldig te zijn aan Gillis den Kempe
van de koop van erven. Borgen : Jan Tiertloet, zijn zoon, Jan Ghijs, zijn schoonzoon, Jacop
Meinke. Voldaan op 2 oktober 1402 - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 35v/11 Clais van der Zickelen erkent dat de erfelijke rente van 4 schellingen 8
deniers groten welke hij gekocht heeft van Janne Coeman en Amelberghe, zijn vrouw, werd
betaald met geld toebehorend aan de O.-L.-Vrouwe gilde van Sint-Veerle en dat hijzelf er geen
recht op heeft. - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 37/2 Heinric erkent schuldig te zijn aan Claren van Aelst de som van 12 pond
groten van pacht en leningen. - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 27/12 Roeland de Backere erkent schuldig te zijn aan Gillis den Waghen 6 mudden
rogge. - 1402 januari 28 (n.s.)
301/16 f. 31/7 Jan de Fekel verkoopt aan Janne Nachtegalen een huis voor de som van 7
pond groten tornois. Van dat huis komt een landcijns van 37 groten en het is gelegen in de
Sint-Jansparochie in de Borresteeg aan de Huidevettershoek, tussen het huis van Jan van den
Doerne, priester, en het huis van Arend van Scoerisse. - 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 30/9 Thomaes van den Dale, de draaier, erkent schuldig te zijn aan Jacobpe den
Necker de som van 8 pond 10 schellingen groten tornois van de koop van een huis. Borgen :
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Daneel van den Dale, Lievin Jan Baten, leerbereider, Jan Blankaert van het land van Aelst. 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 34/5 Jan van den Linden erkent schuldig te zijn aan Gillisse den Bisere de som van
30 schellingen groten van de koop van een huis. Voldaan op 19 april 1403 (n.s.). - 1402 januari
30 (n.s.)
301/16 f. 34/6 Cornelis van der Meulen erkent schuldig te zijn aan Gillisse den Bysere de
som van 5 pond groten tornois van de koop aan een huis, gelegen in de Posternestraat.
Voldaan op 12 juli 1402. - 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 35/5 Mathiis den Loene erkent schuldig te zijn aan Segheren Belaerde de som van
23 pond groten tornois van de koop van een huis. Borgen : Jan Seghers, wonend aan de
Kouter. Pieter Loenaert, wonend aan de Ketelpoort, Heinric Wouters en Harent de Saghere. 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 35/5 Mathiis den Loene erkent schuldig te zijn aan Segheren Belaerde de som van
23 pond groten tornois van de koop van een huis. Borgen : Jan Seghers, wonend aan de
Kouter. Pieter Loenaert, wonend aan de Ketelpoort, Heinric Wouters en Harent de Saghere. 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 35v/10 Meester Clais vanden Deken, erkent schuldig te zijn aan Janne vanden
Hecke, priester, de som van 11 pond groten tornois van de koop van beukenbomen. - 1402
januari 30 (n.s.)
301/16 f. 52/6 Jan Amelric, Vincent Inghel, halheren in de pit, rapporteren dat Gheerard van
Crombrugghe en Pieter van Kampen, als borgen voor Janne van Vrechem, aan Lievine van
Overackere 9 pond 16 schellingen groten betaald hebben. - 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 33v/3 Jan vanden Kerssen verkoopt voor 11 pond groten aan Jacoppe Coelins,
monnik te Baudelo, 1/4 van het huis, gelegen aan de Hoofdbrug naast de "Craene" genaamd
"de Roese" welke een brouwerij is; van gans het huis komt een landcijns van 48 schellingen
parisis voor het Wevershuis. Ontvanger van de kapel van het wevershuis : Lievin de Maegh. 1402 januari 30 (n.s.)
301/16 f. 34/8 Jan Cricke verkoopt aan Janne den Roeden de helft van een huis gelegen naast
de Recollettenbrug tussen het huis van Jan vanden Vivre, priester en het huis van Clais
Keljoets. Dat huis is belast met een lijfrente van 10 schellingen groten voor Janne den Fekel en
zijn vrouw. - 1402 januari 31 (n.s.)
301/16 f. 34v/3 Raesse vanden Wale en Lisbete, de vrouw van Huugh Soens, verkopen aan
Jan uten Berghe een erfrente van 50 schellingen parisis en 3 kapoenen welke komt van de helft
van een huis en erf waar Jan Paesdach in woont en gelegen is in de Veldstraat op de hoek van
de Conduitsteeg. - 1402 februari 1 (n.s.)
301/16 f. 39/14 De schepenen veroordelen Joes Willaens tot het betalen van 2 pond 4
schellingen groten tornois aan Cornelis van den Kerkove. - 1402 februari 1 (n.s.)
301/16 f. 31/2 Pieter de Man erkent schuldig te zijn aan Jacop den Bake fs Jacop de som van
13 pond parisis. - 1402 februari 3 (n.s.)
301/16 f. 34v/8 Jacop Haec verkoopt aan Pietren Amelrike zijn recht op huizen welke
vroeger toebehoorden aan Arend Paridaens en zijn vrouw en gelegen zijn in de Posteernestraat.
Dat recht heeft hij van Janne Hake, zijn vader, geërfd. - 1402 februari 3 (n.s.)
301/16 f. 35/2 Simoen van den Hole, als erfgenamen van Fransoys, zijn vader, en in naam
van Lievine, Lodewijke en Daneele, kinderen van zijn broer en zuster, erkent voldaan te zijn
van de schulden welke Willem Curtrosyns aan hun vader schuldig was. Deze schulden werden
voldaan door Phelipse, heer van Erpe, als voogd van de weduwe van Segher Curtrosyns en van
Lente fa Segher voornoemd. - 1402 februari 3 (n.s.)
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301/16 f. 31/3 Zegher van Buederwaen erkent schuldig te zijn aan Jacop den Hert de som
van 26 schellingen 8 deniers groten tornois. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 31/4 Arend Heers belooft Alyssen Heers, zijn zuster, gedurende haar leven te
onderhouden en hij erkent haar schuldig te zijn de som van 12 pond groten tornois. De som
zal hij betalen aan Pietren van den Broucke, voogd van zijn zuster. Schepenen in 1400 : Pieter
Sersymoens, Jacop van den Houtkine. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 31/6 Kateline Lays, weduwe van Pieter Pascaris, en Jan de Clerc met Mergriete
Pascharis, zijn vrouw, erkennen voldaan te zijn door Jan Pascaris van de gift welke Boudin
Passcaris, Jans vader, hen gaf. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 34v/4 Clais Ydiers erkent 16 schellingen 5 deniers groten schuldig te zijn aan
Beelen Ghijselins. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 34v/6 De schepenen veroordelen Janne Proeflant tot het betalen van 4 pond 18
schellingen 8 deniers groten aan Janne Sergante. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 34v/7 Mathiis van Poulfliet en Jan van den Dale verkopen aan Jacoppe van den
Haudenhuus 2 gemeten lenen, gelegen te Bazel. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 34v/9 Pieter de Zuttere en Willem Steyaert, genoemd Moyaert, betalen 26 pond
groten van de 52 pond groten welke zij schuldig zijn aan Lievinne de Wittere en Kateline
Vermarien, zijn vrouw, van de koop van een goed, gelegen in de parochie van Bellem. De
resterende som zullen zij betalen op Pasen 1403. - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 35/1 Diederic de Smet, priester, verkoopt aan Pieter Diederix fs Matthiis 1 bunder
moer, zonder de grond met de hofstede, gelegen in de parochie van Axel en tussen het moer
van Clais Viids en van Pieter Diederix, vroeger van Joes Triests. Deze bunder had Diederic de
Smet vroeger gekocht van de abt van Ter Duinen - 1402 februari 4 (n.s.)
301/16 f. 31v/2 Mergriete Roelins en Mergriete van den velde, haar dochter, erkennen 3
pond groten tornois schuldig te zijn aan Michiele Scattemans. - 1402 februari 6 (n.s.)
301/16 f. 35/3 Jan Sersanders fs Gheerem erkent 30 schellingen groten schuldig te zijn aan
Willeme Raloose voor de koop van laken - 1402 februari 7 (n.s.)
301/16 f. 31v/1 Mathijs van den Loene verkoopt aan Clemente Bijlkin, met akkoord van
Michiele Dwinghelant, zijn voogd, een erfrente van een muddekin tarwebrood dat elke
zaterdag te leveren is zolang Clemente voornoemd of Jacob Bijlkin, zijn vader, leven zal.
Matthijs voornoemd heeft deze erfrente bezet op zijn huis en erf, gelegen in de Doeghstrate
aan de Muide, gelegen tussen het huis van Jan Smets en het huis van Clais van Materne. Dit
huis en erf gelegen op een erf van de stad Gent waar een landcijns van 18 groten van komt.
Landheer van de stad Gent : Justaes Onredene. - 1402 februari 9 (n.s.)
301/16 f. 31v/6 Goessin van den Reinghersteghen en Pieter de Pape geven volmacht aan
Claise den Cuelneere om in hun naam hun zaken te regelen met Janne den Saghere en Pieter
Werlins. - 1402 februari 9 (n.s.)
301/16 f. 31/9 Jan Staes en Heinric Bolle erkennen 26 schellingen groten schuldig te zijn aan
Heinric Vanden Heetvelde. - 1402 februari 10 (n.s.)
301/16 f. 35/4 Jacop van Worems erkent 9 pond 2 schellingen 8 deniers groten schuldig te
zijn aan Janne Bouten en Janne den Koc. - 1402 februari 10 (n.s.)
301/16 f. 39/5 Jan van Dickele erkent 3 pond 4 schellingen groten tornois schuldig te zijn
aan Jacobpe van den Audenhuus en Janne den Saghere. - 1402 februari 10 (n.s.)
301/16 f. 31v/5 Symoen Bette heeft een lijfrente van 12 pond parisis verkocht aan Gillesse
van der Duudt en Boudine Goethalse, gouverneurs van het godshuis van het Sint-Janshuis aan
de Waalbrug en dit ten voordele van het godshuis. Symoen belooft deze erfrente te bezetten;
indien hij in gebreke blijft zal hij het godshuis een som van 24 pond groten tornois betalen.
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Borgen : Jan Clocman en Roegeer van Brakele. 4 april 1407 : Boudin Ghoethals en meester
Philipus vander Duust, gouverneurs van het voornoemde godshuis erkennen dat de lijfrente
bezet is. - 1402 februari 11 (n.s.)
301/16 f. 32/2 Lonis Mayhu verkoopt aan Janne Sleyhout een erf, gelegen te Raverschoot
met een landcijns van 5 schellingen 4 deniers parisis voor de stad Gent. - 1402 februari 11
(n.s.)
301/16 f. 30v/4 De schepenen veroordelen Willem Coppins tot het betalen van 36
schellingen groten tornois aan Boudine Inghele. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 32/7 De schepenen veroordelen Janne Bruninc van Temse tot het betalen van 2
pond 12 schellingen groten aan Willeme vanden Lande. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 32/9 Wulf vanden Berghe erkent schuldig te zijn aan Janne den Keyser de som van
2 pond 8 schellingen 6 deniers groten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35/6 Segher Dhert erkent schuldig te zijn aan Segher Beelaerde de som van 7 pond
16 schellingen groten tornois van de koop van een durmeschip. Borgen: Gillis Simoens fs
Pieter, Jan Coeman fs Pieter - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35/7 Jan Castelein erkent schuldig te zijn aan Zegheren Beelaerde de som van 7
pond groten tornois van de koop van een durmeschip. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35/8 Jan van Breucele fs Willem erkent schuldig te zijn aan Pieteren den Pape fs Ser
Gheerolf de som van 16 pond groten tornois van de koop van 2 huizen, gelegen aan de Leie.
Borgen: Pieter van Bruecele, zijn oom en Claeys Everbout. Voldaan op 3 januari 1404 (n.s.) 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35/9 Pieter de Pape fs ser Gheerolf verkoopt aan Janne van Bruecele fs Willem, op
2 huizen gelegen aan de Leie aan de hoek van de steeg waar op de andere hoek Jan Moenins
woont. Janne van Bruecele geeft die huizen terug aan Pieter voornoemd, mits een erfrente van
32 schellingen parisis - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/1 Jan van Voerbosch erkent 30 schellingen 2 parisis schuldig te zijn aan
Mergriete Temmers. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/2 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 19 januari 1402 (n.s.) Janne Moreele fs Pieter
veroordeelden tot het betalen van 2 pond 6 schellingen groten aan Beatrise, weduwe van Jan
Valx en van 25 groten voor de kosten - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/3 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 22 december 1401 Janne Rouchout
veroordeelden tot het betalen van 5 schellingen 6 deniers groten aan Beatrise, de vrouw van
Robbrecht Jonghen, en van 28 groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/4 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat hun voorgangers Symoen Bette, Gillis de Vriese,
Martin Stocman en Jan Laureins op 17 juli 1399 Pieter Ghervoete veroordeelden tot het
betalen van 13 groten 18 miten aan Aelbrechte van Hamert en van 28 groten voor de kosten. 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/5 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat hun voorgangers Martin de Gheend, Lievin
vanden Ghiist en consoorten op 19 februari 1401 (n.s.) Janne den Curten, bakker,
veroordeelden tot het betalen van 12 schellingen 6 deniers groten aan Janne vanden
Hoeghenhuus en van 12 groten voor de kosten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/6 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 24 december Janne Rouchoute

53

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

veroordeelden tot het leveren van 1 mud koren, deels tarwe en deels rogge aan Daniele van
Baten en van 40 groten 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/7 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 10 december 1401 Claise van Bostale
veroordeelden tot het betalen van 4 schellingen groten aan Jehanne, de vrouw van Jan Beytax
en van 44 groten voor de kosten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/8 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat hun voorgangers Martin de Gheend, Lievin
vanden Ghiist en consoorten op 2 juli 1401 Gheerard van Dickele veroordeelden tot het
betalen van 17 schellingen 1 deniers groten aan Jacop den Amere en van 17 groten 2 Inghelsen
voor de kosten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 35v/9 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren : - dat zij op 10 december 1401 Kerstiane Boudins
veroordeelden tot het betalen van 4 schellingen 8 deniers groten aan Pieteren Beytac en van 13
groten 1 Inghelsen voor de kosten. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 37/1 Gillis van den Walle, brouwer, en Matte sMouteneeren beloven Janne van Loe
fs Simoen gedurende 7 jaar te voorzien van eten en drinken. Daarvoor ontvangen zij de som
van 14 pond groten tornois. Borgen: Boudin de Ledeghe, Ghiselbrecht van den Walle, Jan de
Man van Zwijnaarde - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 37/5 Jan van Vaernewiic, heer van Eksaarde, erkent schuldig te zijn aan Mergriete,
weduwe van Jorys van Bennen de som van 2 pond 12 schellingen groten 6 deniers. Voldaan
verklaard door Jan de Hert, in naam van voornoemde weduwe op 26 april 1402. - 1402
februari 13 (n.s.)
301/16 f. 42v/14 Vryman vanden Holle erkent voldaan te zijn door Janne den Clerc. - 1402
februari 13 (n.s.)
301/16 f. 80v/5 In het geschil tussen Willem den Rijken, leerlooier enerzijds en Symoen
Terlinghe, Ghyselbrecht den Man en Gillis Semminghe anderzijds in verband met de 3 pond
groten welke Willem voornoemd eist van hem voor de koop van 26 raemsteden gelegen te
Overschelde achter het huis van Willem voornoemd, spreken de schepenen het volgende
vonnis uit : zolang Willem voornoemd zijn schulden niet betaald heeft, moeten de 3 kopers de
3 pond groten niet betalen.
Schulden van Willem voornoemd : 13 schellingen van een erfrente aan het kapitel van SintVeerle, 20 schellingen van een erfcijns op een hof verkocht aan Jan den Woelputte, en de rente
van 1 kapoen per jaar van verschillende jaren aan Jacop van den Pitte. - 1402 februari 13 (n.s.)
301/16 f. 31v/8 Meeresoete Baligants verkoopt aan Jacoppe van den Meulen fs Gillis een
huis gelegen aan de Leie waar Willem Steenman in woont en welke gelegen is op een erf
toebehorend aan de Heilige-Geest van Sint-Michiels en waar een landcijns van komt van 2
schellingen groten tornois. In ruil daarvoor zal Meeresoete voornoemd een lijfrente worden
uitbetaald van 2 pond 10 schellingen groten per jaar. Ontvanger van de Heilige-Geest van SintMichiels: Heinric van Ansbeke, priester - 1402 februari 14 (n.s.)
301/16 f. 32/4 De schepenen veroordelen Gillisse van Groetbrouc tot het leveren van 900
balken Deins hout aan Lijsbette van der Vennen. - 1402 februari 14 (n.s.)
301/16 f. 32v/4 Jan Priem van Waasmunster erkent 18 schellingen groten schuldig te zijn aan
Gheeraerde van den Hulse. - 1402 februari 14 (n.s.)
301/16 f. 33/2 Kateline Droeghpits, weduwe van Justaes Urtebuuc, geeft een erfrente van 12
schellingen groten tornois aan broeder Pertsen van Wettere fs Jan en Mergriete van de Velde,
zijn vrouw, dochter van Kateline voornoemd en van Jacopyn. Deze erfrente is bezet op haar

54

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

huis gelegen in de Drabstraat; daarvan komt een landciijns van 12 schellingen parisis en 2
kapoenen voor Hughe de Brouwer, optredend in naam van zijn vrouw 14 schellingen 8 deniers
parisis voor de parochiepriesters van Sint-Michiels; 7 schellingen 2 deniers parisis voor de kerk
van Sint-Niklaas; 3 schellingen 7 deniers parisis voor Celien van Vaernewijc, weduwe van Jan
Gruters. Landheren van het voornoemde huis: Hughe de Brouwer, in naam van zijn vrouw;
Heinric van Ansbeke, priester van Sint-Michiels; Jacob van den Brande, in naam van SintNiklaas; en Arent Plaetsmaen, in naam van Celien sGruters - 1402 februari 14 (n.s.)
301/16 f. 37/6 Zeger van Everwijn, voogd van de kinderen van Rogeer Everwiins erkent
schuldig te zijn aan Mergriete, weduwe van Joris van Bonnen, de som van 5 pond 8 schellingen
9 deniers groten tornois. - 1402 februari 14 (n.s.)
301/16 f. 32/1 De schepenen veroordelen Boudinne den Neckere, Jan van Zele en
Diedericke den Sneec tot het betalen van 11 pond groten tornois aan de heer van Peen. - 1402
februari 15 (n.s.)
301/16 f. 32/5 Jan vanden Wijncle fs Jan uit het land van Waas, erkent schuldig te zijn aan
Mergriete sKrisen, weduwe Jan van Walen, de som van 11 pond 10 schellingen groten tornois
van de koop van een huis - 1402 februari 15 (n.s.)
301/16 f. 32/6 Jacop Maes erkent 32 schellingen groten schuldig te zijn aan Boudine vanden
Bloct. - 1402 februari 15 (n.s.)
301/16 f. 32/8 Jan vanden Dict fs Symoen, erkent 3 pond 16 schellingen groten tornois
schuldig te zijn aan Janne den Vos - 1402 februari 15 (n.s.)
301/16 f. 38/2 Michiel Crijn pacht van Gillise den Kempe zijn goed genaamd "tgoedt ten
Brouke" gelegen in de parochie van Scheldewindeke in het land van Aalst. Dit goed is 44
bunders groot en wordt verpacht aan 6 schellingen 6 deniers groten per bunder en per jaar.
Borgen tot de som van 20 pond groten tornois : Jan van den Bossche; Jacop van den Heeke,
Jan van Malderghem, Floreins van Oebosch en Pieter vanden Bossche. - 1402 februari 15
(n.s.)
301/16 f. 50v/10 Everdey Valke fs Fransois erkent 18 schellingen 3 deniers groten schuldig te
zijn aan Lodewijke vanden Hole - 1402 februari 15 (n.s.)
301/16 f. 83/9 De schepenen veroordelen Jacoppe van Sele tot het betaen van 28 schellingen
groten aan Hildebrande den Backere. - 1402 februari 15 (n.s.)
301/16 f. 32v/2 Jan Ysewiin verkoopt aan Jan Baerde 8 mud rogge voor 11 schellingen
groten per mud. - 1402 februari 16 (n.s.)
301/16 f. 33/6 De schepenen veroordelen Janne Heylen tot het betalen van 27 schellingen 7
deniers groten aan Adriane van Rousbeke. - 1402 februari 16 (n.s.)
301/16 f. 35v/12 Jan Wouters, van Wetteren, erkent 22 schellingen 6 deniers groten tornois
schuldig te zijn aan Janne Blankarde, de brouwer. - 1402 februari 16 (n.s.)
301/16 f. 36v/2 Jan Ebbel, voogd, en Jacob Lampe, toeziener van de brouwer Janne van Loe
fs Symoen verkopen aan Willeme Layes de volgende onroerende goederen en huizen van Janne
van Loe: vooreerst de helft van een brouwerij gelegen op de hoek van de Brabantstraat,
genoemde de "Pale", en de helft van het brouwalaam en de helft van het huis naast de
brouwerij; verder de helft van het groot huis achter het huis de "pale"; verder ook de helft van
het huis, gelegen aan 't water tegenover het voornoemde groot huis en de helft van de "pittine"
die er bij hoort, beide gelegen op een erf van de stad Gent waar een landcijns van 3 schellingen
parisis uit komt voor de stad. Uit gans de brouwerij komt een landcijns van 12 schelingen
groten per jaar ten voordele van Agnees die met Jacop Bette aan de Kouter woont. SinteClaren bij Gent heeft 9 schellingen groten van de brouwerij. Deze koop is gedaan om 30 pond
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groten tornois waarvan 14 pond betaald is. Op 6 mei 1402 werd 6 pond betaald. Op 10
augusus 1402 wordt 10 pond betaald - 1402 februari 16 (n.s.)
301/16 f. 36/5 Andries de Bruwere, en Mergriete, zijn vrouw, verkopen aan Ghelloete den
Amman fs Jan een efrente van 10 schellingen parisis welke komen van erven gelegen in de
Abrahamstraat in Gent. Deze erfrente hadden zij vroeger gekocht van de erfgenamen van
Mergriete Sloefs, de vrouw van Symoen Riiken, welke zij geërfd heeft van Fransois Sloeven,
haar broer. Mergriete van Everzele, weduwe van Fransois Sloefs behoudt haar recht van
belening daarop. Deze koop is gedaan om 16 schellingen parisis per jaar en deze som is
verzekerd door Ghelloet voornoemd op de 48 schellingen parisis per jaar welke hij heeft op de
helft van het huis en erf gelegen in de Waaistraat tussen het huis van Lievin van Ghend en het
huis van Lievin Meeus - 1402 februari 16 (n.s.)
301/16 f. 55/12 Liisbette vanden Brande, weduwe van Jan vanden Ackere erkent 15
schellingen 6 deniers groten schuldig te zijn aan Lodewijke vanden Hole. - 1402 februari 16
(n.s.)
301/16 f. 31/10 Heinric Boytac geeft volmacht aan Pieter Boytac om in zijn naam zijn
schulden te innen. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 32v/3 Laureins van der Leyen, timmerman, belooft de toren van de kerk van Hulst
te maken.
Borgen : Laureins Spence, Martin Everart, Jan van der Stappen, Jan Metsaert, Jan Neyts, Gillis
van den Damme, Jan Pien. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 32v/5 Gillis vanden Brouke erkent schuldig te zijn aan Claise Rebauwe 2 mudde
rogge. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 32v/6 De schepenen doen geen uitspraak in het geschil tussen Marie Hughe fa
Jansson en weduwe van Hughe Saywiins, en Pieter vanden Turre. Het geschil gaat om de
erfgoederen van Hughe voornoemd waar zij volgens de wet van Biervliet bezitter van is en
waar Pieter voornoemd haar het vruchtgebruik van 2 lenen ontneemt - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 36/2 Jan de Vriend erkent schuldig te zijn aan Willem Sersymoen de som van 14
pond 12 schellingen groten tornois van achterstallige pacht. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 36/3 Jan Ghiseliins, van Wortegem, genaamd van Pernijn, erkent 169 pond 9
schellingen 1/2 vlaamse munten, schuldig te zijn aan Gheeraerde vander Heeken van een
lening. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 36/4 Ghuy de Bloc, Jacop Lampe en consoorten, vinderen van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 27 juli 1401 Willem Ghisellins veroordeelden tot het
betalen aan Janne uter Galeyden de som van 14 schellingen 9 deniers groten en van 31 groten
voor de kosten. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 36/6 Jan de Joncheere fs Jan heeft een lijfrente van 1 pond groten tornois verkocht
aan Oliviere van Vaernewijc ten voordele van Agneesen vander Triest, de vrouw van Olivier
voornoemd en ten voordele van hun dochter Kateline, non in het klooster van Sint-Claren bij
Gent. Deze lijfrente heeft Jan voornoemd verzekerd op erven in de parochie van Kruishoutem
waar een landcijns van 2 pond groten van komt. Voldaan op 11 maart 1404 (n.s.) - 1402
februari 17 (n.s.)
301/16 f. 36v/7 Katheline sKnyfs, weduwe van Jacob van Zwinaarde, Lievin de Quinkere,
Jan van Woelpitte fs Lievin, Kateline sCuinkers, weduwe van Jan Waerberchs en Pieter de
Drussate, erfgenamen van Jacob van Zwinaerde verkopen aan Pieteren van der Meulen fs
Michiels 3/4 van de onroerende goederen en het erf van het huis, gelegen in de Donkersteeg
waar Jacop voornoemd een huis en erf erfde van Ghoetem Artoys. Het huis op het
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voornoemde erf kochten Jacop en zijn vrouw van Laureinse den Backere - 1402 februari 17
(n.s.)
301/16 f. 40v/8 In het geschil tussen Wedeghen van Londerzele, optredend in naam van
Aechten Sproefs, de vrouw van Jan van Lede en van haar moeder enerzijds en Janne van Lede
anderzijds, spreken de schepene het volgende vonnis uit : Jan van Lede zal aan Aechten
voornoemd 40 pond parisis per jaar betalen als erfrenten welke uit het goed te Pijpenbeek
komt en hij zal de huizen in goede staat houden. Schepenen van de keure in 1399 : Jacop van
den Pitte, Pieter Amelric, Gheereme Borlute, Segeren Everwyne. Jan de Proost vader van
Aechten voornoemd. - 1402 februari 17 (n.s.)
301/16 f. 44/7 Phelips Bolloc verkoopt voor 12 pond groten tornois aan Lievine Goethalse
de helft van een huis genaamd "de clocke" waar Roegeer Everwijn in woont en waar een
landcijns van 25 schellingen groten tornois van komt. Voldaan : 2 augustus 1415. - 1402
februari 17 (n.s.)
301/16 f. 31v/3 Arent Roulf geeft volmacht aan zijn vrouw, Kateline, om in zijn naam zijn
schulden te innen. - 1402 februari 18 (n.s.)
301/16 f. 32/7 Lisbette, weduwe van Jan Temmerman, van Velzeke en Clais, haar zoon,
erkennen 3 pond 2 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Gheerard van den Honnen.
- 1402 februari 18 (n.s.)
301/16 f. 33/7 De schepenen veroordelen Janne den Leen tot het betalen van 34 schellingen
groten aan Kateline Brunhals, gevolmachtigd door haar man, Janne Brunhals. - 1402 februari
18 (n.s.)
301/16 f. 35v/13 Jan de Berte van Olsene erkent schuldig te zijn aan Michiele Denijs de som
van 3 pond 19 schellingen 2 deniers groten 12 miten van de koop van wijn. - 1402 februari 18
(n.s.)
301/16 f. 36v/2 Daniel Sergheeraerds aanvaardt het dak van de kerk van Zomergem te
maken. Kerkmeesters : Alarde van Pamele, Alarde vander Crusen. - 1402 februari 18 (n.s.)
301/16 f. 36v/3 De schepenen veroordelen Jan van Oedonc tot het betalen aan Lauwereinse
den Moer de som van 20 schellingen groten tornois van de pacht van een meers. - 1402
februari 18 (n.s.)
301/16 f. 36v/4 Symoen Bollin erkent 2 pond groten schuldig te zijn aan Kateline, de vrouw
van Arent Roulf. - 1402 februari 18 (n.s.)
301/16 f. 31v/7 Gillis Pamelaert verkoopt aan Pieteren den Meyere een 1/4, een half 1/4 en
een 1/16 van een huis gelegen in de Serpentstraat waar Pieter voornoemd in woont. Van dat
huis komt een landcijns van 4 pond parisis en 4 kapoenen voor. Janne den Baergh, priester, en
bezitter van een kapelrie in de Sint-Jacopskerk. - 1402 februari 19 (n.s.)
301/16 f. 32/1 De schepenen ontslaan Kateline, weduwe van Heinric van den Wastine, en
Pieter de Volre, voogd van de kinderen van Heinric voornoemd van de betaling van 16
schellingen; ze ontslaan ze eveneens van de betaling van de schulden van Jan de Meester van
Waarschoot van Wauter van Litsau, van Jan Tideghem, de blauwverver, van Jacob Smout en
van Staes van der Eede. Deze waren respectievelijk 26 schelling groten; 20 schellingen 9
deniers groten; 6 groten; 6 schellingen 10 deniers groten schuldig. Deze betaling werd geëist
door Janne Clocman. - 1402 februari 19 (n.s.)
301/16 f. 48v/2 Jan van Leins staat vooreerst zijn recht af op de 7 groten cijns per jaar die hij
heeft op het erf, gelegen onder het huis op de Kalandenberg en toebehorend aan de vrouw van
Cleve, en verder zijn recht van 7 groten per jaar op het erf gelegen onder het huis aan de
Kalandenberg toebehorend aan Janne van Abinsvoerde. Hij staat zijn recht af voor zichzelf en
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voor zichzelf en voor Stevin van Liedekerke ten voordele van de donderdagmis van O.-L.Vrouw van Sint-Niklaas. Ontvanger van de donderdagmis : Gheeraerde de Monteneere. - 1402
februari 19 (n.s.)
301/16 f. 33/1 Philips de Brune erkent 30 schellingen groten schuldig te zijn aan Roegeere
Coneit. - 1402 februari 20 (n.s.)
301/16 f. 33/3 Gheerolf van Papeghem verkoopt aan Jan den Meyere fs Jan de brouwer, een
brouwerij voor de som van 16 pond groten tornois. Deze brouwerij is gelegen op Sanderswal
tussen het huis, genoemd "int staec" en de "stove" genoemd "den cogghe" en er komt een
landcijns van 25 schellingen parisis voor de stad Gent. Voldaan op 26 mei 1406 - 1402 februari
20 (n.s.)
301/16 f. 36v/8 Kateline, weduwe van Jacob Zoetamis erkent schuldig te zijn aan Janne den
Keyser als borg voor Jacop van der Haghe de som van 25 schellingen 6 deniers groten van
koop van koren. - 1402 februari 20 (n.s.)
301/16 f. 36v/9 De schepenen veroordelen Wouteren den Hodeveere tot het betalen aan
Ghiselbrechte den Grutere de som van 10 schellingen 6 deniers groten tornois van de koop
van gruten. - 1402 februari 20 (n.s.).
301/16 f. 47v/1 Raesse van Turtelboeme belooft in het onderhoud van zijn oom, Claise van
Turtelboeme te voorzien. In ruil daarvoor zal Raesse voornoemd de opbrengst hebben van de
gronden welke zijn oom bezit in het land van Aalst. Janne van Turtelboeme : zoon van Claise
voornoemd. - 1402 februari 20 (n.s.)
301/16 f. 48/9 Jan Mayhu, deken van de schippers, Jan van Straessele, Lievine Wandel en
Joes van der Ostinen, provisers en bewaarders van het schippershuis verpachte in naam van
het ambacht aan Lievine den Broeder het goed, genaamd "den Vosteel" met een oppervlakte
van 10 bunders en gelegen in de parochie van de "verberrende parricke", Lievine zal daarvoor
28 halsters tarwe en twee halsters erwten per jaar leveren. Bij de dood van Lievine den Broeder
hebben Willem van den Meulen , erfgenaam van Mergriete sBroeders, zuster van Lievine
voornoemd en Janne van den Hulst fs Mergriete voornoemd, de pacht in handen gegeven van
Pieteren van Assenbrouc, die borg was bij de pacht. Schepenen van de Keure in 1396: Jacob
van den Pitte, Jan Hebbels - 1402 februari 20 (n.s.)
301/16 f. 78/9 Jacop de Ketelboetere erkent 11 schellingen 1 deniers groten schuldig te zijn
aan Fransois Seysonne - 1402 februari 20 (n.s.)
301/16 f. 33v/1 Wulfram Vrient en Jacob Colpaert, erfachtige lieden te Gent rapporteren dat
op 19 februari 1400 Janne van der Kerken en Lisbette van Quaetvelde scheidden voor het
geestelijk hof onder de volgende voorwaarden : Janne voornoemd behoudt de goederen welke
zij tijdens hun huwelijk bezaten en daarop heeft Lisbette geen recht; het huis en erf, gelegen te
Sint-Baafs behoudt Lisbette voornoemd zonder dat Janne voornoemd er recht op heeft. De
schulden uit hun huwelijk die nog moeten betaald worden vallen ten laste en de schulden die
nog ontvangen moeten worden ten laste van Janne voornoemd. De schulden welke ze daarna
maken betalen ze zelf. De goederen die ze nog zullen verwerven, zal ieder voor zich behouden
zonder dat de andere er recht op heeft. Vervangers en borgen van Lisbette : Jacop van
Quaetvelde, haar broer.Daniel Troest en Heinric Haec, Lisbetten stiefvader. Boudin van Belle
en Denijs van Belle, zijn zoon, staan in voor de borgen. - 1402 februari 21 (n.s.)
301/16 f. 33v/6 De schepenen veroordelen Lievine den Vos, scheerder, tot het betalen van 4
schellingen 10 deniers groten aan Willeme Carimen. - 1402 februari 21 (n.s.)
301/16 f. 37 /8 Gillis Wieric erkent schuldig te zijn aan Joesse Bekarde de som van 22
schellingen 1 deniers groten van een lening. - 1402 februari 22 (n.s.)
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301/16 f. 33v/2 Laureins van Gheetsem erkent 30 schellingen groten schuldig te zijn aan
Symoene Raessen. - 1402 februari 23 (n.s.)
301/16 f. 37v/10 Mergriete Heufins, weduwe van Lievin Minnebod verkoopt aan Janne
Stubbout een huis gelegen aan de Krommen Es in de Brabantdam bij het veer tussen het huis
van Victor Mathys en het huis van de weduwe van Jan Lare. Van dat huis komt een landcijns
van 34 schellingen parisis en het werd verkocht voor de som van 8 pond groten tornois.
Landheer van het huis : Willem Sersimoens. - 1402 februari 23 (n.s.)
301/16 f. 39v/2 Willem van Heurne erkent 20 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Arende Everwijne. - 1402 februari 23 (n.s.)
301/16 f. 39v/13 de schepenen veroordelen Oliviere vanden Brouke tot het betalen van 13
pond groten aan Justaesse Onrede. - 1402 februari 23 (n.s.)
301/16 f. 34/9 Gillis de Visch erkent 25 schellingen 6 deniers groten schuldig te zijn aan
Aelbrecht van Namen. - 1402 februari 24 (n.s.)
301/16 f. 34/10 Gillis de Visch erkent 2 pond groten 4 groten schuldig te zijn aan Nicasis
Lambert. - 1402 februari 24 (n.s.)
301/16 f. 47/4 Pieer van Scoenaerde verkoopt aan Kateline Vaenkins, weduwe van Heinric
Sproex een lijfrente van 6 pond parisis. Deze lijfrente heeft Pieter voornoemd verzekerd op
zijn huis, gelegen in de burgstraat bij Sint-Elisabeth op het erf welke toebehoort aan cotidiane
van O.-L.-Vrouw van Sint-Pieters en gelegen is tussen het huis van Boudin Scruters en het huis
van de weduwe Spetters. Van dat huis komt een landcijns van 30 parisis. - 1402 februari 24
(n.s.)
301/16 f. 33v/4 De schepenen veroordelen Janne vanden Hamme tot het betalen aan Philips
van Dronghine de som van 7 pond 5 schellingen groten. De vrouw van Philips zal geen recht
van belening meer hebben op de verkochte erven aan Janne voornoemd. - 1402 februari 24
(n.s.)
301/16 f. 33v/5 Jan de Joncheere fs Jan erkent schuldig te zijn aan Claise Rabouwe de som
van 2 pond 8 schellingen groten tornois van de koop van een ladder - 1402 februari 25 (n.s.)
301/16 f. 33v/7 Pieter de Vos, metser, erkent 14 schellingen 4 deniers groten schuldig te zijn
aan Lisbette sBalx. - 1402 februari 25 (n.s.)
301/16 f. 37v/9 Jan de Sagere fs Lievin en Jacop de Buc fs Jan erkennen schuldig te zijn aan
Janne van den Weede fs Gillis de som van 8 pond groten tornois van de koop van een huis,
gelegen in de Koningstraat tussen het huis van Jan Maes en het huis van Jan Casteele. Van dat
huis komt een landcijns van 14 schellingen parisis - 1402 februari 25 (n.s.)
301/16 f. 38v/7 Jacop van Calkine verkoopt aan Yweyn de Meester, genaamd Diederix een
erfrente van 10 schellingen 6 deniers parisis welke Jacop voornoemd heeft op het erf waar het
huis op staat dat een volderswerkplaats is en waar Pieter Alaut in woont en gelegen is op de
hoek van het Hoefslagstraatje. - 1402 februari 25 (n.s.)
301/16 f. 39v/11 Gillis Wauters fs Gillis roodverver, erkent schuldig te zijn aan Janne Godins
optredend in naam van Mayhuwe, roodverver te Aalst, de som van 21 schellingen 11 deniers
groten - 1402 februari 25 (n.s.)
301/16 f. 66v/1 Jan vanden Rauwenweghe, genoemd Bienkin, en Amelberghen vanden
Muelen de helft van een erf gelegen in de Veldstraat tussen het erf van Roelande van Ghelre en
het erf van Sheleghers van Sint-Jan. Jan vanden Muelen fs Boudin heeft dat vroeger gekocht
van Robbrecht van Leuwerghem en Lijsbette van Leuwerghem, weduwe Jan Cabeljans en
Philippe heer van Herpe, voogd van de kinderen van Ghiselbrecht, heer van Leuwerghem 1402 februari 25 (n.s.)
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301/16 f. 33V/8 Jacop vanden Pitte, Arend Everwijn en consoorten, schepenen van de keure,
veroordelen Janne den Kueveleere, als borg voor Jacop van Cabbeke tot het betalen van 22
schellingen 6 deniers groten aan Janne Boytac. - 1402 februari 26 (n.s.)
301/16 f. 43/10 De schepenen veroordelen Jan van den Hamme tot het betalen van 18 pond
12 deniers groten aan Vincente Inghel. - 1402 februari 26 (n.s.)
301/16 f. 33v/9 Jan Steenart en Kateline, zijn vrouw, erkennen schuldig te zijn aan Jan
Vlaminc de som van 2 pond 12 schellingen groten. Borg : Heinric vanden Upstalle, Gillis
vanden Brande. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 38/1 Jacop Bruusch en Ghelloet Damman fs Lievin, erfachtige lieden rapporteren
dat op 30 mei 1397 Diederic Scheinenzone en Kateline Zwevers, zijn vrouw, gepacht hebben
van Matheeus Dammans zijn goed, genoemd "tgoed te Boxberne" gelegen in het Land van
Gavere in de parochie van Semmerzake. Het goed dat 30 bunder groot is, wordt verpacht voor
23 Vlaamse nobelen - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 39v/1 Jan Scoenenseune fs Willem erkent 24 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Arende Everwijne - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 31/5 Alaert van den Berghe, munter, erkent schuldig te zijn aan Raessen van
Vaernewijc de som van 4 pond groten tornois van de koop van huizen. Voldaan op 20 oktober
1402. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 37v/1 Jan Dhert, Segher Boelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij op 4 februari 11. Willem Bonien,
wonend te Hulst, veroordeelden tot het betalen van 21 schellingen groten en van 21 groten
voor de kosten aan Maercke van de Velde. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 37v/2 Jan Dhert, Segher Boelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren dat zij op 10 december 1401 Gheenin fs Clais
veroordeelden tot het betalen van 6 schellingen 2 deniers groten aan Boudin Lans en van 23
groten 2 Inghelsen voor de kosten - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 37v/3 Jan Dhert, Segher Boelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij op 21 november 1401 Pieteren de
Meunc, de oude, van Sleidinge, veroordeelden tot het betalen aan Janne Danins de som van 20
schellingen groten en van 13 groten voor de kosten. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 37v/5 Jan Dhert, Segher Boelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij op 5 november 1401 Pieter Curtvrient
veroordeelden tot het leveren aan Pauwels Mijs 1 mud gerst of het betalen van 8 schellingen
groten en van 20 groten voor de kosten. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 37v/6 Jan Dhert, Segher Boelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij op 12 november 1401 Heinric
Botermanne veroordeelden tot het betalen aan Jan Hoernic de som van 10 schellingen groten
en van 8 groten voor de kosten. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 37v/7 Jan Dhert, Segher Boelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels, rapporteren : - dat zij op 20 oktober Philips Scelpen
veroordeelden tot het betalen aan Ghiselbrecht Mayhus de som van 31 schellingen groten en
van 12 groten voor de kosten. - 1402 februari 27 (n.s.)
301/16 f. 39/1 Jacop van Vatene had aan zijn vrouw, Clare van der Ponten, beloofd haar van
eten, drank en alle andere zaken te voorzien. Claren voornoemd beweert dat hij dat niet gedaan
heeft. In dit geschil veroordelen de schepenen Jacope tot het betalen van 40 pond parisis aan
zijn vrouw en beiden moeten binnen het jaar voor het geestelijk hof verschijnen. - 1402
februari 28 (n.s.)
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301/16 f. 39/2 In het geschil tussen Willem Bramin en Janne de Clerc fs Jan van
Vinderhoute, als borg van Jan Rabout in verband met een huwelijksregeling tussen Jan en
Mergriete van Malgavere, weduwe Pieter Raes, spreken de schepenen het volgende vonnis uit:
Jan Raboute moet naar de wet van Vinderhoute trekken en zich borg stellen met zijn land voor
24 pond groten tournois - 1402 februari 28 (n.s.)
301/16 f. 37/7 Jacop van den Pitte, Harent Everwij, schepenen, veroordelen Janne Reymare
tot het betalen van 12 schellingen groten tornois aan Janne Minneboden schipmaker, voor de
rancoepe (= schadeloosstelling die men geeft om een koop ongedaan te maken) van een
durmeschip. - 1402 maart 1 (n.s.)
301/16 f. 58/9 Jan Claeus fs Willem genoemd Jan Willem de Saghere, verkoopt aan Lievine
Ceelins, priester, een 1/2 huis min 1/8 en 1/5 van het daarbijhorende erf, gelegen in de SintPietersnieuwstraat tussen het huis van Gillis Werren en het huis van Mergriete, weduwe Jan
vanden Loene - 1402 maart 1 (n.s.)
301/16 f. 47/3 Lievin de Pape verkoopt aan Kateline Vaenkins, weduwe Heinrix Sproecx een
lijfrente van 6 schellingen groten. Deze lijfrente is verzekerd op een hofstede gelegen te SintBaafs bij de Dendermondese poort tussen het huis van Pieter Baers en het huis van Jan den
Waghenmakere. Van die hofstede komt een landcijns van 6 schellingen parisis voor Lievin
vanden Cauteren. Landheer van het huis : Lievin vander Couteren. - 1402 maart 2 (n.s.)
301/16 f. 39v/4 Lodewijc Champenoys huurt van Dankarde van Cegeerlande, baljuw van
Gent in naam van Jacop van Latermoilgen, bisschop van Doornik een tiende gelegen te Vurste,
genoemd "den sestenscoef" en toebehorende aan de kapelrij van het kasteel te Gent om 18
Vlaamse nobelen per jaar. - 1402 maart 3 (n.s.)
301/16 f. 46/1 Verdeling van de bezittingen tussen Jacoppe van Hertbuer en Kateline van
den Voerde, zijn vrouw bij hun scheiding van tafel en bed voor het spirituele hof. Borg :
Shaledyn van Hertbuer, Jacob de Vriese voor Jacoppe van Hertbuer. Jan van den Voerde,
Kateline's vader en Willem van Papeghem voor Kateline van de Voerde - 1402 maart 3 (n.s.)
301/16 f. 55/7 Symoen vanden Pitte, Gheeraert Zoetamis en meester Martin van Cyclier,
erfachtige lieden te Gent, rapporteren dat Jan de Coeper, kuiper, Ghiselbrecht de Smet, kuiper,
Lievin van Ouweghem en Andries vanden Bossche schuldig zijn aan Symoens vander Zickelen
de som van 34 pond 4 schellingen groten tornois. Kwijtschelding op 10 december 1402 - 1402
maart 3 (n.s.)
301/16 f. 64v/5 Gillis Symoen erkent 2 pond groten tornois schuldig te zijn aan Segheren
Beelarde. - 1402 maart 3 (n.s.)
301/16 f. 80v/5 Heinric Gillis fs Heinric vanden Berghe, erkent schuldig te zijn aan Symoen
van Bakerem, de som van 4 pond 2 schellingen 2 deniers groten en 24 zakken koren van
Iddergem van achterstallige pacht. Heinric voornoemd en Bate van den Rode, zijn vrouw, en
Gheertruud, moeder van Heinric, beloven aan Symoen een borgstelling - 1402 maart 3 (n.s.)
301/16 f. 37v/11 Willem, Pieter Yssones, erkent schuldig te zijn aan Michel Navegheere de
som van 2 pond groten van de koop van een paard. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 38v/1 Wouter de Buc, zadelmaker, erkent 32 schellingen 6 deniers groten schuldig
te zijn aan Pieteren Boedeloet. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 38v/2 Gheeraert de Wercman, genoemd Riote, erkent 36 schellingen groten tornois
schuldig te zijn aan Valentine Bruneele, poorter van Brugge. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 38v/3 Kateline Boudins fa Clais Boudins ontslaat Joesse Becke van alle schulden
die zij samen hebben gemaakt - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 38v/5 Overeenkomst in verband met het goed genaamd "tgoed te baerds" gelegen
te Raverschoot welk 160 gemet groot is en waarvan Lonyse Mayhu 3/4 bezit en de vrouw van
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Gillis Mayhu en Lisbette fs Jan Mayhu en vrouw van Pieter Ertbuer, 1/4 bezitten. Bij
ordonnantie van Janne van Adighem en Jan Sleyhaut wordt aan Gillis vrouw en Lisbette 36
gemet en 256 roeden toegewezen. Daarenboven krijgen ze nog boven de opbrengst van dat
vierendeel, welke Pieter Mayhu, vader van Lonys, had, nog de volgende erfgoederen; vooreerst
de Paets hofstede en twee stukken land waarvan er één grenst aan het land van Betkin Weytins
en het andere aan het land van Pieter Swaefs. Van al de hen toegewezen grond komt een
erfrente van 4 pond 6 schellingen 8 deniers parisis. Namen voorkomend bij de opsomming en
plaatsbepaling van de 36 gemet en 256 roeden: - up den Vaerlare, - het land van Calfeer, - aan
Hoghen Wal, - Jan Brande, - Alaerts beelken , - Sint-Janshuis - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 39/4 Lonys Mayhu verkoopt aan Pieteren van Ertbuer een lijfrente van 1 nobel,
welke Lonys jaarlijks hief op Jan de Paeu en op zijn hofstede te Raverschoot. - 1402 maart 4
(n.s.)
301/16 f. 40/6 De schepenen veroordelen Philipse den Muntere tot het betalen van 32
schellingen groten tornois aan Willem van der Mersch en het leveren van 1 steen vlas en tot het
betalen van 12 schellingen 4 deniers groten van pacht. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 46/9 Pieter van den Doelaghen en Jan Boenart erkennen schuldig te zijn aan Beelen
van den Corben, weduwe Willem Coens, de som van 10 pond groten tornois van een lening.
Borg : Seger Bernage. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 46v/3 Mergriete weduwe Lievine Bloume en haar kinderen Gheerem, Pieter, Jacob
en Lodewijc Bloume verkopen aan Janne Sersimoens, wonende aan de Leie en optredend in
naam van het Alynhospitaal een erfrente van 50 schellingen parisis sie zij hadden op het huis en
erf, gelegen aan de Koornmarkt en genoemd "Pollinaessteen". Verder verkopen zij 26
schellingen 8 deniers parisis en 2 kapoenen die zij hadden op he huis, dat een brouwerij is en
het erf gelegen in de Onderbergen en toebehoort aan Janne van Zwinaerde. - 1402 maart 4
(n.s.)
301/16 f. 46v/4 Pieter van den Poele geeft volmacht aan Heinric van den Poele, zijn zoon,
om zijn schulden te ontvangen. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 47/1 Gillis vander Hellen erkent 3 pond groten tornois schuldig te zijn aan
Justaesse vanden Steene. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 47/2 Jacop van der Eeken fs Jan van der Eeken, verkoopt aan Kateline Vaenkins,
weduwe Heinric Sproecs, een lijfrente van 6 pond parisis. Deze lijfrente is verzekerd op een
huis en erf gelegen op Sanderswal in de Zilverstraat tussen het huis van Maes Meeuseens en het
huis van Jan Sadelmakers. Van dat huis en erf komt een landcijns van 5 schellingen 7 deniers
parisis. Landheer van het huis: Gheeraerd vanden Abeele, ontvanger van Oost-Eeklo - 1402
maart 4 (n.s.)
301/16 f. 48v/1 Mergriete, weduwe Lievin Bloum en haar kinderen, Gheerem, Pieter, Jacob
en Lodewijc Bloume, verkopen aan Janne Sersimoens, wonende aan de Leie een erfrente van 6
pond parisis voor de donderdagsmis van O.-L.-Vrouw van Sint-Niklaas. Deze rente hadden zij
op het huis en erf, genaamd Pollinaessteen gelegen aan de Koornmarkt. Ontvanger van de
donderdagmis : Gheerard De Mouteneere, priester. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 54v/7 Gheeraerd de Mey fs Gheraert erkent schuldig te zijn aan Heinricke Scamp
de som van 5 pond groten van de koop van huizen, gelegen te Merendree - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 75v/6 Willem van Osy, ridder, geeft volmacht aan Janne van Brugghe, om in zijn
naam zijn schulden te innen. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 81/10 Clais van Buxstale fs Daniel erkent dat Pieter Maes fs Jan hem 2 pond 5
schellingen 8 deniers groten betaald heeft van de koop van 88 roeden land, gelegen in de
parochie van Velzeke op de Kouter, genaamd "Velseke couter an tdoerneken" tussen het land
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van Jacop Vertrunne en het land van Jan. Van een dagwand land komt een landcijns van 1 mud
koren en 4 deniers parisis - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 81v/2 Gillis Broukaert erkent 12 schellingen 4 deniers groten schulden te zijn aan
Janne van Roesselaer. Borg : Jan Broukaert, broer van Gillis. - 1402 maart 4 (n.s.)
301/16 f. 39v/8 Jan Ysewijn erkent 32 schellingen 3 deniers groten schuldig te zijn aan Luuk
van den Pitte. - 1402 maart 5 (n.s.)
301/16 f. 38v/4 Jan de Leencnecht heeft 1 pond groten tornois van een lijfrente verkocht
met medeweten van meester Segheren Baerde en Symoen van der Beke. Deze 1 pond groten
tornois komt van een lijfrente van 2 pond groten tornois welke Joes en Lisbette Sceldackers,
zijn vrouw, hebben en welke verzekerd is op erven van Symoens. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 38v/6 De schepenen veroordelen Jacop de Paeu tot het betalen van 22 schellingen
groten aan Mechiele vanden Hecke. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 37v/8 Jan Amelric, Vincent Inghel, halheren in de pit, rapporteren dat zij op 24
oktober 1401 Kateline Parisijs, de vrouw van Gheerolf Notins, Fransois van Waes en Janne
den Clerc, veroordeelden tot het betalen van 18 pond 3 schellingen 9 deniers groten aan Jacop
de Brame. De halheren verpanden de rechten op de huizen gelegen in de Nokerstrate achter de
Predikheren en toebehorend aan Kateline. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 37v/12 Heinric de Jonckheere erkent schuldig te zijn aan de heer van Herpe de som
van 13 nobelen van een lening. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 39/3 Geschil tussen Janne de Stuuc, Jan Vinken, man en voogd van Kateline Stuuc
fa Janne en Andriese Bod, koopman van Dordrecht om de inbeslagneming van zijn goederen
welke hij naar Gent had gebracht. Jan de Stuuc, genaamd de Grave fs Jan Stuuc - 1402 maart
6 (n.s.)
301/16 f. 39v/5 Heinric van der Haghe, timmerman, erkent schuldig te zijn aan Goessin
Lusscaerde, in naam van Phelipse van Steenlant, de som van 28 schellingen 9 deniers groten. 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 39v/6 De schepenen veroordelen Matthyse den Blonden tot het betalen van 3/4
van 7 pond groten aan Laureinse den Hond en Heinric Scamp. Geschrapt : zie volgende akte.
- 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 39v/12 Geschil tussen Laureinse den Hond, Heinric Scamp enerzijds en Matthyse
den Blonden, man en voogd van Kateline, weduwe van Phelip Merman en bezitster van het
goed van Phelips voornoemd anderzijds. Dit geschil gaat om de "besaetheden" van 7 pond
groten die Laureinse en Heinric, voor Jan Mermanne hadden en welke zij betaald hebben aan
Jacop den Hamer. De schepenen spreken daarover het volgende vonnis uit : Matthijse zal 2
pond 6 schellingen 8 deniers groten betalen aan Laureinse en Heinric mag dan van de grond
profiteren. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 41v/4 De schepenen veroordelen Janne Deynoets fs Joes Senne tot het betalen van
34 schellingen groten tornois aan Janne Mayhus, kleermaker - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 44v/7 De schepenen veroordelen Lisbette, weduwe van Gillis van Zwalmen, tot het
betalen van 9 schellingen groten aan Janne Rabaude. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 44v/8 Kateline vanden Berghe, weduwe Joes Busers, erkent 3 pond groten schuldig
te zijn aan Mechiel Scattemanne. - 1402 maart 6 (n.s.)
301/16 f. 47/6 Pieter vanden Pitte fs Jan erkent schuldig te zijn aan Joesse Hornicke de som
van 16 pond groten tornois voor de koop van een huis met een erf gelegen in de Gildestraat
tegenover meester Lievin van Houtem. Van dat huis komt een landcijns van 45 schellingen
parisis en van het erf een landcijns van 5 schelling parisis - 1402 maart 6 (n.s.)
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301/16 f. 39v/3 Jan de Coninc verklaart zich voldaan van Pieteren Boenen en zijn vrouw,
Mergriete Vastenavons, de moeder van Jan, van de bruidschat welke Pieter en zijn moeder hem
beloofd hadden bij zijn huwelijk met Claren Paridaens fa Paridaens Roesen. Jan en Pieter
behouden elk hun recht op de 5 bunder land, gelegen in de parochie van Destelbegen - 1402
maart 7 (n.s.)
301/16 f. 39v/7 Marie Liebarts fa Gillis geeft volmacht aan Janne Leyschoene om haar zaken
te regelen met Janne vanden Kerssen en de Man van Lisbette van Ghendbrugghe - 1402 maart
7 (n.s.)
301/16 f. 39v/9 De schepenen veroordelen Boudinne Eecmanne tot het betalen van 24
schellingen 1 deniers 1/2 groten en het leveren van 2 halsters rogge aan Pieteren Elaut. - 1402
maart 7 (n.s.)
301/16 f. 39v/10 De schepenen veroordelen Kateline Coets tot het betalen van 2 pond 4
schellingen 5 deniers groten van Pieteren Elaut. - 1402 maart 7 (n.s.)
301/16 f. 46v/2 Andries Buteels erkent 12 schellingen schuldig te zijn aan Beelen van den
Corben, weduwe Willem Coens, de som van 12 pond groten tornois. Voldaan op 21 april
1407. - 1402 maart 7 (n.s.)
301/16 f. 48/6 De schepenen veroordelen Janne den Visschere, genoemd Sciltcnape, tot het
betalen van 21 schellingen groten tornois aan Mathiise den Waghenere. - 1402 maart 7 (n.s.)
301/16 f. 48/7 Gillis Libbe, priester, en Lisbette sClerx fa Simoen geven elkaar de
toestemming elkaars deel van het huis te gebruiken. Dit huis is gelegen in de Burgstraat, tussen
het huis van Janne Debbout en het huis van ser Gillis. Dit huis hebben zij vroeger samen
gekocht van Janne Debboute en Raessen van Audenarde. Van dat huis kom een landcijns van
16 schellingen parisis en 1 oem voor de Heilige-Geest van Sint-Niklaas. Verder behoeft Gillis
aan Lisbette dat zij 3 pond groten tornois zal ontvangen nan zijn dood. Landheer: Gheerard de
Monteneere, priester en ontvanger in naam van de Heilige-Geest van Sint-Niklaas - 1402
maart 7 (n.s.)
301/16 f. 62/7 De schepenen veroordelen Lievine uten Laghelkine tot het betalen van 17
schellingen 11 deniers groten aan Jan Osten. - 1402 maart 7 (n.s.)
301/16 f. 33/8 Jan vanden Hamme erkent 39 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
de vrouw van Jacop uten Wulghen. - 1402 maart 8 (n.s.)
301/16 f. 38/4 Jan uten Hove fs Clais erkent het issuerecht namelijk 24 schellingen groten en
4 schellingen groten voor de kosten, ontvangen te hebben in naam van de stad Gent, van
Segheren Pieters fs Hellin borg voor Janne Rouchoute van Hillegem - 1402 maart 8 (n.s.)
301/16 f. 38/3 Willem vander Beke fs Jan erkent 8 deniers groten schuldig te zijn aan Arend
Tierboud - 1402 maart 8 (n.s.)
301/16 f. 41/7 Jan de Cnijf fs Boudin erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Slutele,
genoemd de Backere, de som van 32 schellingen 6 deniers groten van een lening. Borgen: Jan
de Cnijf, Jan Bremer, fs. Miechiel - 1402 maart 8 (n.s.)
301/16 f. 40v/4 Jan de Clerc fs Willem van Oudenhove, erkent schuldig te zijn aan Heinric
van Groetenbruel de som van 2 pond groten van een lening - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 41/5 Jan van Mayeghem en Jan Meyeraert, borgen voor de kinderen van Jacop
Meyeraert erkennen schuldig te zijn aan Mergriete van den Cleye, weduwe Jan van den Ecke,
de som van 43 schellingen groten tornois van kaarsen en waslicht. - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 46/5 De schepenen veroordelen Janne den Droeghen tot het betalen van 14
schellingen groten tornois aan Lievine Timmerman fs Lievin - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 46/8 De schepenen veroordelen Janne den Sciltcnape tot het betalen van 4
Inghelsen nobelen en 1/2 aan Arende van der Lucht, wijntapper. - 1402 maart 9 (n.s.)
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301/16 f. 46v/5 Heinric Jans Belooft aan Meerkinne Jansseuns, zijn dochter, die hij had bij
Mergriete Baenjaerts dat zij na zijn dood 6 pond groten tornois zal krijgen. - 1402 maart 9
(n.s.)
301/16 f. 46v/9 De schepenen veroordelen Hellin Pieters tot het betalen van 3 pond 10
deniers groten aan Lysbette, de vrouw van Matteeus sBacken. - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 47v/3 Race vanden Houte erkent schuldig te zijn aan Martin Everaerd de som van
2 pond groten tornois van huishuur. - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 48/8 Gillis van den Ellen erkent 2 pond 14 schellingen groten schuldig te zijn aan
Janne van den Scaghe. - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 50v/3 Jan van Gheldre, helmaker, erkent 38 schellingen groten schuldig te zijn aan
Jan Witte fs Pieter - 1402 maart 9 (n.s.)
301/16 f. 41/6 Jan Rabout, man en voogd van Mergriete van Malgavere, weduwe Pieter Raes,
erkent voor zichzelf en de erfgenaam van Pieter ontvangen te hebben van Pieteren Colpaerde
optredend in naam van Wouter Snibbel, de som van 2 pond 8 schellingen 6 deniers groten
welke Wouter schuldig was aan de weduwe en erfgenamen van Pieter. Hij belooft ook de
resterende som te betalen. - 1402 maart 10 (n.s.)
301/16 f. 46/3 Arent de Brune erkent 12 schellingen 6 deniers groten schuldig te zijn aan aan
Heinric den Muenc, in naam van de erfgenamen van Willem fs Arent - 1402 maart 10 (n.s.)
301/16 f. 46/4 Lievin van den Couteren heeft 6 schellingen groten tornois ontvangen van
meester Gillisse den Suttere welke 6 schellingen groten tornois Lievin schuldig was aan
Fransoise van Aertevelde. - 1402 maart 10 (n.s.)
301/16 f. 46/6 Boudin Parijs erkent schuldig te zijn aan Arende den Backere de som van 2
pond groten tornois van achterstallige lijfrente. - 1402 maart 10 (n.s.)
301/16 f. 46/10 Jan de Meyere, van Lokeren, erkent schuldig te zijn aan Lievine Ghiselhaes
de som van 2 pond 2 schellingen groten tornois van een pantser. - 1402 maart 10 (n.s.)
301/16 f. 46v/6 Jan van den Velde erkent schuldig te zijn aan Phelipse Bollocke de som van
11 pond 15 schellingen groten tornois van de koop van een schip. - 1402 maart 10 (n.s.)
301/16 f. 46v/10 In het geschil tussen Janne Houcmanne en Mergriete Cabuus veroordelen
de schepenen Janne tot het uitvoeren van het vonnis van het geestelijke hof. - 1402 maart 10
(n.s.)
301/16 f. 4/8 De schepenen veroordelen Janne den Backere, voogd van de kinderen van Jan
van Demeoen tot het betalen van 3 nobelen 1/2 aan Jacoppe den Hamer. - 1402 maart 10
(n.s.)
301/16 f. 47/8 De schepenen veroordelen Janne den Backere, voogd van de kinderen van Jan
van Demeroen tot het betalen van 3 nobele 1/2 aan Jacoppe den Hamer. - 1402 maart 10
(n.s.)
301/16 f. 54v/2 Jan Sloeve, voogd van Kateline fa Symoen Sersanders, Marien, moeder van
Swaef sKims, Gheerem Borluut fs Gheerem ook in naam van zijn broer Symoene en Boudine,
optredend, Joes Vijt en Lijsbette Borluut, zijn vrouw en Jan Sersymoens fs Pieter, en Mergriete
Borluut, zijn vrouw, verkopen aan meester Gillisse den Zuttere een erfrente van 38 schellingen
11 deniers welke zij hadden op het huis genoemd "den Bonten Hert" gelegen aan de
Koornmarkt; van die erfente heeft mevrouw sAmmans, non in Sint-Claren, 17 deniers parisis.
Verder verkopen zij hem 1/19 deel van de 3 kelders onder het voornoemde huis; op die 3
kelders heeft Beatrijse vanden Strecle, de vrouw van Cornelis vanden Watere een lijfrente van 2
pond groten en Eustijn van den Plancken een lijfrente van 1 pond groten - 1402 maart 10
(n.s.)
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301/16 f. 42/4 Pieter Ghevart, priester, erkent schuldig te zijn aan Janne Coveyt de som van
7 pond groten van de koop van een huis gelegen "ten Poldre" tussen het huis van Segher sKox
en het huis van Lievin Cays. Van dat huis komt een landcijns van 40 groten ten voordele van
Pieteren Berniere, kapelaan van een kapelrie van de Sint-Jacobskerk. Borgen: Jan vanden
Muelen fs Laureins, Lievin van Caneghem, Jan Blankarts fs Ghelloets - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 43/4 Jan Sciltcnaepe en zijn vrouw Marie sClercs en Mergriete Wijtox voorzien elk
voor de helft in het onderhoud van Kateline Maes. In deze zaak wordt de volgende regeling
getroffen. Mergriete zal volledig in het onderhoud van Kateline voorzien. In ruil daarvoor zal
Mergriete de helft van 6 pond groten tornois ontvangen welke Janne Wytoc van zijn broer
Lievin Wytoc moet krijgen en zullen Jan en zijn vrouw haar 11 schilden betalen. Schepenen van
de keure in 1370 : Jan Borluuts, Gillis Ripegerts. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 43/11 Goeric Maroeyen erkent schuldig te zijn aan Jacob Sneevoete de som van 20
schellingen groten tornois van een pacht. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 44/9 Jan de Coene erkent schuldig te zijn aan Pieteren den Witten de som van 29
schilden van een lening. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 46/7 De schepenen veroordelen Roelande Hugaert tot het betalen van 9 schellingen
4 deniers groten aan Andriese Pauwelse. Borgen : Laureins Clais van Moerbeke, Willem de
Dersschere. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 46v/7 Boudin de Smet fs Jan erkent schuldig te zijn aan Willem van der Haghe de
som van 9 pond groten tonois van de koop van een land. Borgen: Pieter van den Meulen fs
Michiel, Pieter Stullekin fs Diedericx, Jan Boene, brouwer - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 46v/8 Gillis de Scoutheete scheldt in naam van zijn dochter Beatrice, Janne vander
Beke de opbrengst kwijt van het leen welke Beatrise in leen houdt van Phelipse van Steenland
fs Hellin en gelegen is op Steenwerc in de parochie van Belsele en 8 gemet groot is. Verder zal
Janne 2 schellingen groten van de pacht van het jaar 1401 ontvangen - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 48/3 Jan Dhert, Zegher Beelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint- Michielsparochie, rapporteren dat zij : - op 28 februari 11. Pieteren van
Mendonc veroordeelden tot het betalen van 12 schellingen 8 deniers groten aan Anthonis van
Sint-Gillis en van 20 groten van de kosten. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 48/2 Jan Dhert, Zegher Beelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint- Michielsparochie, rapporteren dat zij : - op 28 februari 11. Janne den
Vischs veroordeelden tot het betalen van 23 pond 5 schellingen parisis aan Claeys Dier en van
2 schellingen 10 deniers groten voor de kosten. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 48/4 Jan Dhert, Zegher Beelaert en Weyn van Westvoerde, vinderen van de
nederkosterij van Sint- Michielsparochie, rapporteren dat zij : - op 21 december 1401 Willem
Braem erkende schuldig te zijn aan Osten den Curten de som van 14 schellingen groten en van
10 groten van de kosten. - 1402 maart 11 (n.s.)
301/16 f. 47v/5 Lodewijc Boenijn, ridder, verkoopt aan Janne Sloenen een erf met de
daarbijhorende onroerende goederen gelegen te Gent aan tplaetsekin naast het bakkershuis in
de Drabstraat en zich uitstrekkend tot de hofstede van Jacob van Hertbuer en van de tuin van
Jan Moenins tot het erf van Jacob huten Wulgen. - 1402 maart 12 (n.s.)
301/16 f. 40/7 Beatrise van Busseghem, weduwe Pieter Scalx, verkoopt aan Michiele van den
Brouke een huis gelegen op de Kalandenberg tegen de steenput en tussen het huis van Oegeere
Roelins en het Sceerershuis van Jan sVos. - 1402 maart 13 (n.s.)
301/16 f. 40v/2 Het huis, gelegen in de Doornzelestraat en het durmeschip, toebehorend aan
Andriese Blocke werden op verzoek van Daniele Tavezeele en Pieteren Bariseele aangeslagen
in mindering van de verschuldigde som van 24 pond groten tornois. Amman te Gent; Arend
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van den Damme. Schepenen van de Keure : Lonis vanden Moere, Gillis van den Hoecke,
Jacop de Luede (zie 13 januari 1402 (n.s.), F° 4v°/1. en 15 maart 1402, F° 40v°/3.) - 1402
maart 13 (n.s.)
301/16 f. 41/4 Pieter Gaut geeft volmacht aan Jacob Snouke om in zijn naam zijn schulden te
innen van Jan van Buten. - 1402 maart 13 (n.s.)
301/16 f. 41/9 Maes de Clerc fs Martin erkent schuldig te zijn aan Jacop Annarde de som van
27 schellingen 10 deniers groten van achterstallige pacht van meersen - 1402 maart 13 (n.s.)
301/16 f. 47/5 Lievine Seyssone belooft aan Janne, zijn zoon, die hij heeft bij Mergriete van
den Speye, dat hij na zijn dood 6 pond groten tornois zal ontvangen. Voldaan op 27 februari
1412 (n.s.). - 1402 maart 13 (n.s.)
301/16 f. 47/7 Heinric de Bliec verhuurt aan Janne van Calays zijn negende deel van het huis
waar Heinric in woont en waarvan een zevende deel toebehoort aan Janne en gelegen is aan de
Vierweegse voor de Sint-Margrietstraat. De huurprijs bedraagt 10 schellingen groten tornois. 1402 maart 13 (n.s.)
301/16 f. 48/5 Machtilt Scoenen, weduwe Boudin Gruters, genoemd van Laerne, belooft dat
Janne van Calays, 2 pond groten tornois zal ontvangen na haar dood. - 1402 maart 13 (n.s.)
301/16 f. 41v/1 Daneel van Herzele, ridder, verkoopt aan Simoene den Pape ten voordele
van Magdaleene van Sedelghem, non te Sint-Claren te Petegem bij Oudenaarde een lijfrente
van 12 pond parisis per jaar. Daneel voornoemd heeft deze lijfrente verzekerd op zijn hofstede
gelegen op het Sint-Baafsplein tegenover Rijngassestraat tussen het huis van Blocx van
Steenlant en Janne van Bassevelde. Er staat een keuken op het erf met een landcijns van 20
schelling parisis welke toebehoort aan Stevine van Liedekerke. Het 24e deel, toebehorend aan
Louise van den Moure en het 36 ste deel, toebehorend aan de kinderen Maschs, van de
hofstede vallen niet onder de verzekering. Uit Daneels recht gaat 32 schellingen parisis naar
jonkvrouw sHonds, wonende in de Lange Kruisstraat. Landheer van de keuken : Stevine van
Lieder- kerke. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 40/2 Lievin de Senne en Hellin Pieters, borgen van Robbrechte van Leewerghem,
erkennen 43 schellingen 2 deniers groten schuldig te aan Lievine van Caneghem. - 1402 maart
14 (n.s.)
301/16 f. 40/3 Heinric van Danckaertsheeke en Beele sMeyers verkopen aan Daneele van
den Pitte een huis, gelegen op het erf van Claeys Daens aan de Meere met een landcijns van 34
schellingen parisis en 4 kapoenen per jaar; verder verkopen ze hem 4 erven, gelegen naast het
voornoemde huis.
Landheer van het huis : Claeys Daens. Voldaan op 30 maart 1402. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 46V/11 De schepenen veroordelen Staessine Rioten tot het betalen van 15 pond 11
schellingen 10 groten aan de vrouw van Scakelin. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 47v/4 Lievin de Senne en Pieter Hellin erkennen schuldig te zijn als borgen voor
Robbrecht van Leewerghem, aan Janne den Backere, de som van 3 pond 4 schellingen groten
en van 4 schellingen 6 deniers groten voor de wettelijke kosten. Voldaan op 6 juni 1402. 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 47v/6 De schepenen veroordelen Janne den Borchgrave van Hulst tot het betalen
van 2 pond 10 schellingen 1 deniers groten aan Lauwereinse den Vriese. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 47v/7 De schepenen veroordelen Janne Prijs tot het betalen van 17 schellingen 4
deniers groten aan Willem Wierkel. Willem belooft aan Janne 24 schellingen 8 deniers groten te
betalen. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 48 /1 De schepenen veroordelen Boudinne Pennemanne tot het betalen van 3
pond groten tornois aan Pieter van den Velde, gevolmachtigde door zijn broer Willem van den
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Velde van de koop van een tichelgelaghe, gelegen te Stekene. Verder moet Pieter de 48 roeden,
die ontbraken bij de koop, vergoeden. Voldaan op 17 juli 1402. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 48v/3 Kateline Ghellioets, weduwe Jan van Daelpitte, Jan van den Pitte,
gevolmachtigd door Lisbette Papegaeys, zijn vrouw, en Jan van Huse, gevolmachtigde over
Kateline van den Beuken, zijn vrouw, verkopen aan Gheeraerde den Monteneere een erfrente
van 24 schellingen parisis ten voordele van de donderdagmis van O.-L.-Vrouw van SintNiklaas. Die erfrente hadden Jan van Daelpitte en de twee vrouwen geërfd van Heinricke den
Buc. Die erfrente komt van een erf in de Sint-Martensstraat waar het huis op staat waar vroeger
Alysse Bollaerts in woonde en nu Jan de Mayere fs Boudin in woont. Mergriete van den
Stekene, weduwe van Heinric Bux, ziet af van haar rechten op de erfelijke rente. Ontvanger
van de donderdagmis: Gheeraerde den Monteneere - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 48v/8 De schepenen veroordelen Jacoppe van Vatenen tot het betalen van 2 pond
groten tornois van een vervallen lijfrente aan Jehanne van Vatene, zijn tante. Hij zal 7
schellingen groten voor de kosten betalen. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 48v/9 Phelips de ................. erkent 33 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Willeme van den Mersch. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 48v/10 Phelipse van den Dale erkent schuldig te zijn aan Janne Bouten de som van
2 pond groten en 20 groten van de koop van koren. - 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 49/2 Jan de Keere, man van Lisbette Claeys, verkoopt aan Mergriete vander
Linden, weduwe Pieter van Kets, het recht van belening dat hem toekwam van zijn vrouw. 1402 maart 14 (n.s.)
301/16 f. 40/1 Zegher Bernage erkent schuldig te zijn aan Beele van der Corben, weduwe
Willem Coens, de som van 100 pond parisis van een lening. Borg : Boudin Wiichuus. Voldaan
op 27 september 1402. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 Op verzoek van Daniele Tanereele en Pieteren Bariseele werd het huis met een
landcijns van 21 deniers parisis gelegen in de Doornzelestraat en toebehorend aan Andriese
Blocke, door meester Ghillisse de Zuttere en meester Janne Eebins, gezworen schatters,
geschat op 2 pond 10 schellingen groten. De onroerende goederen van dat huis en van Janne
Scoucheeten, toebehorend aan Andriese werden door Jacop Doesterlinc, Lievin Hebbel en Jan
van Steenvoerde, gezworen schatters, geschat op 3 pond groten tornois. Het durmeschip
toebehorend aan Andriese werd door Janne den Meester en Janne Minnebodem, schipmakers,
geschat op 4 pond groten. Zie 13 januari 1402 (n.s.), F° 40 v°/1 en 13 maart 1402 (n.s.), F° 40
v°/3
- 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 40v/6 Ghiselbrecht van den Berree verkoopt aan Janne van Maelgavere een
erfrente van 19 schellingen parisis die hij heeft op het erf gelegen in de Erpelsteeg waar de
zusters van de derde orde wonen. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 40v/7 Jan Stocman belooft aan Pieteren Stocman, zijn zoon, die hij had bij Lisbette
Femeyen dat hij na zijn dood 25 en een halve mark zilver en het kostbaar vaatwerk zal krijgen.
Voldaan op 13 februari 1413. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 42/7 Ghii van Ghistele geeft volmacht aan zijn vrouw, Mergriete van Audenhove
om zijn zaken te regelen binnen Gent. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 48v/4 Jan de Meester fs Pieter erkent voldaan te zijn door Boudine Cornelis en
Wouter van den Heeke van de 6 pond 10 schellingen groten welke zij hem schuldig waren van
de koop van een huis gelegen op Meerhem. - 1402 maart 15 (n.s.)
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301/16 f. 48v/5 Pieter Goedensoone erkent schuldig te zijn aan Janne Platiin 3 pond 2
schellingen groten van de koop van een land gelegen in het ambacht van Assenede met een
oppervlakte van de helft van 10 gemet en 83 roeden. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 48v/6 De schepenen veroordelen Jacoppe Nevelinghe tot het betalen aan Raetsel
Haesbijts de som van 90 schellingen groten tornois van de koop van een huis gelegen in de
Vleeschauwersstrate. Raetsel heeft 4 pond groten tornois overgegeven aan Mergriete, de vrouw
van Jan Febels. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 48v/7 In het geschil tussen Jehanne Waelkins, weduwe Jan Bogaert enerzijds en Jan
van den Bosche fs Jacop en erfgenaam van Janne van Peelkem zijn oom, anderzijds, om een
rente van koren gelegen te Ronse en een zekere "habaut", die erbij is, spreken de schepenen het
volgende vonnis uit: beide partijen moeten elke twee personen kiezen welke met de manscepe
kunnen verdergaan - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 48/10 De schepenen veroordelen Arend vanden Demere tot het betalen van 2
nobelen aan de weduwe en kinderen van Jan Wulfraem. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 56v/8 Eulart vander Beke erkent 32 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Jacop Stalparde, de jonge. - 1402 maart 15 (n.s.)
301/16 f. 40/1 Ywein De Meester, genoemd Diedericsx verkoopt aan Gillise van Wiendeke,
genoemd de Blaeuwere, 200 roeden land om daaruit zavel te delven. Per roede betaald hij 6
groten, de totale koopsom is 5 pond groten tornois. Borg: Gillis van den Velde van
Vogelenzang. Voldaan door Gillis van den Velde op 1 maart 1408 (n.s.). - 1402 maart 16 (n.s.)
301/16 f. 40/5 Jan Meys huurt van Phelipse Bolloc een boomgaard gelegen in de Holstraat
welke toebehoorde aan meester Willem van Lovendegem. De huurprijs bedraagt 10 schellingen
groten tornois per jaar. - 1402 maart 16 (n.s.)
301/16 f. 40v/5 Kerstiaen vanden Gracht, Jan de Koc fs Goessin van Sint-Pieters en Hellin
Pieters, borgen voor Robbrechte van Leeuwerghem, erkennen schuldig te zijn aan Janne van
Caneghem de som van 8 pond 10 schellingen groten en van 12 schellingen groten van de
kosten - 1402 maart 16 (n.s.)
301/16 f. 41v/3 Jacoppe van Vatene en Claren van der Ponten, zijn vrouw, verzoenen zich
met elkaar. Neesen van der Brugghen, vrouw waarbij Jacoppe een kind heeft. - 1402 maart 16
(n.s.)
301/16 f. 43/9 Jan van Masminsteene erkent 5 pond 2 schellingen groten schuldig te zijn aan
Lievine van Overackere. Borg : Kerstiaen vanden Gracht. - 1402 maart 16 (n.s.)
301/16 f. 44/1 Jacop vanden Houtkine belooft aan zijn dochter Betkine, die hij heeft bij
Marien tsDeghens dat zij na zijn dood 60 pond groten tornois zal krijgen. - 1402 maart 16
(n.s.)
301/16 f. 44/5 De schepenen veroordelen Fransoise van der Steengracht tot het betalen van
13 pond groten tornois aan Gheeraerde van Crombrughe voor de koop van een land gelegen te
Sint-Pieters-Aalst. - 1402 maart 16 (n.s.)
301/16 f. 79/4 De schepenen veroordelen Gheerard van Crombrucghe tot het betalen van 21
schellingen groten tornois aan Loenise van den Moure. - 1402 maart 16 (n.s.)
301/16 f. 41/1 Op verzoek van Pieteren Meesen, gevolmachtigd door Janne Lanonay,
zaakwaarnemer van Thomase Maynel, koopman van Engeland, werd het recht dat Lievin
Poleyn heeft op 2 huizen aan de Meere; op een huis gelegen naast de Moer van Jan Sersanders
gepand voor de som van 25 pond groten tornois door Arende van den Damme, amman van
Gent. Hij zal ook 18 groten betalen voor de kosten. Schepenen van de Keure : Jacop de Leude,
Gillisse van den Ecke en Thomaes Steurem. - 1402 maart 17 (n.s.)
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301/16 f. 41/2 Jan Lapont erkent 30 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Janne van
Bocxtale. - 1402 maart 17 (n.s.)
301/16 f. 41/3 In het geschil tussen Claise van Turtelboeme en Gillisse van Turtelboeme in
verband met een leengoed welke Gillisse bezit en gelegen is te Herzele spreken de schepenen
het volgende vonnis uit. De partijen zullen hun geschil voorleggen aan de vierschaar waar het
leen onder ressorteert. - 1402 maart 17 (n.s.)
301/16 f. 42/6 In het geschil tussen Barbelen van Nevele en de kinderen van haar broer
enerzijds en Philipse van Crailoe, burgemeester van Maldegem anderzijds, om het geld welke
Varbele gekregen heeft van Pieter Sleehout van Maldegem voor de koop van land, en welke
Philipse heeft doen aanslaan om het issuerecht te voldoen, spreken de schepenen het volgende
vonnis uit : Barbelen wordt ontslaan van het betalen van het issuerecht en Phelipsse zal het
geld moeten teruggeven. - 1402 maart 17 (n.s.)
301/16 f. 42v/15 Symoen de Specht van Temse erkent schuldig te zijn aan Heinric Sproex
weduwe de som van 6 pond 2 schellingen groten van de koop van een zeem. Borgen : Symoen
uten Wulghen, Jan Steemaer. - 1402 maart 17 (n.s.)
301/16 f. 46v/12 Jan vanden Hamme erkent 30 schellingen 8 deniers groten schuldig te zijn
aan Janne den Winter. - 1402 maart 17 (n.s.)
301/16 f. 50/11 Jan Specht erkent schuldig te zijn aan Lodewijke van Nevele de som van 30
pond groten tornois van de koop van een huis gelegen in de Burgstraat op een erf dat
toebehoort aan Everdey de Grutere. Borgen: Symoen Specht, Jan Boene fs Gillis, Gillis
Dullart, Gillis vanden Vondelen, Jan Boene, de brouwer. Voldaan: 20 november 1405 - 1402
maart 17 (n.s.)
301/16 f. 42v/1 Jan Dotter fs Martin verkoopt aan Janne den Quackeleere voor 8 pond
groten tornois 1/4 van het huis, genoemd "den Zwane" in Overschelde. Uit een zevenste deel
van het huis gaat 17 schellingen 2 deniers parisis per jaar naar Victoer Lanchgheeraertssone en
uit de 1/2 van het huis gaat een erfrente van 6 pond parisis naar Jan huten Berghe, kuiper. Jan
Dotter heeft reeds twee pond ontvangen. Van de koopsom zal Jan den Quackeleere 2 pond 5
schellingen groten betalen aan Kateline, non en zuster van Jan Dotter en 2 pond groten aan
meester Janne van den Woelpitte. Verder verkoopt Lauwereins Boudin, voogd van Joeskine fs
Martin een ander vierde deel aan Janne den Quackeleere. Landheer in naam van Victoer
Lancggheraertssone, Goessin Huuschaert. Voldaan: 31 augustus 1404 - 1402 maart 18 (n.s.)
301/16 f. 42/3 Gillis Curtvrient belooft per jaar 1 zak tarwe en 1 zak rogge te geven aan Else
Coninxberghe. - 1402 maart 18 (n.s.)
301/16 f. 42/5 De schepenen veroordelen Pieter Loetins als borg voor zijn broer Heinric tot
het betalen van 30 schellingen groten tornois aan de baljuw van Kalken. - 1402 maart 18 (n.s.)
301/16 f. 50/2 Lievin Pappal geeft in erfenis aan Lievine de Wulf, fruithandelaar, erven
gelegen over de schelde aan de Kromme Es, bij de Koepoort en gelegen naast het erf van
Laureinse van Munte en naast het hof welke de gebroeders vander Straten van Lievin Pappal
pachten. Dit werd gedaan voor de oom van 9 pond parisis. Kateline vander Poucstraten, de
vrouw van Lievin Pappal gaat ermee akkoord. - 1402 maart 18 (n.s.)
301/16 f. 43/8 Pieter vanden Bossche fs Mechiel erkent 30 schellingen schuldig te zijn aan
Daniele uten Dale - 1402 maart 19 (n.s.)
301/16 f. 42/8 Pieter van den Vivere erkent schuldig te zijn van Janne Bouten de som van 22
schellingen groten tornois van de koop van koren. - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42/9 Jan van Hautem, deken van de kruideniers, erkent 1 pond groten tornois
ontvangen te hebben van Raesse van den Wale, van de 4 pond groten tornois welke Raesse en
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3 andere personen hem beloofd hadden te betalen voor het verwerven van de vrijheid van het
ambacht. - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/2 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 11 juni 1400 Pieter Wittewronghele veroordeelden tot het
betalen aan Pieteren van den Hulsne de som van 12 schellingen en van 22 groten voor de
kosten - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/3 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 19 februari 1400 Jan van Huffelghem, de jonge, veroordeelden
tot het betalen van 30 schellingen groten aan Pieteren Aelbrechte en van 13 groten voor de
kosten - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/4 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 1 maart 1402 (n.s.) Jan van den Vivere veroordeelden tot het
betalen aan de vrouw van Coelaerts van up den Bosch de som van 10 groten en 16 schellingen
en van 10 groten voor de kosten - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/5 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 14 juni 1400 Heinric van den Haghe, timmerman, veroordeelden
tot het betalen van 14 schellingen groten een half aan Willem Buke en van 22 groten en 1
Inghelse - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/6 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 5 februari 1400 Jan Danins onvrije schipper, veroordeelden tot
het betalen van 33 groten aan Janne van Yferinghen en van 10 groten en 2 Inghelsen voor de
kosten - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/7 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten dat zijzelf op 5 november 1401 Rase de Hane veroordeelden tot het
betalen van 6 schellingen 9 deniers groten aan Janne Baerde, en van 17 groten voor de kosten
- 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/8 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 15 december 1401 Alaerde den Brunen veroordeelden tot het
betalen van 4 schellingen 2 deniers groten aan Gheenin Roelins en van 13 groten en 2
Inghelsen voor de kosten
- 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/9 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 5 november 1401 Raesse de Hane veroordeelden tot het betalen
van 42 groten aan Janne Baerde en van 7 groten en 2 Inghelsen voor de kosten - 1402 maart
20 (n.s.)
301/16 f. 42v/10 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 15 december Gheerolf Goethals veroordeelden tot het betalen
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van 43 en een halve schelling groten aan Gheerolf vander Sceltstraten en van 12 groten voor de
kosten - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 42v/11 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Sagere fs ser Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten op 15 december 1401 Gheerolf Goethals veroordeelden tot het
betalen van 14 schellingen 4 deniers groten aan Joes Storme en van 13 groten en 1 Inghelsen
voor de kosten - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 43/1 De schepenen veroordelen Jan van der Vurst tot het betalen van 6 pond 12
schellingen en 8 deniers groten tornois aan Janne Pricke, de oude. - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 43/2 Pieter vanden Bossche fs Mechiel erkent 4 nobelen schuldig te zijn aan Ghuy
den Bloc - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 43/3 Jan Roedolfs fs Pieter erkent schuldig te zijn aan Boudine Borlute, de som van
30 schellingen groten tornois van achterstallige huur van een schip. Verder huurt Jan van
Boudine een durmeschip voor 1 pond groten tornois per jaar - 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 60v/9 Meester Lievin Gheylinc erkent schuldig te zijn aan Ghelloete den Amman fs
Lievin de som van 36 schellingen 4 deniers groten 2 Inghelsen van de koop van 13 staven ijzer
- 1402 maart 20 (n.s.)
301/16 f. 41/10 Jan Seyssone fs Lievin bastaard, erkent schuldig te zijn aan Amelberghen
vander Haghen de som van 15 schilden van een verwisseling van huizen - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43/5 Symoen van Buenelaer erkent 2 pond 4 schellingen groten schuldig te zijn aan
Janne vanden Werve, optredende in naam van Kateline vanden Werve, zijn dochter, en van
Jacop Volkeric, voogd van kinderen van Heinric Volkeric. - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43/6 Lievin Witkin erkent schuldig te zijn aan Jan van Houthem de som van 20
pond parisis voor een durmeschip, welke Jan in zijn bezit kreeg te Duelmond aan de Waal. 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43/7 Laureins Loetin en Mergriete, zijn vrouw, erkennen schuldig te zijn aan
Pieteren Doedekine fs Mergriete, de som van 3 pond groten van een lening. Zij erkennen ook
3 schapen en een vaars van hem te hebben - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43v/6 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Haesbijt, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat zij : -op 17 november 1401 Pieteren van Meerhoute
veroordeelden tot het betalen aan Claren, weduwe van Jan van Aelst de som van 20 schellingen
groten en dat hij leveren zal 8 heutvoghele en 20 groten zal betalen voor de kosten. - 1402
maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43v/7 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Haesbijt, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat zij : -op 28 februari 1401 Janne den Vriend
veroordeelden tot het betalen aan Heinric den Joncheere de som van 10 schellingen groten en
van 16 groten 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43v/8 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Haesbijt, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat zij op 10 december 1401 Lenten fa Jan vanden Biest en
vrouw van Impins Rams, veroordeelden tot het betalen aan Joes Storeme de som van 30
schellingen 11 deniers groten en van 20 groten voor de kosten - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43v/9 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Haesbijt, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat zij : -op 13 november 1401 Janne den Sprinc
veroordeelden tot het betalen aan Lisbette, de vrouw van Gillis vander Haghe, de som van 21
groten en van 19 groten voor de kosten. - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43v/10 Rombout van der Helst, Jan van der Eecken en Jan Haesbijt, vinderen van
de Sint-Jacobsparochie rapporteren dat zij : -op 18 maart 1401 Lisbette Janen veroordeelden
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tot het betalen aan Jan de Fekel een som van 17 schellingen 10 deniers groten en van 22 groten
en 2 Inghelsen. - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 67v/13 Jan Clais erkent schuldig te zijn aan de kerk van de Bijloke de som van 23
pond 10 schellingen parisis van achterstallige pacht en 3 pond 6 schellingen parisis voor Willem
den Wale. - 1402 maart 21 (n.s.)
301/16 f. 43v/1 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Gillis vanden Beke, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie, rapporteren dat zij op 28 februari 1401 Janne den
Riddere veroordeelden tot het betalen aan Ghiselbrecht den Grutere fs Ost de som van 6
schellingen groten en van 11 groten voor de kosten - 1402 maart 22 (n.s.)
301/16 f. 43v/2 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Gillis vanden Beke, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie, rapporteren dat zij : - op 22 november 1401 Pieter de
Pic veroordeelden tot het betalen aan Gillis van Sterthem de som van 5 schellingen 4 deniers
groten en van 28 groten voor de kosten. - 1402 maart 22 (n.s.)
301/16 f. 43v/3 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Gillis vanden Beke, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie, rapporteren dat zij : - op 21 januari 1401 Nijsse
Wanten veroordeelden tot het betalen aan Kateline, de vrouw van Lievin Vurs, de som van 3
schellingen10 deniers groten en 2 schellingen groten van een pantser en van 38 groten voor de
kosten. - 1402 maart 22 (n.s.)
301/16 f. 45v/1 Geschil tussen Claise de Neve, man en voogd van Kateline sBackers, en
Willem Malschaerde, voogd van Copkinne den Backere fs Kateline enerzijds en Pieteren den
Latre anderzijds om een erfrente van 7 vaten rogge, dendermondse maat, min een half vierlinc.
De schepenen veroordelen Pieter den Latre tot het leveren van 7 vaten rogge min een half
vierlinc aan Copkinne den Backere. Clais' vrouw zal de helft bijhouden bij wijze van
"bilevinghe" op de 2 stukken land welke Clais kocht van Janne den Pont en gelegen is in Dast
in de parochie van Berlare. Verder zal Pieter de achterstallige renten aan Claise en zijn partij
betalen. Vinderen van Claise en zijn partij: Gillis van Mossevelde en Gillis Mijs. Vinderen voor
Pieteren den Latre: Jacop Bauten en Janne Hughen. Borg voor Claise en zijn partij: Jan van
Overmeere. Borg voor Pieter: Willem Raloes en Jan de Smet, fs. Gillis - 1402 maart 22 (n.s.)
301/16 f. 45v/6 In het geschil tussen Janne Alaerts en Janne Baerd om de verkoop van 11
tonnen honing, veroordelen de schepenen Janne Baerd tot het betalen van 12 schellingen
groten aan Janne Alaerts. Vinderen voor Janne Alaerts : Janne van Houtem en Janne van
Maelgavere. Vinderen voor Janne Baerd : Pieteren Stullekin en Daneele van Maldeghem. 1402 maart 22 (n.s.)
301/16 f. 44v/3 Jan Modde, van Steelant, erkent schuldig te zijn aan broeder Claise vanden
Steene, gasthuismeester de som van 11 pond 14 schellingen groten tornois van de pacht van
een erf in Steelant. Borgen: Jan Brecht, Gheert de Heect, beide van Hertinghen. - 1402 maart
27
301/16 f. 44/2 Verdeling van goederen gedaan voor het spirituele hof tussen Janne van
Villeneve, genoemd van Sent Symoers en Kateline van den Rise, zijn vrouw. Janne heeft het
huis en erf in Onderbergen en gelegen naast het huis van Jan Screvels en Kateline zal hem 20
pond groten tornois betalen; Kateline zal behouden wat zij nu bezit; terwijl ieder zijn eigen
schulden zal betalen en nieuw verworven goederen voor zichzelf houden. Op 24 mei wordt Jan
voldaan door Kateline van de 14 pond welke ze hem nog schuldig was. Borgen voor Kateline:
Jan van der Haghe, Jacop van den Houtkine, Pieter van der Muelen fs Jan - 1402 maart 28
301/16 f. 44/4 Jan van Masminnesteene fs Jan was 3 pond groten schuldig aan Lisbette,
weduwe van Jan van Masminnesteene, zijn tante. Ghys van Masminnesteene, broer van Jan en
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Lievin Ydeghem, man van Lisbette, zuster van Jan en Ghys schelden, als erfgenamen van
Lisbette, Janne van Misminnesteene zijn schuld kwijt - 1402 maart 28
301/16 f. 44/6 Jan de Quackeleere erkent schuldig te zijn aan Pieteren van Hessche de som
van 8 pond 14 schellingen 3 deniers groten tornois. Voldaan : 7 mei 1402. - 1402 maart 28
301/16 f. 44/10 Jan Minnebode, schipmaker, verkoopt aan Willeme Riquaerts een
durmeschip voor de som van 32 schellingen 6 deniers groten. - 1402 maart 28
301/16 f. 44v/1 Heinric de Bruwere fs Heinric erkent dat Hughe de Bruwere, hem
rekenschap heeft gegeven in het bijzijn van Janne de Bruwere, oom van Heinric, Arent Valke,
bakker, en Boudine den Ledeghen. Heinric blijft zijn oom Hughe 2 pond groten tornois
schuldig - 1402 maart 28
301/16 f. 44v/5 Mergriete van den Moure, weduwe Pieter van Bacht verkoopt aan Lievin den
Meunc het huis dat uitgeeft op de Kammerstraat en tot aan het kerkhof van Sint-Jacobs strekt.
Zij verkoopt eveneens een erf gelegen tussen Jan Bloums huis en het voornoemde huis waar
Martin van den Moure, priester, in gestorven is. Zij verkoopt hem eveneens een erfrente van 8
schellingen 7 deniers parisis die zij heeft op het erf gelegen achter het huis van Jan Debbout in
de Onderstraat en tussen het huis van de oude kleerkopers en het huis van Willem Sersymoens
gelegen is. - 1402 maart 29
301/16 f. 36v/10 Nicasis Borluut erkent schuldig te zijn aan Aelbrecht van Ame.... de som
van 2 pond 16 schellingen groten tornois van de koop van bier. - 1402 maart 29
301/16 f. 46v/1 Kateline Coens erkent schuldig te zijn aan Beelen van den Corben, weduwe
Willem Coens, de som van 6 pond groten tornois. Borg : Jan van den Aste, zwager van
Kateline. - 1402 maart 31
301/16 f. 44/8 Pieter Nieman van Danseke erkent voldaan te zijn door Staesse Ryotte van 43
stukken oosters bier. - 1402 april 3
301/16 f. 51/5 Jan van Munte, Jan Amelric en Vincent Inghel, halheren in de pit, rapporteren
dat hun voorgangers op 3 november 1400 Hellinne Pieters veroordeelden tot het betalen aan
Janne Roelins 4 pond 4 schellingen groten en van 16 groten voor de kosten. - 1402 april 3
301/16 f. 81v/1 Segher Boudin fs Jan erkent schuldig te zijn aan Pieteren, Symoene en
Henrike den Visschere de som van 11 pond groten tornois van de koop van een
volderswerkplaats, gelegen aan de Kromme Es. Er komt van dat huis een landcijns van 5
schelling parisis. Borgen: Cornelis de Scotelaire, Arent Slabbaert - 1402 april 3
301/16 f. 44v/2 De schepenen veroordelen Jan Screvel, kleermaker, tot het betalen van 30
schellingen groten tornois aan Boudin Penneman. - 1402 april 4
301/16 f. 45/2 Geschil tussen Jan Hauwers, genoemd Reynkin en Jacoppe van Doerenzele :
Janne heeft een dagwand land gelegen in Oosterzele te Scuerbrouc verkocht aan Jan van der
Heeken, terwijl Jacoppe het gebruik ervan verhindert. In dit geschil verwijzen de schepenen
beide partijen naar het gerecht waar het land onder ressorteert. - 1402 april 4
301/16 f. 45/7 Heinric de Paeu fs Pieter erkent schuldig te zijn aan Pieteren Leyse de som
van 6 pond groten tornois van de pacht van een moer. Borgen: Jan Modde, Jan Pieter
Jansseune - 1402 april 4
301/16 f. 45v/7 Jan Sproec verkoopt aan Janne Everwijne fs Roeger 1 gemet meers gelegen
te Vogelenzang naast de meers van Sint-Elisabeth - 1402 april 4
301/16 f. 49/1 Luuc van den Pitte, ontvanger van de abdis en het convent van Sint-Claren bij
Gent verpacht voor 26 schilden per jaar aan Gillisse Ghiselins fs Heinric en Katheline sMilres,
zijn vrouw, het goed "ter meeren" bij Ledeberg met een oppervlakte van 35 bunder. Borgen:
Heinric Ghiselins, vader van Gillisse, Gillis Luuschaert - 1402 april 4

74

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

301/16 f. 54v/1 Jan Hoste en Gillis de Muldere kopen van de heren van Pitchenborg 100
stukken eikenhout van het goed "ten haendert" in de parochie van Massemen voor de som van
10 pond 16 schellingen 8 deniers groten Vlaamse munten. Borgen: Jan Paeschdaech, Pieter
vanden Hecke fs Pieter, Jan vander Ghote - 1402 april 4
301/16 f. 80v/6 Gheerolf Bette pacht voor 36 schellingen parisis per jaar van Symoen
Terlinghe, Ghiselbrecht de Man en Gillis Semminc, huutslaghere, een stuk land gelegen in de
Ramen en dat vroeger toebehoorde aan Willem de Rijke. - 1402 april 4
301/16 f. 52/1 In het geschil tussen Janne Payen enerzijds en Raessen en Pieteren van der
Speurct anderzijds, in verband met 9 dagwand en een half land gelegen in de parochie van
Oordegem en Westrem spreken de schepenen het volgende vonnis uit. Raesse en Pieter zullen
Janne het land laten gebruiken of wel de waarde van het land en de bijkomende kosten
vergoeden. - 1402 april 5
301/16 f. 40/8 Lievin van Ghendbrugghe erkent 3 pond groten schuldig te zijn aan Jan van
Ghend van Kortrijk. - 1402 april 6
301/16 f. 42v/12 De schepenen veroordelen Jacop de Ketelboetere, tot het betalen van 20
schellingen groten aan Pieteren vanden Hulse, gevolmachtigd door Jacop Smedekine. - 1402
april 6
301/16 f. 43v/4 Jan de Scouteete en Mergriete vanden Wijnkele, zijn vrouw, verkopen aan
Diederic Allincstraten 1/16 deel van een erfrente van 34 pond 17 schellingen 4 deniers parisis
die zij met verschillende personen hadden op erven gelegen in de komijnstraat. In 1398 hadden
zij nog een zestiende deel van die erfrente verkocht. Schepenen van de Keure in 1398 : Jacop
van den Pitte, Pieter Amelricx. - 1402 april 6
301/16 f. 44v/6 Pieter Lexis van Merelbeke erkent ontvangen te hebben van Jan Steppen uit
naam van Willem van Haelwijne, heer van Uitkerke, de som van 12 pond parisis. - 1402 april 6
301/16 f. 44v/9 De schepenen veroordelen Jan Sloeve fs Lievin tot het betalen van 10 pond
18 shellingen 4 deniers groten aan Janne Deynoet fs Joes - 1402 april 6
301/16 f. 44v/10 Oste Bollart erkent schuldig te zijn aan Raessen van Audenarde de som van
12 pond groten tornois van de koop van 1/4 van de "groeten pollepele" aan de Vrijdagsmarkt.
Voldaan op 15 november 1406. - 1402 april 6
301/16 f. 44v/13 Jacop vanden Eeken erkent schuldig te zijn aan Heinric Jansseune, schipper,
de som van 20 schellingen groten tornois van de koop van een schip. - 1402 april 6
301/16 f. 53/3 De schepenen veroordelen Hectore Everwine tot het betalen van 3 pond 19
schellingen groten. aan Janne den Saghere. - 1402 april 6
301/16 f. 44v/11 Lodewijc Quaetwerc erkent schuldig te zijn aan Jan Verperensone, de som
van 5 pond groten van de koop van bier. Voldaan: 12 mei 1407 Borgen: Lodewijc fs meester
Ector van Nevele - 1402 april 7
301/16 f. 44v/12 Jan van Hertbuer erkent 33 schellingen groten schuldig te zijn aan Janne
den Mol, kastelein van Zwijnaarde. - 1402 april 7
301/16 f. 45/3 Jacop de Witte erkent schuldig te zijn aan Mergriete sBoemhauwers, weduwe
Philips sBussaerts, de som van 2 pond 5 schellingen groten tornois van huishuur. Deze som is
verzekerd op 1/4 van een huis, dat een brouwerij is en "tpeerdekin" noemt; het is gelegen in de
Burgstraat op het leen van Everdeys sGruters en er komt een cijns van 36 schellingen parisis en
5 kapoenen van. - 1402 april 7
301/16 f. 81v/9 Mergriete van Houdenhove, vrouw van Ghuy van Ghistele, verpacht aan
Stevine Bonaes de molen "Ter Linden" te Wetteren. 50 zakken Dendermondse maat in
wekelijkse aflossingen en een jaarlijkse levering van 100 broden. Borg voor Stevine : Pieter de
Lange, zijn zweer, Pieter van den Turre. Voldaan : 22 januari 1410 (n.s.). - 1402 april 7
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301/16 f. 44v/14 De schepenen veroordelen Willeme van der Ghiist tot het betalen van 20
schellingen groten tornois aan Janne van den Damme. - 1402 april 8
301/16 f. 45v/8 Jan Sersanders fs Daniel verkoopt aan de kerkmeesters van Sint-Jan een
erfrente van 3 pond parisis, welke hij geërfd heeft van Gheeromme Borlute fs Heinricx. Deze
erfrente heeft hij op de helft van het huis en erf, genoemd "den Hellem" waar Jan van
Vanteghem, kleermaker, in gestorven is en welke nu toebehoort aan Laureins de Maegh,
priester. Het is gelegen op de Kalandenberg naast de hofstede gelegen op de hoek van de
Bennesteeg en welke nu toebehoort aan Lievine den Amman - 1402 april 8
301/16 f. 51/4 De schepenen veroordelen Berthelmeeus vanden Lare, van Beke, tot het
betalen van 4 pond groten tornois aan Jacoppe vanden Oudenhuus. Voldaan op 2 september
1404. - 1402 april 8
301/16 f. 71/8 Joes de Leencnecht en Lisbette Scaldackers, zijn vrouw, verkopen hun
lijfrente van 1 pond groten aan meester Segheren Baerde. Hun lijfrente is verzekerd op erven
toebehorend aan Simoene van der Beke. 20 juni 1402 : meester Zegher Baert heeft 1 pond aan
Symoen van der Beke gegeven. - 1402 april 8
301/16 f. 71/10 Simoen van den Beke erkent 8 pond 10 schellingen groten tornois schuldig
te zijn aan meester Segheren Baerde. - 1402 april 8
301/16 f. 46/2 Pieter van den Velde erkent schuldig te zijn aan Cornelisse den Ceulneere de
som van 12 pond 10 schellingen groten van de koop van een huis, gelegen naast de Leie tussen
het huis van Heinric Renden en de hoek van de Vleeshouwersteeg. - 1402 april 9
301/16 f. 44/3 Jan de Keyser fs Clais erkent schuldig te zijn aan Andries de Bruwere en
Heinric vanden Heerent de som van 44 schellingen groten. Borgen: Segher de Vriese,
blauwverver - 1402 april 10
301/16 f. 45/4 De schepenen veroordelen Adame den Ram tot het betalen van 44 schellingen
7 en een half deniers aan Symoen Serthomaes. Verder veroordelen de schepenen faese vanden
Mersch, borg voor Janne van Bakerem, de man van zijn dochter, tot het betalen van 29 deniers
groten aan Adame. - 1402 april 10
301/16 f. 45/8 De schepenen veroordelen Pieteren van den Vivere, tot het betalen van 3
pond 4 schellingen groten tornois aan Janne Clocmanne fs Jan - 1402 april 10
301/16 f. 45/9 Willem Riiquaert fs Riquaert Terlinc, erkent schuldig te zijn aan Kateline,
weduwe Pieter Reyners 4 last turf seste pits - 1402 april 10
301/16 f. 54/1 Inghelram de Dorpere erkent schuldig te zijn aan Janne van Duermen fs Jan
gevolmachtigd door Janne van Duermen fs Heinric zijn neef, de som van 28 schellingen 1
denier groten. Borg: Segher Bernaige - 1402 april 10
301/16 f. 72v/5 Op verzoek van Janne Harents, kleermaker, werden door Willem Vicke,
amman van de Burgstraat en Arent Everwyn, Maes Steurem en Jacob de Leude, schepenen van
de keure 12 kamers gepand welke gelegen zijn in de Komijnstraat en toebehoren aan de
erfgenamen van Jan Cariman. zie 22 juni 1402, f° 72 v° /5. - 1402 april 10
301/16 f. 45/6 Harent van der Haghe erkent schuldig te zijn aan Yweine Diederics de som
van 24 schellingen groten tornois van de koop van 1/4 van een huis. - 1402 april 11
301/16 f. 45v/2 De schepenen veroordelen Arende vander Herloe, borg voor Pieteren Halse,
tot het betalen van 4 franse kronen aan de provisor van het Voldershuis. - 1402 april 11
301/16 f. 45v/3 Jan Hagheman erkent schuldig te zijn aan Daniele den Vincke de som van 4
pond groten tornois van de koop van een huis gelegen in de Lange Munt en waar Pieer
Gheerbouts in gestorven is. Voldaan op 1 maart 1407 (n.s.). - 1402 april 11
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301/16 f. 45v/4 Lievin de Riemakere, schipmaker, erkent schuldig te zijn aan Janne vanden
Eeken, volder, de som van 4 pond groten tornois van een lening. Voldaan : 18 juni 1403. 1402 april 11
301/16 f. 45v/5 Jan van Munte en consoorten, halheren in de pit, rapporteren dat op 12
november 1401 Wouter van Hove, Gillis Pieters en Kerstiaen vander Gracht erkennen
schuldig te zijn aan Gillis Manarde de som van 14 pond 8 schellingen groten en van 25 groten
voor de kosten. - 1402 april 11
301/16 f. 45v/10 Claerboud de Bake van Geraardsbergen, erkent schuldig te zijn aan
Symoene den Hollandre en Jacop Haghelsteene de som van 12 pond groten tornois van
achterstallige pacht. - 1402 april 11
301/16 f. 51v/8 De schepenen veroordelen Jan van Strasele, als borg voor Willem den
Cleinen, schipmaker, tot he betalen van 24 schellingen groten tornois ten voordele van het
ambacht van Janne den Meester, deken van de schipmakers. - 1402 april 11
301/16 f. 52v/1 Lievin van Waes en Robbrechte van Heecke rapporteren dat op 10 maart
1402 Jan Lauwers fs Arend genoemd Steffaert en wonende te Lede bij Aalst, erkent schuldig te
zijn aan Janne van Heecke fs Robbrecht de som van 2 pond 8 schelling groten van een pacht 1402 april 11
301/16 f. 52v/5 Raesse van den Houte en Mergriete sWispeleren, zijn vrouw, beloven haar
grootmoeder, Lisbette sWinkers, weduwe Symoen Stercman te onderhouden voor 4 pond 10
schellingen groten per jaar. Zij zullen deze som als volgt ontvangen: 3 pond 2 schellingen
groten van de pacht van 22 bunders, in het goed te Roedonc gelegen in de parochie van
Vinderhoute en Drongen; 21 schellingen 10 deniers groten van de huishuur van een blauwerij,
toebehorend aan Lisbette en gelegen op de Reep en 6 deniers 2 deniers groten van de huishuur
van een huis, gelegen in de Saghermanstraat bij het Wevershuis. De opbrengst van deze
eigendommen boven de 4 pond 10 schellingen groten zal naar Lisbette gaan. Jan de Wispeleere
zal een eventueel tekort bijpassen. - 1402 april 11
301/16 f. 54/4 Ghisel Ghisels belooft aan zijn kinderen, Jaenkine en Lijskine, die hij heeft bij
Grielen Sermaes dat zij elke na zijn dood 4 pond groten tornois zullen ontvangen. - 1402 april
11
301/16 f. 56v/6 Jan Scadelin, brouwer, erkent schuldig te zijn aan Segheren van Buten en zijn
kinderen, de som van 21 pond groten tornois van de koop van een brouwerij met een
brouwerijalaam, gelegen in de Veldstraat en genoemd "Int Muelenkin". Van dat huis, dat
vroeger Liisbette, de vrouw van Gheerard Vincx, gekocht had, komt een erfrente van 6 pond
parisis; van het erf waarop het huis staat komt een landcijns van 8 schellingen parisis. - 1402
april 11
301/16 f. 57v/2 De schepenen veroordelen Claise uten Wulgen tot het betalen van 22
schellingen groten tornois aan Arende van der Haghe. - 1402 april 11
301/16 f. 45v/9 Jan vanden Hamme erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Hecke, priester,
de som van 38 schellingen 9 deniers groten van de koop van was. - 1402 april 12
301/16 f. 52/4 Harent Wandaer erkent schuldig te zijn aan Janne Mannoyen ten voordele van
Jaquemaerts Forniers en Harent Haloghets de som van 32 pond groten tornois van de koop
van Scerpeuse ( = schip). Borgen : Jan Blideleven, Franc Wandaert. - 1402 april 12
301/16 f. 52v/4 De schepenen veroordelen Jan van der Brugghen tot het betalen aan Janne
Minneboden de som van 32 schellingen groten tornois voor de huur van een schip. - 1402
april 11
301/16 f. 50v/6 Roegeer de Tolneere, ridder, erkent 2 pond 12 schellingen groten tornois
schuldig te zijn aan Pieter Amelrike. - 1402 april 13
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301/16 f. 52/2 Clais Raempaert, van Aandijk, erkent schuldig te zijn aan Jacoppe Bruusch en
Gheerolve Betten, de som van 7 pond 7 schellingen 6 deniers groten tornois van achterstallige
pacht. Voldaan op 2 december 1402. - 1402 april 13
301/16 f. 52/3 Gillis de Meersman, genoemd de Roede; erkent schuldig te zijn aan Janne
Moens, portier in de Bijloke de som van 24 schellingen 6 deniers groten van een pantser. 1402 april 13
301/16 f. 52/7 De schepenen veroordelen Pieter den Necker tot het betalen aan Jan den
Cheyns de som van 4 pond 2 deniers groten tornois. Voldaan op 4 mei 1403. - 1402 april 13
301/16 f. 52v/3 Jan Dheere, bakker, erkent schuldig te zijn aan Ghiselbrechte van den Eede
de som van 15 pond 10 schellingen groten van de koop van een 1/2 huis gelegen in de SintLievenspoortstraat. - 1402 april 13
301/16 f. 52/10 Jan van Ghelre erkent schuldig te zijn aan Janne Fierins de som van 30
schellingen groten tornois van de koop van steenkool. - 1402 april 13
301/16 f. 53/1 Jan vander Heyden belooft aan Marie fa Victor Monax dat zij na zijn dood 3
pond groten tornois zal ontvangen - 1402 april 13
301/16 f. 52/5 Ghiselbrecht de Vos erkent in naam van zijn vrouw als erfgenaam van Jacop
vander Linden schuldig te zijn aan Jan vander Haghe, genoemd van Gravendriesch, de som
van 3 pond groten tornois van achterstallige tienden. - 1402 april 14
301/16 f. 52/8 Katheline van der Haghe, weduwe Jacob Zoetamijs, verkoopt aan Roegeere
den Tholneere, ridder, voor 7 pond groten tornois de helft van het huis genoemd "de Sonne"
gelegen in de Veldstraat. Van het erf waar het huis op staat komt een cijns van 6 pond parisis
voor Gillisse Cauteel en 3 schellingen en 2 schellingen respectievelijk voor de parochiepriester
en kapelrij van Sint-Niklaas en verder 12 pond parisis voor Heinricke Moenacke en zijn vrouw.
Voldaan op 28 januari 1403 (n.s.). Borgen: Jan van Vaernewijc fs Jan; P... van der Moten.
Landheer: Gillisse Cauteel - 1402 april 14
301/16 f. 52/9 De schepenen veroordelen Willeme van Damyaet tot het betalen van 21
schelling groten tornois aan Heynric Goessins, koopman. - 1402 april 14
301/16 f. 52v/2 Heinric van Bosterhout erkent schuldig te zijn aan Robbrecht den Valkenere
en Janne den Sterken, zijn borgen, de som van 8 pond groten. - 1402 april 14
301/16 f. 53/10 Mergriete van Hemelroden, weduwe Boudin Speymans, belooft 4 pond
groten tornois aan Mergriete sBrunen, dochter, welke haar zoon Lievin sBrunen had bij
Mergriete sVolres en 4 pond groten aan elk van zijn 3 dochters die hij had bij Beatrissen Boels.
- 1402 april 14
301/16 f. 53v/11 Jan de Quackelere erkent 5 pond 11 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Gillis den Kempe. Voldaan op 13 maart 1403 (n.s.). - 1402 april 14
301/16 f. 69/1 Op verzoek van Janne den Quackeleere, gevolmachtigde door Pieteren van
Hessche en Lievin de Wulslaghere, werd het half huis, dat toebehoort aan Jacoppe Lammins en
gelegen is te Overschelde op de Brabantdam en genoemd wordt "den Zwane" verpand.
Amman van Overschelde: Gheeraert van der Houden. Schepenen van de keure: Jacop de
Luede, Thomaes Storem en Jan van Duermen. zie: 6 mei 1402, f° 69 r° /2; 20 mei 1402, f° 69
r° /3; 3 juni 1402, f° 69 r° /4; 19 juni 1402, f°69 r° /5; 22 juni 1402, f°69 r° /6 . - 1402 april
14
301/16 f. 53/2 De schepenen veroordelen Joesse vander Wostine tot het betalen van 4 pond
groten tornois aan Janne van Strazele. Voldaan op 17 juli 1402. - 1402 april 15
301/16 f. 53/11 De schepenen veroordelen Symoene Loetins tot het betalen aan Joesse
vanden Wostinen de som van 6 pond groten tornois van de koop en verwisselingen van
schepen. - 1402 april 15
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301/16 f. 53v/1 Symoen Bette verkoopt aan Willem Sersymoens een lijfrente van 3 pond
parisis verzekerd op het erf waar het huis op staat genoemd "tSwynkin" en gelegen is aan de
Kalandenberg en welke toebehoort aan de vrouw van Cornelis vanden Eechaute. - 1402 april
15
301/16 f. 56v/4 Gillis de visch erkent schuldig te zijn aan Kerstiane van den Gracht de som
van 4 pond 10 schellingen groten tornois, welke hij ontvangen heeft van het goed van Torrekin
huten Wulgen, waar Kerstiane voogd van is. - 1402 april 15
301/16 f. 58v/12 De schepenen veroordelen Lievin vanden Couteren tot het betalen van 16
schellingen groten tornois aan Jacoppe Inghele. - 1402 april 15
301/16 f. 45/10 Jan Mourman, houtbreker, erkent 37 schellingen 11 deniers groten schuldig
te zijn aan Gillis vanden Berghe. - 1402 april 17
301/16 f. 45/11 Zegher Bernaige erkent schuldig te zijn aan Pieteren Heinssone de som van
28 schellingen 4 deniers groten tornois. Dit komt van zijn oom, Segheren van Embyze. - 1402
april 17
301/16 f. 49v/1 Gheeraerd Zoetamijs verkoopt aan Janne Landout een lijfrente van 30
schellingen groten welke verzekerd is op zijn huis gelegen aan de Hoogpoort tussen het huis
van Johannes van den Leenen en het huis van Ghiselbrecht den Vos en gelegen is op het erf
welke toebehoort aan de Heilige-Geest van Sint-Jan. Daarvan komt een cijns van 9 schellingen
2 deniers groten. Ontvanger van de Heilige-Geest : Jan vanden Hecke, priester. - 1402 april 17
301/16 f. 49v/6 Maes de Brune verkoopt aan Pieteren Goedensone voor 20 pond groten
tornois de volgende percelen moer: in het ambacht van Axel: 1/2 bunder gelegen tussen de
grond van Ghiselbrecht van Mendonc en Janne Rasscarde. 1 gemet en 36 roeden gelegen
tussen de grond van Yman Welden en Janne Noyt. 400 roeden tussen de grond van Jan de
Mour in, welke vroeger toebehoorde aan die van Baudelo. 5 vierendeel van een gemet
komende van Janne Wielande met aan de noordzijde de grond van Janne van den Houke en
aan de zuiderzijde de grond van Joes Triest. in het ambacht van Assenede: 3 vierendeel van een
gemet gelegen tussen de grond van Jan Rasschart en Olivier fs Huug. Voldaan: 7 juli 1408 1402 april 17
301/16 f. 50v/5 In het geschil tussen Alicen van Aelst en Jacoppe Brame, in verband met
verpandingen die op hun verzoek werden gedaan op onroerende goederen en huizen, welke
toebehoren aan Kaheline, weduwe Gherolf Notins, spreken de schepenen het volgende vonnis
uit : de verpanding van 6 pond groten gedaan op verzoek van Jacoppe zal eerst worden
vereffend en daarna de verpanding van 5 pond 15 schellingen 6 deniers groten gedaan op
verzoek van Alicen. - 1402 april 17
301/16 f. 50v/7 Philips vanden Houdenhuus erkent 10 pond groten tornois schuldig te zijn
aan broeder Clais vanden Steene, gasthuismeester van Sint-Jan van Jeruzalem. Borg : Daniel
van Maldeghem. - 1402 april 17
301/16 f. 53/4 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijcout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat : - zij op 28 januari 11. Diederic Clayssone,
veroordeelden tot het betalen aan meester Ectore van Hoye de som van 6 schellingen 2 deniers
en van 18 groten voor de kosten. - 1402 april 17
301/16 f. 53/5 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijcout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat :- op 22 november 1401 Mergriete Frants
bekende schuldig te zijn aan Lievin van der Kauteren de som van 13 schellingen 2 deniers
groten en van 20 groten en 2 Inghelsen van de kosten. - 1402 april 17
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301/16 f. 53/6 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijcout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat : - zij op 28 februari 11. Janne den Somer,
molenaar, veroordeelden tot het betalen van 3 schellingen 6 en een halve deniers groten aan
Gillis Vrient en van 13 groten 1 Inghelsen voor de kosten. - 1402 april 17
301/16 f. 53/7 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijcout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat op 26 juli 1401 Andries Balsanen erkende
schuldig te zijn aan Janne van Ghend fs Heinric, de som van 30 groten en van 7 groten voor de
kosten - 1402 april 17
301/16 f. 53/8 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijcout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat : - zij op 7 maart 11. Lexys Steel veroordeelden
tot het betalen aan de vrouw van Jan Rabaut, de som van 20 schelling groten tornois en van 23
groten van de kosten. - 1402 april 17
301/16 f. 53/12 Alysse Reynmaers, weduwe Jacop Potter en Jan uten Brouke fs Roegeer
verkopen aan Ghelnoete den Amman fs Jan een erf van 1 gemet gelegen in een weide genaamd
"de Cleene Hulle" in de parochie van Evergem, verder 112 roeden bos van het bos genaamd
"sHamers bosschelkin". Beide percelen zijn gelegen naast de boomgaard van Ghelnoete. Van
elke bunder komt er een cijns van 12 deniers parisis voor de kerk van Sint-Baafs - 1402 april
17
301/16 f. 54v/11 Jan Varhaut belooft aan Pieteren Ellic dat hij na zijn dood 2 pond groten
tornois zal ontvangen voor bewezen diensten. - 1402 april 17
301/16 f. 45v/11 Gillis van der Straten fs Gillis erkent 30 schellingen groten tornois schuldig
te zijn aan Willem Lays - 1402 april 18
301/16 f. 49v/4 De schepenenveroordelen Jan Everdeys, schoenmaker, als borg voor
Lambrechte Ghiselins tot het betalen van 3 pond groten tornois aan Heinricke Schule. - 1402
april 18
301/16 f. 49v/5 Jacop de Haesteghe erkent schuldig te zijn aan Claise den Wale de som van 8
schellingen groten tornois voor een borgtocht welke Claise voor hem betaald heeft. - 1402
april 18
301/16 f. 49v/8 Jan vanden Hanne erkent schuldig te zijn aan Janne Bloumen, scheerder, de
som van 33 schellingen 42 en een halve deniers groten van de koop van laken. - 1402 april 18
301/16 f. 50v/8 Jan de Brugoem, priester, erkent als borg voor Lijsbette sMarscalx 5 pond
groten tornois schuldig te zijn aan Ghiselbrechte Rijfflaerts. Borg : Lievin de Brudegoem.
Voldaan : 3 november 1403. - 1402 april 18
301/16 f. 53v/2 De schepenen veroordelen Gillisse vanden Berghe tot het betalen van 36
schellingen groten tornois aan Gillisse vanden Hecke en tot het betalen van 3 pond 3
schellingen 3 deniers groten. - 1402 april 18
301/16 f. 53v/5 Lievin de Riemakere fs Jan schipper en schipmaker, erkent schuldig te zijn
aan Jan Wuken fs Pieter de som van 9 pond 8 schellingen groten tornois van ruilingen van
schepen. Dit is verzekerd op zijn huis gelegen achter de Zandpoortstraat, op het erf
toebehorend aan de Bijloke, uitgezonderd de rechten welke Lievin van den Eeken, volder,
daarop heeft. Landheer in naam van de Bijloke: Daneel van den Casteele.Voldaan op 18 juni
1403 - 1402 april 18
301/16 f. 58v/1 In het geschil tussen Jehanne Werelkins, weduwe Jan Boegaerts en Jan
vanden Bossche om een rente van koren gelegen te Ronse, spreken de schepenen het volgende
vonnis uit : beide partijen zullen verder gaan met de minnelijke schikking en zullen binnen de 8
dagen met de vinderen een rechtzitting houden te Nieuwerkerken. - 1402 april 18
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301/16 f. 49v/7 Jan tSolleberch erkent schuldig te zijn aan Gheerarde vanden Heede de som
van 30 pond groten tornois van de koop van een halve bakkerij en van een 1/2 vierendeel van
de andere helft van een bakkerij. Deze bakkerij is gelegen aan de Hoogpoort naast "der Houder
Hellen".
Voldaan op 30 april 1405. - 1402 april 19
301/16 f. 50v/4 In het geschil tussen Saelmoene van Lovendeghem, priester, en Willeme den
Riiken om het erf achter het huis, toebehorend aan Saelmoene en gelegen in de gelukstraat aan
de Ramen op de Reep, spreken de schepenen het volgende vonnis uit: Saelmoene mag het erf
voor 5 schellingen parisis per jaar bezetten en Willem mag de achterstallen innen. - 1402 april
19
301/16 f. 53/13 Heinric Wouters, bakker, belooft aan Janne tSolleberch, dat hij in zijn plaats
30 pond groten tornois zal betalen aan Gheerarde vanden Heede : dit voor de koop van de 1/2
en 1/8 van de bakkerij aan de Hoogpoort naast de "Houder Hellen". Voldaan op 30 april 1405.
- 1402 april 19
301/16 f. 53v/3 Broeder Luuc van Wettere fs Jan verkoopt zijn lijfrente van 13 schellingen 4
deniers groten voor 6 pond groten tornois aan Janne den Mersman. Deze lijfrente was
verzekerd op een huis gelegen op de Kromme Wal. Broeder Fransois van Luevene,
wittebroeder, heeft daarmee ingestemd - 1402 april 19
301/16 f. 53v/4 Jacob Nevelinc erkent 4 pond groten tornois schuldig te zijn aan Janne
Cauweriicke. - 1402 april 19
301/16 f. 54/2 Fransois van Waes erkent schuldig te zijn aan Saelmoene van Lovendeghem
de som van 10 pond 16 schelling parisis van achterstallige lijfrente. - 1402 april 19
301/16 f. 45/5 Gillis vander Biest geeft volmacht aan Kateline, zijn vrouw, om in zijn naam
zijn schulden te innen. - 1402 april 20
301/16 f. 50/3 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat zij op 28 februari 1402 (n.s.) Beatrijsen
sVogheleeren veroordeelden tot het betalen aan Jan vander Scelden, witte broeder, de som van
18 groten en 2 Inghelsen en van 28 groten voor de kosten. - 1402 april 20
301/16 f. 50/4 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat hun voorgangers Martin de Ghend,
Lievin van der Ghiist en consoorten op 1 februari 1401 (n.s.) Janne Boudins veroordeelden tot
het betalen aan Janne van Bost de som van 2 schellingen groten en van 13 groten en 2
Inghelsen voor de kosten. - 1402 april 20
301/16 f. 50/5 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren :- dat zij op 6 april 1402 Janne Rouchout
veroordeelden tot het betalen aan Janne vander Beke, priester, de som van 32 groten en van 28
groten voor de kosten - 1402 april 20
301/16 f. 50/6 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jansparochie rapporteren : - dat zij op 27 februari 1402 (n.s.) Raessen
Boelaer, de bastaard, veroordeelden tot het leveren aan Willem Mannaert van 8 halsters rogge
en tot het betalen van 31 groten voor de kosten. - 1402 april 20
301/16 f. 50v/1 Jan de Droeghe erkent schuldig te zijn aan Oliviere vanden Berghe, genoemd
de Wapinmakere de som van 24 groten tornois van de koop van een paard. - 1402 april 20
301/16 f. 51/11 Jan vanden Voerde fs Jan erkent 24 schellingen groten tornois schuldg te zijn
aan Jehanne Bueytacx. Voldaan op 27 juli 1402 - 1402 april 20
301/16 f. 53v/6 Rombout vander Elst, Jan vanden Hoeken en consoorten, vinderen van SintJacopsparochie rapporteren: - dat hun voorgangers Matheus Ammans, Pieters van Waes en
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consoorten rapporteren dat Meeus de Maegh, metser, op 19 juni 1400 erkende schuldig te zijn
aan Arend van Vlackem de som van 5 schellingen 2 deniers groten en van 12 groten voor de
kosten. - 1402 april 20
301/16 f. 53v/7 Rombout vander Elst, Jan vanden Hoeken en consoorten, vinderen van SintJacopsparochie rapporteren: - dat hun voorgangers Ghiiselbrecht van Roeselaer, Gillis Moerart
en consoorten op 8 juni 1401 Janne van Coudenberghe veroordeelden tot het betalen aan Jan
van Straessele de som van 27 schellingen 9 deniers groten en van 18 groten voor de kosten. 1402 april 20
301/16 f. 53v/8 Rombout vander Elst, Jan vanden Hoeken en consoorten, vinderen van SintJacopsparochie rapporteren: - dat zij op 7 maart 1402 (n.s.) Clayse Matheeus veroordeelden tot
het betalen van 20 groten aan Symoene van Buenlaer en van 15 groten 3 Inghelsen voor de
kosten. - 1402 april 20
301/16 f. 53v/9 Rombout vander Elst, Jan vanden Hoeken en consoorten, vinderen van SintJacopsparochie rapporteren: - dat zij op 15 april 1402 Kerstiane van den Hulse veroordeelden
tot het betalen aan Gillis den Buedel de som van 10 groten en van 15 groten voor de kosten. 1402 april 20
301/16 f. 58/3 Jacop van Oendonc, molenaar, erkent 8 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Fransois Morale. - 1402 april 20
301/16 f. 81v/4 Gillis de Ghel van Deinze erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Damme,
ontvanger van de kerk van Sint-Baafs de som van 7 pond groten van achterstallige pacht en
van 9 groten voor de kosten. - 1402 april 20
301/16 f. 43v/5 Jacop vanden Buerch erkent schuldig te zijn aan Ghiselbrecht van Musscoet
20 schellingen groten tornois van een pantser. - 1402 april 21
301/16 f. 50v/2 Willem Donker belooft aan Paesscijnkine, Pieterkine, en Sanderkine, zijn
kinderen die hij heeft bij Beele sReuds, respectievelijk 6 pond groten, 2 pond groten en 2 pond
groten. - 1402 april 21
301/16 f. 51/1 Jan Wijfvliet, genoemd de Pot, geeft aan Mergriete van Beke, zijn dienstmeid,
en aan Betkine zijn dochter, al de rechten die hij heeft op het huis waar ze in wonen en gelegen
is te Sint-Baafs tegen de muur van het groot kerkhof op het hof van de Sermaechelinstraat. 1402 april 21
301/16 f. 51/2 Heinric de Bliec verkoopt aan Heinricke Bollaerde en Mergriete uten Berghe,
zijn vrouw, een lijfrente van 12 pond parisis per jaar. Deze erfrente is verzekerd op de
volgende woningen: vooreerst op de 5 woningen met een cijns van 11 schellingen 10 deniers
per jaar, gelegen achter de Oudburg waarvan er 2 op de hoek van de Zwaanstraat en 3 er recht
tegenover staan, gelegen op een erf welke toebehoort aan een prebende van Sint-Veerle en nu
in het bezit is van meester Jan de Boemhouwere, verder op een woning gelegen in de
Kalverstraat met 12 schellingen parisis per jaar voor de Heilige-Geest van Sint-Veerle, verder
op een kamer gelegen aan de waterzijde tegenover de Kalverstraat naast het huis van ser
Anthonis Platijn op een erf toebehorend aan de Heilige-Geest van Sint-Michiels met een cijns
van 4 schellingen 8 deniers parisis voor de Heilige-Geest van Sint-Michiels; verder op de helft
en 1/8 deel van het huis waar hij nu woont en gelegen is aan vierweegse voor de SintMargrietstraat, gelegen op het erf met een cijns van 32 schelling en 4 kapoenen voor het SintJanshuis aan de Waalbrug. Landheer van de prebende van Sint-Veerle: Jan de Boomhouwere.
Landheer van de Heilige-Geest van Sint-Veerle: Jan de Brudegoem, priester. Landheer van de
Heilige-Geest van Sint-Michiels: Heinric van Ansbeke. Landheer van Sint-Janshuis: Gillis
vander Duust. - 1402 april 21
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301/16 f. 54/3 Willem Laureins erkent schuldig te zijn aan Janne den Vooght de som van 4
pond groten tornois van de koop van een huis gelegen aan de Lindenlei. - 1402 april 21
301/16 f. 54/9 Lijsbette sRijken, zuster van Pieter sRijken, verpacht voor 16 schellingen
groten aan Janne den Nacht 15 dagwand land gelegen in de parochie van Scheldewindeke,
welke vroeger toebehoorde aan Janne den Nacht, de oude. - 1402 april 21
301/16 f. 57/1 Boudin Bertrems, kuiper, erkent schuldig te zijn aan Pauwelse Nijs de som
van 4 nobelen en 1 mud gerst. - 1402 april 21
301/16 f. 49/4 Maes van Merhoute erkent schuldig te zijn aan Claise den Valke de som van
44 schellingen groten tornois van de koop van een schip. Borg: Claeus van Perke, vleeshouwer
te Antwerpen. - 1402 april 22
301/16 f. 54/7 De schepenen veroordelen Joesse Vijds tot het betalen in naam van zijn broer
Kerstoffelse Vijd, ridder, de som van 7 pond groten aan Mergriete Bertrams. Voldaan op 1 juni
1402. - 1402 april 22
301/16 f. 56/3 Kalle Mesdaghs fa Boudin erkent 4 schellingen 6 deniers groten schuldig te
zijn aan Fransois Morale - 1402 april 22
301/16 f. 50v/9 Jan vander Dict fs Symoen erkent schuldig te zijn aan Pieteren fs Jacop den
Smet de som van 1 pond groten tornois van de koop van ijzer - 1402 april 24
301/16 f. 51/6 De schepenen veroordelen Pieteren de Muntere tot het betalen van 20
schellingen groten tornois aan Clays de Vleeshauwere. - 1402 april 24
301/16 f. 51v/4 Jan de Bruwere, zilversmid, verkoopt aan Daneele huten Dale een lijfrente
van 1 pond groten tornois. Deze rente is verzekerd op 2 halve huizen gelegen op een erf in de
Veldstraat welke toebehoort aan een kapelrij van Sint-Jan met een landcijns van 7 pond 7
schellingen 6 deniers parisis en 5 kapoenen. Landheer: Heinric de Brame, priester. Jan de
Backere heeft de 1 pond groten van Daneele afgekocht: 10 december 1410. - 1402 april 24
301/16 f. 54/5 Symoen Tienpont erkent 20 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Janne van Northoute. - 1402 april 24
301/16 f. 54/6 De schepenen veroordelen Pieteren van Hertbuer, optredend in naam van
Lodewike Martins tot het betalen aan Janne van Vaernewijc, heer van Eksaarde, de som van 30
schellingen groten tornois van achterstel van de pacht van een meers. Voldaan, 10 juni 1402. 1402 april 24
301/16 f. 55v/3 Lijsbette, weduwe Gheerarde van Ghistele, geeft volmacht aan Pieteren
vanden Muelendike om in haar naam haar schulden te innen. - 1402 april 24
301/16 f. 58v/8 Ector van Heygherloe erkent 24 schellingen groten tornois schuldig te zijn
aan Jacoppe van der Poerten. - 1402 april 24
301/16 f. 71/2 Jan van Meeren verkoopt voor 24 nobelen aan Janne den Muldere en Jehanne
Smeds, zijn vrouw, de helft van een huis gelegen in de Huidevettershoek tussen het huis van
Jan Hoeghe en het huis van Willem van Bost. Van dat huis komt een landcijns van 54
schellingen 6 deniers parisis voor de Heilige-Geest van Sint-Jan. Ontvanger van de HeiligeGeest van Sint-Jan: Jan vanden Hecke. - 1402 april 24
301/16 f. 51/3 Boudin Benydins, witledertouwer, erkent als borg voor Janne Laephoute
schuldig te zijn aan Boudin van der Bloct de som van 24 schellingen groten van huishuur. 1402 april 26
301/16 f. 51/7 De schepenen veroordelen Lisbette, weduwe Pieter Coels tot het betalen van
2 pond 14 schellingen groten 4 deniers aan Kerstoffels erkent voldaan te zijn op 9 juni 1402. 1402 april 26
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301/16 f. 51/8 De schepenen veroordelen Janne Scaverbeke tot het betalenvan 36 schellingen
8 deniers groten aan Kerstoffels Vijds, ridder. Gillis de Jonghen, gevolmachtigd door
Kerstoffels erkent voldaan te zijn op 9 juni 1402. - 1402 april 26
301/16 f. 54v/3 De schepenen veroordelen Joesse Vijds tot hij Janne van Scaverbeke
schadeloos houden zal ten opzichte van Kerstoffels Vijds, ridder, van de som van 36
schellingen 8 deniers groten tornois. - 1402 april 26
301/16 f. 54v/4 De schepenen veroordelen Joesse Vijds dat hij Lisbette, weduwe Pieter
Roels, schadeloos houden zal ten opzichte van Kerstoffelse Vijds, ridder, van de som van 2
pond 14 schellingen 4 deniers groten. - 1402 april 26
301/16 f. 54v/5 De schepenen veroordelen Roel Bollock tot het betalen van 35 schellingen
groten aan Laureinse den Hont, Heinric Stampe en Mattyse den Blonden. Roelle is hen in
totaal 7 pond groten schuldig als borg voor Janne Mermanne. - 1402 april 26
301/16 f. 54v/6 Laureins de Vos fs Laureins erkent 13 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Lievine Barde - 1402 april 26
301/16 f. 54v/8 Alijsse Sproecx, weduwe Gillis Joers, belooft aan Kateline Kelchiedemakers;
bij haar huwelijk met Zegher Buuc dat zij na haar dood 6 pond groten tornois zal ontvangen. 1402 april 26
301/16 f. 54v/9 Heinric Heyse fs Jan tapijtwever, erkent schuldig te zijn aan Pieteren Verlijen
en Jacoppe Scurmanne de som van 5 pond groten tornois van de koop van een huis, gelegen
aan de markt op de hoek van de Minnemanssteeg en het hof van Herzele - 1402 april 26
301/16 f. 54v/10 Jacop de Witte erkent schuldig te zijn aan Janne Bueytac de som van 10
schellingen 10 deniers groten van een pantser. - 1402 april 26
301/16 f. 56/8 Illebrant de Backere erkent schuldig te zijn aan Pieteren van Hertbuer de som
van 2 pond 10 schellingen groten tornois van de koop van een schip. - 1402 april 26
301/16 f. 58v/6 Harent van der Haghe fs Jacob erkent schuldig te zijn aan Janne Minnebode
schipmaker, de som van 18 schellingen groten tornois van de koop van 1/2 huis en 1/4 van de
andere helft. Dit huis is gelegen aan de Lindelei - 1402 april 26
301/16 f. 70v/10 Gillisse vanden Westvelde, zaakgelastigde van Anthone Fransois, koopman
van Florence, moet op bevel van de schepenen 22 schellingen groten betalen aan Jan van
Ghend, priester. Borg: Jan van der Hellen. - 1402 april 26
301/16 f. 73/4 De schepenen veroordelen Willem den Mersman tot het betalen van 16
schelling groten tornois aan Janne Mayhuus, kleermaker. - 1402 april 26
301/16 f. 42v/13 Heinric de Toysere erkent schuldig te zijn aan segheren den Vriese de som
van 3 pond 21 deniers groten tornois van verven. - 1402 april 27
301/16 f. 51/9 Vincent van der Zickelen erkent 45 schelling 10 deniers groten schuldig te zijn
aan Gillis de Kempe. - 1402 april 27
301/16 f. 51/10 Jan de Vischere, genoemd Sciltcnape, erkent schuldig te zijn aan Segheren
den Amman en aan Wulfaerde van den Broucke de som van 10 pond 10 deniers groten tornois
van de koop van wijn. - 1402 april 27
301/16 f. 55/1 In het geschil tussen Jacoppe den Poettere en Pieteren den Clerc, zijn pachter
van zijn goed te Cotthem in de parochie van Erpe, spreken de schepenen het volgende vonnis
uit. Beide zullen 2 personen kiezen welke de pachtovereenkomst en de staat van het goed
zullen nagaan; bij twist zal Gillis Ympine, landmeter, daar aan toegevoegd worden. - 1402 april
27
301/16 f. 55/11 Jacop vanden Pitte, Arent Everwijn en consoorten, schepenen van de keure,
veroordelen Joerysse vander Dijcstat tot het betalen van 2 pond 10 schellingen 2 deniers groten
tornois aan Jacoppe Doedins. - 1402 april 27
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301/16 f. 50v/10 Jan Wouters van Wetteren erkent 9 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Janne den Wielmakere fs Gillis - 1402 april 27
301/16 f. 71/7 De schepenen veroordelen de weduwe van Jan vander Mersch tot het betalen
aan Fransois Morael de som van 44 schellingen groten tornois van de koop van laken (30
schellingen) en van een friese mantel (14 schellingen). Verder verklaarden de schepenen dat de
weduwe ten rechte de 8 pond parisis eist van Fransois voor de huur van een meers. - 1402
april 27
301/16 f. 79v/4 Bij de scheiding tussen Staessin Baten en Kateline Scherrers voor het
spirituele hof wordt de volgende regeling getroffen : De schulden gemaakt tijdens het huwelijk
zal Staessin betalen; de schulden gemaakt na de scheiding zal elk voor zichzelf betalen. Borg
voor Staessin: Jan van Abbinsvoerde en voor Kateline: Jan Paeschdach. - 1402 april 27
301/16 f. 48/11 De schepenen veroordelen Segher Bornaige tot het betalen van 31
schellingen groten aan Daniele van Massemine. - 1402 april 28
301/16 f. 49v /3 De schepenen veroordelen Janne den Jonghen fs Philips tot het betalen van
2 pond 3 schellingen groten tornois van een erfrente aan Bernarde van Belle - 1402 april 28
301/16 f. 49v/9 De schepenen veroordelen Jacoppe van Oesterem tot het betalen van 22
schellingen groten tornois aan Soetine Weins. - 1402 april 28
301/16 f. 51v/1 Pieter Baers erkent 42 schellingen 8 deniers groten tornois schuldig te zijn
aan Janne van Budeseghem, ontvanger van het land van Nevele. - 1402 april 28
301/16 f. 51v/2 Alysse vander Ruest met Lievine Raes, haar man en Wouter Noetkin komen
overeen dat Woutre 1 zak koren zal leveren aan Alysse als achterstal op een lijfrente. - 1402
april 28
301/16 f. 51v/3 Jan vanden Scaffele en Symoen, zijn zoon, schelden elkars schulden kwijt.
Symoen belooft zijn vader geen schade te berokkenen op straf van de verbeurdverklaring van
200 pond parisis. - 1402 april 28
301/16 f. 55/3 Clais van Hoedevelde, Jan van der Straten en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij :- op 14 februari 11. Gillis van der Biest
veroordeelden tot het betalen aan Staessine van Coets de som van 10 schellingen 5 deniers
groten en van 15 groten voor de kosten. - 1402 april 28
301/16 f. 55/4 Clais van Hoedevelde, Jan van der Straten en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij : - op 11 maart 11. Mattheeuse den Bleeckere
veroordeelden tot het betalen aan Janne Sanders de som van 2 schellingen groten en van 16
groten voor de kosten. - 1402 april 28
301/16 f. 55/5 Clais van Hoedevelde, Jan van der Straten en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij : - op 8 april 11. Gillis van der Biest
veroordeelden tot het betalen aan Ghiselbrecht van Muscoete de som van 16 schellingen
groten en van 21 groten voor de kosten. - 1402 april 28
301/16 f. 55/6 Clais van Hoedevelde, Jan van der Straten en consoorten, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij : - op 21 april 11. Gillis van der Biest
veroordeelden tot het betalen aan Gillis Bendins de som van 5 schellingen 3 deniers groten en
van 21 groten voor de kosten. - 1402 april 28
301/16 f. 57v/5 Jan Dhert fs Jan erkent 20 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Gillis fs Symoen - 1402 april 28
301/16 f. 55/8 Op verzoek van Jehanne, vrouw van Hughe Moermans, werden de
onroerende goederen en juwelen toebehorend aan Heinric Timemakere, Hughe den Langhe,
Lievine van den Hecke, Mergriete Cautmans, Betten Tants, Heinric van der Donct en Willem
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van der Cappellen verpand. Amman van Gent : Arends van Damen. Schepen van de Keure:
Fransois Seyssone, Gillis van den Hecke en Jan van Duermen. - 1402 april 29
301/16 f. 55v/4 De schepenen veroordelen Janne vanden Hamme tot het betalen van 5 pond
groten tornois aan Roelande vanden Heyden. - 1402 april 29
301/16 f. 56/4 Jan van Luevene, ticheldekker, erkent schuldig te zijn aan Janne Boeye de som
van 2 pond 14 schellingen groten van de koop van haring. Coelard Commer gevolmachtigde
van Jan Boeye. - 1402 april 29
301/16 f. 56/5 Symoen vanden Sickelen geeft, in naam van Romboute vander Helst, het
recht op een erfrente van 7 groten 1/2 aan Gheerarde van Monteneere, priester, ten voordele
van de donderdagmis van O.L.Vrouw van Sint-Niklaas. Die erfrente had hij op het huis welke
toebehoort aan Marien vanden Kerchove en Beatrisen, haar moeder, en is gelegen achter het
gasthuis tussen het huis van Lijsbette Shoolslaghers en het huis van Adriaen fs Arent. Van dat
huis komt een landcijns van 10 groten per jaar - 1402 april 29
301/16 f. 51v/6 Jan vanden Voerde fs Jan van Kortrijk erkent schuldig te zijn aan Janne van
Cassele de som van 13 pond groten tornois van de koop van een huis. Borgen: Jan vander
Brugghen fs Wouter en Hector de Crane - 1402 mei 2
301/16 f. 55/2 Jan vander Beke fs Gillis erkent schuldig te zijn aan Willem du Buisson de
som van 17 pond 5 schellingen 1 denier groten tornois van de koop van koren - 1402 mei 2
301/16 f. 55/9 Jan Quartin erkent schuldig te zijn aan Pieteren den Hoeghen de som van 36
schellingen groten van de koop van een huis. Borg: Lauwers fs Pieter - 1402 mei 2
301/16 f. 55/10 Arend Volke en Jan van Luevene erkennen schuldig te zijn aan Daniele van
Buten de som van 55 pond 6 schellingen 2 deniers groten tornois van de koop van lijnwaad.
Borg: Jehanne, weduwe Willem Volx en moeder van Arend Volke. Voldaan op 2 juni 1403. 1402 mei 2
301/16 f. 58v/3 De schepenen veroordelen Gillisse van den Bossche tot het betalen van 17
pond groten tornois aan fransoise den Hane of tot het afgeven van de allebrief welke spreekt
op Mergriete Wauters. - 1402 mei 2
301/16 f. 62/8 Heijnric Truuscaert fs Justaes van Wakken verkoopt een lijfrente van 6 pond
parisis en 8 kapoenen aan Willeme den Vindere, voor hem en zijn vrouw Lisbette van
Landeghem - 1402 mei 2
301/16 f. 55v/1 Jan Prijs erkent schuldig te zijn aan Lisbette, weduwe Jan van Brabant de
som van 8 pond groten tornois van de koop van een grond gelegen te Stekene. - 1402 mei 4
301/16 f. 58/5 Mechiel Navegheer, gevolmachtigd door Bussarde van Munte, erkent betaald
te zijn door Jan Stouten voor het pachten van de grote vijver te Hollebeek in de parochie
Merelbeke. - 1402 mei 5
301/16 f. 51v/7 De schepenen veroordelen Janne Baerde, als borg voor Janne Ysewiine, tot
het betalen van 11 pond 5 schellingen parisis aan Janne Hoedins. Voldaan op 22 juni 1402 1402 mei 6
301/16 f. 55v/2 Jan Vijd erkent 2 pond 14 schellingen 8 deniers groten tornois schuldig te
zijn aan zijn broer Kerstoffelse Vijd, ridder. - 1402 mei 6
301/16 f. 55v/6 De schepenen veroordelen Janne Ysewijn dat hij zich ontdoen zal van de 7
bunders leen welke hij heeft te Mostbrouch en 1 bunder gelegen te Melsele ten voordele van
Jan Baerde. - 1402 mei 6
301/16 f. 55v/8 Pieter Amelric, Jacop de Oesterlinc, Pieter de Smet en Robbrecht van Eecke,
dekens van het Sint-Jacobshuis verpachten voor 15 groten aan Jacop Neute een erf gelegen
achter het huis van Jacop en het strekt zich uit tot de dam waarlangs men naar het SintJacobshuis gaat. - 1402 mei 6
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301/16 f. 55v/9 Pieter Amelric, Jacop de Doesterlinc, Pieter de Smet en Robbrecht van
Heecke, dekens van het Sint-Jacobshuis verpachten voor 18 groten aan Willemme vanden
Heede fs Willem een erf gelegen tussen het huis van Willem en het erf verpacht aan Jacop
Neut - 1402 mei 6
301/16 f. 58/4 Philips vanden Houdenhuus en Clais Rebau erkennen betaald te zijn door Jan
Stouten voor het pachten van de grote vijver te Hollebeek in de parochie van Merelbeke. 1402 mei 6
301/16 f. 58/11 Jan de Waghenere van Petegem belooft aan Zegheren den Vriese,
blauwverver, 1000 halve balken fasseelhout te leveren. - 1402 mei 6
301/16 f. 69/2 Op verzoek van Janne den Quackeleere werd het half huis genoemd "de
Zwane" en gelegen op de Brabantdam, aangeslagen en het erf waarop het huis staat verpand.
zie: 14 april 1402, f° 69 /1; 20 mei 1402, f°69 /3; 3 juni 1402, f° 69 /4; 19 juni 1402, f° 69 /5;
21 juni 1402, ° 69 /6. - 1402 mei 6
301/16 f. 70/1 Fransois van Waes, Jacop de Smet, erfachtige lieden te Gent, rapporteren op 5
mei 1402 dat Pieter Goedghebuur fs Jan erkent schuldig te zijn aan Mattheuse den Amman de
som van 2 pond groten tornois van een lening van pacht. Borg: Clais van Landuit fs Olivier;
Pieter Soete, Jan vanden Herweghe - 1402 mei 6
301/16 f. 56/1 Jehanne van Audenarde geeft aan Mergriete Crayhaens de beschikking over
bepaalde delen van het huis welke zij van Mergriete gekocht heeft en gelegen is in de straat
waar Boudin van Ravenscoet in woont. Ontvanger in naam van de Heilige-Geest van Sint-Jan:
Jan vanden Hecke, priester, landheer van de kapelrij van Sint-Jan, Jan de Bliec, priester.
Ontvanger van het leprozenhuis: Gillis Barey. - 1402 mei 8
301/16 f. 63/2 Ghiselbrecht van Roeselaer belooft bij het huwelijk van zijn dochter, Kateline
met Jacop Bruusch hen een erfrente van 60 pond parisis te geven en aan zijn dochter nog een
lijfrente van 24 pond parisis. De erfrente van 60 pond parisis is verzekerd op percelen in de
parochie van Temse en van Zeveneken.Voldaan op 16 maart 1419 (n.s.). - 1402 mei 8
301/16 f. 64v/13 Jan Heuse, genoemd van Beke, erkent schuldig te zijn aan Gillis Libbe de
som van 12 pond groten van de koop van lijnwaad. Kwijtschelding op 16 maart 1403 (n.s.).
Borg: Jan Heuse fs Boudin - 1402 mei 8
301/16 f. 77/3 Mergriete van Hemelroden, weduwe Boudin Speymans, verkoopt aan
Laureinse de Maegh, priester deken van Sint-Veerle een erfrente van 13 schellingen 3 deniers
parisis ten voordele van de O.L.Vrouwe gilde van Sint-Veerle. Deze erfrente komt van het huis
waar Mergriete in woont en gelegen is in de Serpentstraat, naast het huis welke toebehoort aan
Luke Lamoet en gelegen is op de Vrijdagsmarkt. Deze erfrente had Mergriete in 1380 gekocht
van de gezusters Kateline en Mergriete vanden Scabrugghen: Symoen vanden Sickelen en Jan
van Valenchine waren toen schepenen. - 1402 mei 8
301/16 f. 51/12 De schepenen veroordelen Heinric vanden Pieten tot het betalen van 32
schellingen 8 deniers groten aan Jan Scoenensone fs Segher - 1402 mei 9
301/16 f. 55v/7 Kateline Plaetsaerts, voogd en haar kinderen die zij had bij haar eerste man
Claise van der Pale, en Ghelloete van Leyns, haar man, verkopen aan Ysabeele van der Corben,
weduwe Gheeraerd Cnuts en aan Willem Cnuts, haar zoon, een huis en erf gelegen aan SintJanskerkhof, naast het huis van ser Jan vanden Hecke, priester, dat vroeger toebehoorde aan
Janne Sersanders. - 1402 mei 9
301/16 f. 57/12 Katheline sClerx, weduwe Raes van Mayeghem erkent schuldig te zijn aan
Mergriete van Mayeghem fa Willem de som van 8 pond groten tornois voor bewezen diensten
- 1402 mei 9
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301/16 f. 58/1 Willem van der Beke fs Jan verkoopt aan Jacop Broetloes, broeder in het
gasthuis te Gent ten voordele van het gasthuis volgende percelen grond: 1134 roeden in de
parochie van Watervliet in de Cochuutpolder gelegen tussen het land van Jan Bruninc en het
land van Daneel de Boghemakere; 3 gemetten 60 roeden in de voornoemde polder, gelegen
tussen het land van Luuc Stoppel en het land van Gheeraert Claisseune, 11 gemet 33 roeden in
de parochie van Sint-Jan in de Sint-Janspolder bij Bentille en 400 roeden dijkput gelegen tussen
het land van de erfgenaam van Alaerde den Smet en Willem Houderogghe; 4 gemet 46 roeden
en 100 roeden dijkput in voornoemde parochie gelegen tussen het land van Jan fs Huughe de
Pipre en "de Rijsel Vere". Van al deze percelen komt een landcijns van 48 schellingen parisis
per jaar - 1402 mei 9
301/16 f. 58/2 Pieter Claeus erkent 4 pond groten tornois schuldig te zijn aan Heinricke van
den Bossche, ontvanger van de infimerie van het Sint-Elisabethbegijnhof. Voldaan op 26 juni
1403. - 1402 mei 9
301/16 f. 65v/9 Wouter Coevoet en Amelbergh Scietkats komen overeen dat Woutren, hun
dochter Merkine, 4 jaren zal houden. - 1402 mei 9
301/16 f. 55v/5 De schepenen veroordelen Janne Stoep tot het betalen van 2 pond 10
schellingen 1 deniers groten aan Pietren vanden Velde. - 1402 mei 10
301/16 f. 63v/11 Jan van Medele, watergraaf van Vlaanderen, geeft volmacht aan Heinric de
Caluwen om in zijn naam op te treden. - 1402 mei 10
301/16 f. 75/2 Het goed, gelegen te Salichem en toebehorend aan de abdij van Drongen,
wordt door Jan Claissone, procurator van voornoemde abt en convent, voor 9 jaar verpacht
voor 5 pond 10 schellingen groten per jaar. - 1402 mei 10
301/16 f. 77/2 Jan Sersanders fs Daniel verkoopt aan Laureinse den Maegh, priester-deken
van Sint-Veerle een erfrente van 24 schellingen 4 deniers 1/2 parisis welke hij had op het erf
waar het huis op staat die toebehoort aan Janne Daens en gelegen is in de Donkersteeg tussen
de poort van "De Roese" en het huis van Jacop van Zwinarde. Deze erfrente is ten voordele
van de O.L.Vrouwe-gilde van Sint-Veerle - 1402 mei 10
301/16 f. 79v/1 Gheeraerd van Dickele erkent schuldig te zijn aan Janne van Asselt de som
van 9 pond groten tornois van de afkoop van een lijfrente die Jan had op een erf, gelegen te
Dikkele, erfenis van Gheeraerds vader.Voldaan op 14 december 1402. - 1402 mei 10
301/16 f. 55v/10 De schepenen veroordelen Jan Sloeve fs Lievin tot het betalen van 40
schellingen 2 deniers groten en 8 miten aan Jan van der Hespt, genoemd den Lombaert - 1402
mei 11
301/16 f. 56/2 De schepenen veroordelen Willemme Matthijs tot het betalen van 14 pond 9
schellingen 8 deniers groten tornois aan Kerstiane van Mulnem, kolenkoopman - 1402 mei 11
301/16 f. 56/6 De schepenen veroordelen Grielen van Outrive, weduwe Alarts vander
Boerengerien tot het betalen van 2 pond groten tornois aan de weduwe van Symoen Meryen. 1402 mei 11
301/16 f. 59v/5 Pieter de Buzere fs Jan staat aan zijn broer Willem den Buzere zijn recht af
op de erfrente bezet op het huis genaamd "den Bonten Hert" gelegen aan de Koornmarkt op
de hoek van de Donkersteeg - 1402 mei 11
301/16 f. 56/7 Gillis de Groete en Kateline Sorgheloes, zijn vrouw, verkopen aan Simoene
van der Coolct een lijfrente van 1 pond groten tornois. Deze lijfrente is verzekerd op hun huis
gelegen aan de plaats bij het Belfort op een erf toebehorend aan de erfgenaam van Boudine van
Vinderhoute, priester, met een landcijns van 30 schellingen parisis en 2 kapoenen. Ontvanger
in naam van de voornoemde erfgenaam: Jan Morael fs Jan priester - 1402 mei 12
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301/16 f. 57/4 Ghiselbrecht Sersone, Jan van Nueville en Jan de Saghere fs Jan vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat op 21 januari laatstleden Jacop
Bernaert erkende schuldig te zijn aan Aechte sCleynen of Scols de som van 6 schellingen 6
deniers groten en van 14 groten 1 Inghelse voor de kosten - 1402 mei 12
301/16 f. 57/5 Ghiselbrecht Sersone, Jan van Nueville en Jan de Saghere fs Jan vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat op 21 januari laatstleden Gillis
Leyns erkende schuldig te zijn aan Aechte sCleynen of Scols de som van 4 schellingen 1
deniers groten en van 13 groten en 1 Inghelse voor de kosten - 1402 mei 12
301/16 f. 57/6 Ghiselbrecht Sersone, Jan van Nueville en Jan de Saghere fs Jan vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 4 maart 1402 Janne
Heekarde veroordeelden tot het betalen aan Aechte sCleynen de som van 26 groten en van 16
groten 2 Inghelsen voor de kosten - 1402 mei 12
301/16 f. 57/7 Ghiselbrecht Sersone, Jan van Nueville en Jan de Saghere fs Jan vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 15 april 1402 Janne
Goethalse veroordeelden tot het betalen aan Joesse Storem de som van 8 schellingen 10
deniers groten en van 26 groten voor de kosten - 1402 mei 12
301/16 f. 57/9 Ghiselbrecht Sersone, Jan van Nueville en Jan de Saghere fs Jan vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 4 oktober 1401 Gillis van
Groetbrouc veroordeelden tot het betalen van 3 schellingen 7 deniers groten en van 28 groten
en 2 Inghelsen voor de kosten - 1402 mei 12
301/16 f. 57/13 Jan Boene, brouwer, scheldt in naam van Lodewijke van Nevele, Andries de
Bruwere de 24 nobelen kwijt die hij in naam van meester Janne van Stralen beloofd had. 1402 mei 12
301/16 f. 58/6 De schepenen veroordelen Loy Caelmonde tot het betalen van 59 schellingen
groten aan Janne Sersimoens, optredend in naam van zijn gasten. Het geld die hij nog moet
krijgen als schadeloosstelling voor de verwondingen hem aangedaan door Boudin Lampe, geeft
hij als garantie. - 1402 mei 12
301/16 f. 58/7 Godevert van Zele en Manghelin de Nijs erkennen aanwezig te zijn geweest
toen aan Lievine van Ghendbrugghe 2 mud 11 halsters en 3 muddekine koren geleverd
werden, die toebehoorden aan de gasten van Jan Sersimoens. - 1402 mei 12
301/16 f. 58/8 Jan Willem Volkerssone van bij Utrecht, erkent ontvangen te hebben van
Janne Polleyte, borg van Arende van Wijc, de som van 30 schellingen groten tornois van de
koop van een merrie. - 1402 mei 12
301/16 f. 58/9 Gillis Bruusch, erkent 4 pond groten tornois schulig te zijn aan broeder Osten
Colparde. - 1402 mei 12
301/16 f. 58v/7 Jacop van Sint-Omaers erkent schuldig te zijn aan Janne Seys fs Gillis de som
van 4 pond 10 schellingen groten tornois van een ruiling van schepen - 1402 mei 12
301/16 f. 56v/1 Jacop de Witte erkent de 10 schellingen groten tornois welke zijn vader,
Lievine den Witte hem jaarlijks schuldig is, ontvangen te hebben. - 1402 mei 13
301/16 f. 57v/1 Mergriete Curtals, weduwe Jan Harings, verzekert de lijfrente van 26
schellingen 8 deniers groten tornois die elk van haar dochters, Mergriete en Katheline Harings,
nonnen in Nieuwe Bos heeft. Die lijfrente verzekert zij vooreerst op een lijfrente van 1 pond
groten tornois die zij gekocht heeft van Janne den Valkeneere op het huis en erf genaamd "Ter
Poelen" met een landcijns van 9 schellingen 2 deniers groten tornois per jaar : namelijk 4
schellingen 7 deniers voor de Heilige-Geest van Sint-Jacobs en 4 schellingen 7 deniers voor
Jacop de Smet, en verder op 3/4 van het huis genoemd "Den Sleutel" is belast met een lijfrente
van 9 groten voor Lisbette, weduwe Jan Scietkats, nu vrouw van Clais Prutters. - 1402 mei 13
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301/16 f. 58v/2 Lievin van den Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie, rapporteren dat Simoen Bette, Gillis de Vriese en
Martin Stocman, vinderen in de voornoemde kosterij op 28 november 1398 Jacop Stavelin
veroordeelden tot het betalen van 20 schellingen 8 deniers groten aan Lisbette Smeets, de
vrouw van Joris Smets. - 1402 mei 13
301/16 f. 58v/4 Fransois van den Steengracht erkent schuldig te zijn aan Diedericke Valken
de som van 17 pond 2 schellingen groten tornois van de koop van lijnwaad. Borg: Jan de Clerc,
brouwer, Gillis Pappal. Voldaan op 18 januari 1403 (n.s.). - 1402 mei 13
301/16 f. 58v/5 In het geschil tussen Janne den Sorgheloesen en Heinricke Coelins,
gevolmachtigd door Lievine huten Wulghen, erfgenaam van Heinricke van Overtheet, spreken
de schepenen het volgende vonnis uit: Lievin zal 13 schellingen 4 deniers groten tornois
betalen. - 1402 mei 13
301/16 f. 63/4 De schepenen ontslaan Fransois den Hane van het betalen van 17 pond
groten aan Jan vanden Clite. Die 17 pond groten moet Fransois betaald worden door Gillese
vanden Bossche. - 1402 mei 13
301/16 f. 58/11 Jacop Haec en Gillis van Landuut, voogd van Janne Haec, broer van Jacop,
verkopen aan Gheeraerde den Montenere, priester, optredend in naam van de
donderdagmissen van O.-L.-Vrouw Sint-Niklaas, een erfrente van 24 schellingen parisis op een
erf gelegen in de "sKauterssteghe" Gheertrud Pauwels op woont. - 1402 mei 14
301/16 f. 50/7 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en consoorten vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zijn op 22 april 1402 Lievin den
Schermere fs Lievin veroordeelden tot het leveren aan Hughen Blideleven van 2100 balken
fasseelhout en 2200 takkebossen en tot het betalen van 26 groten en 2 Inghelsen voor de
kosten - 1402 mei 18
301/16 f. 57/2 Alaert Hauweel geeft volmacht aan zijn vrouw, Lisbette van Andwerpen om
jaarlijks 2 pond groten tornois te ontvangen van Roeger Hauweel, zijn broer. - 1402 mei 18
301/16 f. 57/3 Mergriete Baenjaerts erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Clite de som
van 2 pond 13 schellingen 6 deniers groten tornois van de koop van wol. Gevolmachtigde voor
Janne : Andriese Parisijs. - 1402 mei 19
301/16 f. 60v/10 Lievin de Coninc erkent schuldig te zijn aan Ghelloete den Amman fs
Lievin de som van 20 schelling 7 deniers 1/2 groten van de koop van 8 staven ijzer - 1402 mei
20
301/16 f. 69/3 Op verzoek van Jan den Quackeleere wordt de verpanding van een half huis,
genoemd "de Zwane" hernieuwd. zie : 14 april 1402, f° 69 /1; 6 mei 1402, f° 69 /2; 3 juni
1402, f° 69 /4; 19 juni 1402, f° 69 /5; 21 juni 1402, f° 69 /6. - 1402 mei 20
301/16 f. 81v/5 Willem de Busere fs Jan erkent schuldig te zijn aan Pieteren de Busere zijn
broer en monnik in de Sint-Pietersabdij, de som van 20 schellingen groten van een lijfrente.
Deze 20 schellingen groten zijn bezet op het huis, genoemd "den bonte hert" gelegen aan de
Koornmarkt op de hoek van de Donkersteeg - 1402 mei 20
301/16 f. 56v/5 Jan Lekaert, schipper, erkent schuldig te zijn aan Phelipse den Heere de som
van 7 pond 10 schellingen groten tornois van de koop van een schip. Borg: Pieter Heuribloc,
Jan Damman fs Jacob, Arent van den Bussche - 1402 mei 22
301/16 f. 56v/7 Kateline Boots scheldt Janne Boydin de koopsom kwijt van 3/4 en 17
roeden van een erf gelegen in de parochie van Hulst. - 1402 mei 23
301/16 f. 57v/3 Simoen huten Hove verpacht voor 12 pond parisis per jaar aan Janne den
Swarten, fruithandelaar, een hof met de huizen welke erop staan en gelegen is aan de Achter
Hooie te Gent met aan de oosterzijde het hof van Daneel Rijms. - 1402 mei 23
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301/16 f. 58v/10 Heynric de Necker erkent 30 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Segheren van Meeren. Voldaan op 28 mei 1404. - 1402 mei 23
301/16 f. 62/4 In het geschil tussen Janne Gaverlijnc enerzijds en Lisbette sWitten en
Diederike van Papeghem anderzijds in verband met de klacht van Lisbette omtrent de
verkrachting door Janne voornoemd en Janne Burnekine en Janne de Ploughere, spreken de
schepenen het volgende vonnis uit : Janne Gaverlijnc wordt uit de gevangenis ontslagen en
Diederike zal de onkosten gemaakt in de gevangenis betalen. - 1402 mei 23
301/16 f. 57/11 Staessin Baten erkent schuldig te zijn aan Philipe van Scondee de som van 2
pond groten tornois van de koop van een huis gelegen in de Paddenhoek. - 1402 mei 24
301/16 f. 57v/4 Godevert van der Brucghen fs Godeverts erkent schuldig te zijn aan Pieteren
fs Jacop Jans de som van 3 pond 5 schellingen groten tornois van de koop van ijzer. Deze som
werd verzekerd op zijn huis gelegen op een erf bij Sint-Niklaas, toebehorend aan de HeiligeGeest van Sint-Niklaas. Ontvanger van de Heilige Geest van Sint-Niklaas: Gheeraerd de
Monteneere. 22 maart 1404: de schepenen veroordelen Godeverde vanden Brugghe tot het
betalen van 3 pond 4 schellingen 10 deniers groten aan Pieteren fs Jacop Jans - 1402 mei 24
301/16 f. 69/14 Zegher Bruunbaert, Robbrecht van Hecke en Jan Pric, halheren in de
strijpterhalle, rapporteren dat zij op 7 december 1401 Lievine van der Hellen verooreelden tot
het betalen aan Jacoppe vanden Hane de som van 23 deniers 8 groten en van 16 groten voor
de kosten. - 1402 mei 24
301/16 f. 56/9 Gheerard vanden Bossche en joncvrouw Aleyt, zijn vrouw, kopen de erfrente
van 2 pond groten terug van Janne vanden Helst fs Aleyt - 1402 mei 26
301/16 f. 56v/9 Ector Buse erkent schuldig te zijn aan Katheline, weduwe Segher van der
Ghouden, als voogd van haar kinderen en aan Symoen huten Wulgen, toeziener, de som van 4
pond 9 schellingen 4 deniers groten van de koop van een Seye. - 1402 mei 26
301/16 f. 57v/6 Mergriete Inghels erkent voldaan te zijn door Heinric van Waelbrouc van de
24 groten tornois waartoe hij veroordeeld was door Laureinse van Waelbrouc en Heinricke van
den Eetvelde. - 1402 mei 26
301/16 f. 58v/11 De schepenen veroordelen Willem van Damiaet tot het betalen van 33
schellingen 3 deniers groten tornois aan Heinric Moyen. - 1402 mei 26
301/16 f. 59/1 Jan Gilbeert, genaamd de Jaghere, verkoopt aan Janne Oyzen, genoemd van
Beke, onroerende goederen en de oogst die hij staan heeft op een erf te Wetteren. - 1402 mei
26
301/16 f. 59/2 Jacoppe de Hane, priester, staat 4 pond groten af aan Lijsbette, zijn moeder,
van een lijfrente van 8 pond groten tornois welke hij gekocht heeft van de abt en het convent
van de kerk van Ename. - 1402 mei 26
301/16 f. 59v/1 Pieter de Mol verkoopt voor 24 pond groten aan Gillisse van den Walle een
brouwerij met het alaam. Deze brouwerij is gelegen in de Oudburg op een leen toebehorend
aan Janne den Pape fs Gillis met een landcijns van 8 schellingen 2 deniers groten 1 Inghelse en
5 kapoenen - 1402 mei 26
301/16 f. 70/10 Jan van Hertbuer schuldig te zijn aan Salhadijn van Hertbuer, zijn broer, de
som van 2 pond 18 schellingen 6 deniers groten van een lening. Deze som had Salhadijn
betaald aan Simoene Toreele. - 1402 mei 26
301/16 f. 53v/10 Jan Plattijn erkent voldaan te zijn door Mase den Brunne van de schulden
welke Janne Brunne, Maes' vader, hem schuldig was als huwelijksgoed bij zijn huwelijk met
Lisbette tsBrunen, zijn dochter. - 1402 mei 27
301/16 f. 57v/7 Willem van den Hoeme erkent schuldig te zijn aan Janne Sergante en Loye
van den Hulle de som van 30 schellingen groten tornois van "oeme". - 1402 mei 27
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301/16 f. 57v/8 Jacop de Ruede erkent schuldig te zijn aan Janne Scoenensone fs Zegher de
som van 3 pond groten tornois van huishuur - 1402 mei 27
301/16 f. 59v/3 Katheline Ghellioets, weduwe Jan van Daelpitte, verkoopt aan Mergriete van
der Stekenen, weduwe Heinric Bux, haar recht op de erfrenten uit het nalatenschap van Heinric
die het klooster van de Chartreuzen van Sint-Martin bij Geraardsbergen schuldig is. - 1402 mei
27
301/16 f. 60v/12 Gheerard Wieric fs Philips erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Damme
priester en ontvanger van de kerk van Sint-Baafs de som van 20 pond groten tornois van het
tiende van Kanegem en van de oogst - 1402 mei 27
301/16 f. 84/2 Bij de overeenkomst in verband met het huwelijk tussen Janne den Luede fs
Jacop en Quintine fa ser Jan vanden Hecke beloven beide vaders het volgende: Jacop geeft hen
al de rechten die hij heeft op het goed welke hem toekomt van Callekine fa ser Jan van Ecke.
Jan belooft dat ze gedurende de eerste drie jaar van hun huwelijk de opbrengst van haar goed
mag hebben en dat hij hen in zijn herberg van eten en drinken zal voorzien en dat hij haar 3
jaar van klederen zal voorzien; verder geeft hij aan Janne voornoemd 20 schellingen groten
voor zijn klederen; na 3 jaar wordt het goed van Quintine zijn eigendom. Indien Quintine zou
sterven zonder erfgenamen na te laten dan zal ze 60 pond groten tornois betalen aan haar
vader, en deze som moet ze verzekeren op het leengoed dat ze houdt van de hertog van Bar-leDuc - 1402 mei 27
301/16 f. 38/5 Kateline sKetelen, weduwe Gillis van Maelbrouc, erkent schuldig te zijn aan
Gillis Bekarde de som van 28 schellingen groten van de koop van olie. - 1402 mei 29
301/16 f. 59/3 Lievine Goethalse erkent voldaan te zijn door Jan en Pieter fs Meus, borgen
voor Jan Vossaert, genoemd de Wachtere, en wonende te Dendermonde, van de 33 schilden
welke Jan hem schuldig was - 1402 mei 29
301/16 f. 61/1 Daneel de Meester en zijn vrouw Beatrise van Speisbrouc, pachten van
Ghelloete den Amman fs Jan zijn goed, genoemd "te Merrenpade" dat gelegen is in de
parochie van Sleidinge en dat bestaat uit 17 bunders en 505 roeden meersen en weiden en uit 5
gemet en 135 roeden bos. Per bunder wordt per jaar 4 schellingen 3 deniers groten betaald en
moeten er 25 paar duiven geleverd worden; verder moeten zij 6 maal per jaar met paard en kar
naar Gent komen. Namen voorkomend in gedetailleerde opsomming van percelen: Willem fs
Arent, Aechte sCoters, Beelen Slox; het land genaamd "de Beke". Borgen: Diederic de Boets,
Jan Meeusseghers, Jan van Speisbrouc fs Jacob, Arnet Meeusseghers - 1402 mei 29
301/16 f. 63v/4 Lievin vander Heeke erkent schuldig te zijn aan Willem de Buisson de som
van 28 schellingen 8 deniers groten van de koop van graan. - 1402 mei 29
301/16 f. 72v/3 Katheline, weduwe Cornelis van der Loeven, belooft dat Janne van der
Loeven, na haar dood 10 pond groten tornois zal ontvangen en dat Lievin de Jonghe en zijn
vrouw al de rechten zullen bezitten die hij heeft op het huis gelegen in de Zandpoortstraat. 1402 mei 29
301/16 f. 81v/6 Lievin de Jonghe en Allende, zijn vrouw, beloven Kateline, weduwe Cornelis
van der Loeve, te onderhouden, daarvoor krijgen ze 4 pond groten tornois. Verder zullen ze
jaarlijks 4 pond 10 schellingen groten ontvangen van pacht. - 1402 mei 29
301/16 f. 59/4 Maes van der Meere fs Maes erkent schuldig te zijn aan Lijsbette vander
Bosch de som van 4 pond groten tornois van de koop van een 1/2 huis gelegen tegenover
Sint-Jacobshuis - 1402 mei 30
301/16 f. 59/5 Kateline sQueex, weduwe Jan vanden Poele geeft volmacht aan Janne vanden
Ackere en Pieteren Vierjaer om in haar naam haar schulden te innen. - 1402 mei 30
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301/16 f. 59/6 Jan van Munte, Vincent Inghel en Jan Amelric, helheren in het wolhuis
rapporteren dat zij op 16 januari 11. Zegheren den Wale, Lievin de Hont, Gillis den Hont en
Gheerolve Walraven veroordeelden tot het betalen van 48 schilden aan Lucas Lamote. - 1402
mei 30
301/16 f. 59/7 Marie Inghelsen erkent schuldig te zijn aan Lievine den Muenc de som van 16
schellingen groten van de koop van laken. - 1402 mei 30
301/16 f. 59/8 In het geschil tussen Ghiselbrecht Veys, brouwer, Jan Volkaert, lijnwever,
Luuc Baert, kleermaker, Lievin van Laerne, bakker, en Lisbette, weduwe Pieter Seyssoens, om
het vergoeden van brandschade, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Lisbette moet
geen schadevergoeding betalen. - 1402 mei 30
301/16 f. 59/9 Jan van Munte, Vincent Inghel en Jan Amelric, halheren in het wolhuis,
rapporteren dat Daniel van Maldeghem als borg voor Heynric van Bosterhoute, 3 pond groten
tornois heeft betaald aan Mattheeuse Drieghen. - 1402 mei 30
301/16 f. 59v/4 Broeder Willem en Clais, optredend voor de Nieuwe-Bosabdij geven in
pacht aan Janne van den Velde, Janne den Mey, Pieter van den Ouvereen, Jacoppe den
Duutschen, borgen voor Jan den Duutschen, het goed genaamd "Middelstreken" dat gelegen is
in het goed "ten Audenbossche". Die pacht loopt over 3 jaar voor respectievelijk 6, 9 en 10
pond per jaar. Jan de Duutsche had het 3 jaar gepacht voor 12 pond per jaar. - 1402 mei 30
301/16 f. 61/2 In het geschil tussen Hughe de Bruwere, Jan van Leyns, Ghuy van Seclijn,
Jacop den Portere, Jacop Cibelin, Jan van Orchies, Janne van Roesselaer en nog meerdere
wijntaverniers enerzijds en Jan van Nieneve, deken van de wijnscroeders en consoorten
anderzijds, spraken de schepenen het volgende vonnis uit : de wijnscroeders zullen 10 groten
per vat wijn hebben die ze moeten lossen tot ze terug met de kraan zullen werken. - 1402 mei
30
301/16 f. 60v/15 Pieter de Mol erkent 3 pond groten schuldig te zijn aan Willem de Buisson.
- 1402 mei 30
301/16 f. 59/10 De schepenen veroordelen Segher Bernaige als voogd van Segheren van
Embyse tot het betalen van 22 schelling groten aan Ghijnen, vrouw van Ghijsemaers Fromers.
- 1402 mei 31
301/16 f. 59v/6 In het geschil tussen Simoene van den Bosche en Janne den Nobel
veroordelen de schepenen Janne tot het stellen van een waarborg voor zijn schuld van 50 pond
parisis. - 1402 mei 31
301/16 f. 59/11 De schepenen veroordelen Jan van den Wincle fs Arent als borg voor Janne
Block tot het betalen van 10 pond groten tornois en 6 kapoenen aan de abdis van Marquette 1402 juni 1
301/16 f. 59v/2 Marie Spaens erkent schuldig te zijn aan Jacoppe van Dorenzele, haar zoon,
de som van 4 pond groten tornois van de koop van een huis, gelegen op de Sint-Kwintensberg
te Sint-Pieters. - 1402 juni 1
301/16 f. 60/1 Gheerem Borluut, broer van Heinric Borluut, erkent als erfgenaam van zijn
kozijn, Gheerem Borlute, dat hij zijn deel van de 2 lijfrenten van respectievelijk 6 pond en 18
pond heeft afgestaan aan de Heilige Geest- meesters van Sint-Niklaas. Zijn deel is verzekerd op
een erf waar het huis op staat gelegen tussen de Grasbrug en de Minnebrug, genoemd "de
Clocke", waarin Roegeer Everwijn gestorven is en op het erf waar de erfgenaam van Janne van
Pulaer op woont en gelegen is in de Veldstraat. Ontvanger van de Heilige Geest van SintNiklaas: Gheeraerd de Montenere. Heilige Geestmeesters: Pieter Sersimoens, Jan huten Hove,
in naam van Claise, zijn vader; Clais vanden Sickelen; Pieter van den Turre. - 1402 juni 1
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301/16 f. 60/2 Boudin Beust verkoopt voor 20 pond groten aan Gillisse den Scouteete en
Lisbette Curtrosins, zijn vrouw, een erf met de huizen, welke erop staan. Dit erf is gelegen in
de parochie van Oosterzele "ten brouke" tussen Pieter Volres' erf en het land van Jan
Doelmans. Van het erf komt een cijns van 10 groten per jaar. - 1402 juni 1
301/16 f. 61v/14 In het geschil tussen Rachelle Haesbiits en Jacop Nevelinghe, voogd van
Annekin van Ponteranen om het recht dat Rachelle opeist in het huis toebehorend aan
Annekin en gelegen is in de Vlaanderenstraat tussen het huis van Jacop Nevelinx en het huis
van Janne Masch, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Rachelle heeft het recht haar
pensen te koken in het huis. - 1402 juni 1
301/16 f. 62v/13 Jacop van den Pitte, Harent Everwijn en consoorten, schepenen,
veroordelen Gillis de Vriese, blauwverver tot het verzekeren van de erfrente van 5 pond 4
schellingen parisis voor de Gilde van Sint-Joris. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/2 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - zij op 14 januari 11. Kerstiane Boudins
veroordeelden tot het betalen aan Marie van Oestackere de som van 31 groten en 1 Inghelse en
van 18 groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/3 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - zij op 14 januari 11. Kerstiane Boudin
veroordeelden tot het betalen aan Willemme den Groeten de som van 31 groten en 1 Inghelse
en van 17 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/4 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - zij op 28 april Janne den Scanfeleere
veroordeelden tot het betalen aan Ghueric den Creeft de som van 28 schellingen groten en van
36 groten voor de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/5 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - zij op 17 juni Boudin Parijs
veroordeelden tot het betalen aan Beatrisse, weduwe Jan Valcx de som van 28 schellingen 4
deniers groten en van 20 groten voor de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/6 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - hun voorgangers Martins Gheends,
Lievins vanden Ghijst en consoorten, op 4 juni 1401 Heinric den Joncheere veroordeelden tot
het betalen aan Janne vanden Hoeghenhuus de som van 8 schellingen groten en 15 groten voor
de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/7 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - hun voornoemde voorgangers op 10
mei 1401 Pietren den Ric veroordeelden tot het betalen aan Janne van Wilderne,
gevolmachtigde over Kanne van Huerne de som van 3 schellingen 2 deniers groten en van 17
groten voor de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 65v/8 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese, Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van Sint-Jans- parochie rapporteren dat : - hun voornoemde voorgangers op 5
oktober 1401 Boudin Pariise veroordeelden tot het betalen aan Andriese de Bruwere, de som
van 12 schellingen groten en van 11 groten voor de kosten. - 1402 juni 1
301/16 f. 66/4 De schepenen veroordelen Janne vander Brugghen, als borg voor meester
Janne van Strale, tot het betalen van 19 schellingen 4 deniers groten tornois aan Thomaes
Storem. - 1402 juni 1
301/16 f. 66/5 Vincent vanden Zickelen verkoopt aan Loys van Lamswerde 6 gemet en 225
roeden land gelegen in de parochie van Hulst in de polder van Dullaerts. Aan de westzijde ligt
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het land van Pauwels Haecx'kinderen en van Tmme Raebs, aan de noordzijde het land van
Landric Cens en aan de oost-zijde ligt de Vliet, genoemd de Rietvliet. - 1402 juni 1
301/16 f. 50/9 Clais Stalpaert belooft aan Callekine, zijn dochter, die hij heeft bij Lisbette
Bruwert en welke nu te Doornik woont, dat zij na zijn dood 6 pond groten tornois zal
ontvangen. - 1402 juni 2
301/16 f. 57/14 De schepenen veroordelen Lievine vanden Heeken tot het betalen aan Joes
Berten van 32 schellingen groten van de koop van 2 mud tarwe. - 1402 juni 2
301/16 f. 60/3 Mergriete uten Ramen, weduwe Pieter van Rehaghe, verkoopt aan Aleene
Leeuwaerts, grootmeesteres van het begijnhof ter Hooie ten voordele van de ziekenzaal, een
erfrente van 50 schellingen parisis welke zij heeft op een erf, gelgen in de Lange Kruisstraat
waar het huis op staat waar de weduwe van Laureins de Maegh in woont en gelegen is naast het
huis, genoemd "de Weerwulf". - 1402 juni 2
301/16 f. 60/4 Willem, genaamd van der Stichelen, erkent schuldig te zijn aan Boudine van
den Poerten de som van 16 schellingen 5 deniers groten van de koop van kaarsen. - 1402 juni
2
301/16 f. 60/5 Michiel van den Prouke, voogd van het kind van Lysanen sCroecx, die zij had
bij Jan Bekaerd, erkent 14 pond groten tornois ontvangen te hebben van Willem Brandin welke
hij nog moet betalen van de 19 pond 10 schellingen groten tornois welke hij Lysanen schuldig
was van de koop van een half huis waar Jan van Borghine in gestorven is en gelegen is in de
Munt en welke hij gekocht had van Lysane en Jan Haghin, haar gevolmachtigde. - 1402 juni 2
301/16 f. 60/6 Jan van Gheldre erkent schuldig te zijn aan Janne Scoenen fs Segher de som
van 21 pond parisis van de koop van steenkool - 1402 juni 2
301/16 f. 60v/1 Jan Boene, brouwer, erkent schuldig te zijn aan Gheeraerde van der Kerssen
de som van 2 pond 12 schellingen groten van de koop van zilver. - 1402 juni 2
301/16 f. 60v/2 Machtelt fa Jan Dankaert en meester Pieter Jaen haar man verkopen aan
Heinric Stevin de helft van 7 gemet en 200 roeden land gelegen te Geeraardzee in de parochie
van Axel met een landcijns van 14 schellingen groten - 1402 juni 2
301/16 f. 70v/7 Aechte Zoetaerde en Mergriete sWalschen, respectievelijk zuster en vrouw
van Lievin Soetaert, beloven aan Mergriete Soetaerts, hun zuster en schoonzuster, non te
Beaupré de lijfrente van 1 pond groten te betalen, welke vroeger hun vader Pieter Soetaerts,
hun vader Pieter Soetaert betaalde. Ze beloven de voornoemde lijfrente te bezetten op 3
bunder meers gelegen in de parochie van Schellebelle aan de Mudebrug, genoemd
Doudescelde. 28 januari 1404 (n.s.) : Jan de Quackeleere erkent in naam van Mergriete Soetaert
dat de 1 pond groten bezet is. - 1402 juni 2
301/16 f. 70v/8 Regeling tussen Mergriete Zoetaers, non te Beaupré en Aechte Soetaerts en
Mergriete sWalschen, respectievelijk haar zuster en schoonzuster om de 7 pond groten tornois
van achterstallige lijfrente. Voldaan verklaard door Janne den Quackelere, gevolmachtigde van
Mergriete Zoetaerts, op 27 januari 1407 (n.s.) - 1402 juni 2
301/16 f. 60v/3 Jan van den Eechoute erkent schuldig te zijn aan Jan de Bietere de som van
30 groten tornois van de koop van koren. - 1402 juni 3
301/16 f. 60v/4 Jan van Masminnesteene erkent schuldig te zijn aan Ghelloete Martins,
monnik van Sint-Pieters, de som van 24 nobelen van een lening. - 1402 juni 3
301/16 f. 60v/5 Anthonis van Troya erkent dat Willem Slijpe hem 52 pond groten betaald
heeft. - 1402 juni 3
301/16 f. 60v/6 Mergriete van der Steken, weduwe Heinric Bux geeft volmacht aan Kateline,
weduwe Jan van Daelpitte om de schulden welke men nog aan haar man schuldig is, te innen.
- 1402 juni 3
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301/16 f. 60v/7 Lisbette, weduwe Jan Baken en Boudin Michiels, erfgenamen van Jan
verkopen aan Heinric den Necker een huis gelegen aan de markt op de veste bij het huis van
Baudelo; van dat huis komt een landcijns van 29 schellingen 4 deniers parisis. - 1402 juni 3
301/16 f. 60v/8 Gillis Stael en Kateline sCroex, zijn schoonzuster, erkennen dat zij schuldig
zijn aan Mechiele vanden Brouke de som van 44 schellingen groten van een lening. - 1402 juni
3
301/16 f. 61v/1 Jan de Buusere, genaamd de Koc, verhuurt aan Lievine Damelueyte een huis
gelegen aan de Vrijdagsmarkt tussen het huis van Aechte sJonghen en het huis van Lievin van
Biervliet voor 30 schellingen groten tornois per jaar. Voldaan verklaard door Mergriete
sWisseleren, weduwe Jan Kocx op 23 juni 1408. - 1402 juni 3
301/16 f. 61v/11 Jan de Bruwere, erkent schuldig te zijn aan Hughe de Bruwere, de som van
11 pond 6 schellingen 9 deniers groten van achterstallige pacht. - 1402 juni 3
301/16 f. 69/4 Op verzoek van Jan den Quackeleere wordt de verpanding van het 1/2 huis,
genoemd "de Zwane" hernieuwd. zie: 14 april, f° 69 /1; 6 mei, f° 69 /2; 20 mei, f° 69 /3; 11
juni, f° 69 /5; 22 juni, f° 69 /6. - 1402 juni 3
301/16 f. 70/3 Jan vanden Hole erkent 11 pond groten schuldig te zijn aan Janne vanden
Linden. - 1402 juni 3
301/16 f. 71v/7 Kateline Ghellioets, weduwe Jan van Daelpitte, optredend in naam van
zichzelf en als voogd van haar kinderen, verklaart voldaan te zijn door Heinric Tholvine van de
schulden welke hij had aan Heinric den Buc op een leen genoemd "den Grutere" en
toebehorend aan Heinric. - 1402 juni 3
301/16 f. 61v/2 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 16 maart 1402
Jacoppe vanden Wiincle veroordeelden tot het betalen aan Willem Bicke de som van 12
schellingen 6 deniers groten en van 18 groten voor de kosten - 1402 juni 5
301/16 f. 62v/3 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Gillis Mayhuus, Godeverts van Riemlant en consoorten op 24 juli 1398 Oliviere den Maegh
veroordeelden tot het leveren aan Lievine Berleblocke van 400 balken hout tot het betalen van
17 groten voor de kosten - 1402 juni 5
301/16 f. 62v/4 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 7 april 1402
Heinric van Brabant, genoemd van den Bonte veroordeelden tot het betalen aan Lievin
Berblocke de som van 10 schellingen 6 deniers groten en van 15 groten en 2 Inghelsen voor de
kosten - 1402 juni 5
301/16 f. 62v/5 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 13 januari 1402
Jacop vanden Heeken, schipper, veroordeelden tot het betalen aan Ghijselbrecht Mayhuus de
som van 22 schellingen groten en van 18 groten van de kosten - 1402 juni 5
301/16 f. 62v/6 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 21 januari 1402
Jacop van Hoedonc veroordeelden tot het betalen aan Martin vander Hoeven de som van 3
schellingen 1 denier groten en van 10 groten voor de kosten - 1402 juni 5
301/16 f. 62v/7 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 11 februari
11402 Kateline vanden Malen veroordeelden tot het betalen aan Symoen Steyarde de som van
10 groten en van 13 groten voor de kosten - 1402 juni 5
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301/16 f. 60v/11 Heinric vanden Haghe, Bernart de Ghurseme en Seyghrer van den Voerde
erkennen in naam van Gillis Blondeel, priester, 24 schellingen groten ontvangen te hebben van
Heinric vanden Tale. - 1402 juni 5
301/16 f. 63/5 In het geschil tussen Janne vanden Heede en Cornelis vanden Vivre of
Viverman om de pacht van 2 pond groten per jaar van percelen land gelegen in de parochie
van Sint-Pieters-Aalst en waarbij ze beroep hebben gedaan op de vinderen Janne vanden
Boemgaerde en Martine vander Beke, spreken de schepenen het volgende vonnis uit :
Corneliszal 3 pond 6 schellingen 8 deniers groten tornois betalen. Voldaan op 31 mei 1403. 1402 juni 5
301/16 f. 70/4 Jacob van den Pitte, Harent Everwijn, schepenen, veroordelen Pieter van
Hertbuer, gevolmachtigde van Lodewijke Martins, erfgenaam van 1/4 van het nalatenschap
van Jacop van Hertbuer, tot het betalen aan Osten Capoene de som van 30 schellingen groten
en van 15 groten voor het 1/4 van een bovenkleed. Voldaan : 22 oktober 1402. - 1402 juni 5
301/16 f. 71/9 De schepenen veroordelen Race van Turtelbloeme tot het betalen van 23
schellingen groten tornois aan Jacoppe van den Audenhuus. - 1402 juni 5
301/16 f. 60v/13 Jan de Hauwere erkent 17 schellingen 8 deniers groten schuldig te zijn aan
Boudin Baveghem. - 1402 juni 6
301/16 f. 61v/9 Segher Stulpart erkent 20 schellingen groten schuldig te zijn aan Lievin
Baerde. - 1402 juni 6
301/16 f. 61v/10 De schepenen veroordelen Jacop Ghyselbrechtsone tot het betalen aan
Heinric fs Goessin van Niemaghe de som van 16 schellingen groten van de koop van bier en
van 3 groten van de kosten - 1402 juni 6
301/16 f. 61v/12 Lievin van den Hole, Willem de Vremde, Lievin Ghiselaes, genoemd int
Laghelkin, en Willem van der Haghe erkennen ontvangen te hebben van Zegheren Zeghers en
Janne den Cnyf de som van 2 pond 4 schellingen groten tornois welke zij Pieteren van den
Bossche fs Michiel schuldig waren van de koop van land, gelegen in de parochie van Hofstade.
Dit geven ze hen in mindering van de schuld welke Pieter hen schuldig was - 1402 juni 6
301/16 f. 61v/13 De schepenen veroordelen Janne Pauwels fs Dyen dat als borg voor Jan
Deyline betalen zal de som van 11 pond 17 schellingen 10 deniers 1/2 groten aan Boudine uten
Hove, ontvanger van Sint-Baafs - 1402 juni 6
301/16 f. 69/9 De schepenen veroordelen Gillisse den Raven als borg voor Gillis Andries'
kinderen tot het betalen van 29 schellingen 10 deniers groten aan Justaesse Coets. - 1402 juni 6
301/16 f. 70/5 Philips van Dronghene erkent schuldig te zijn aan Osten Capoene de som van
30 schellingen groten en van 15 groten voor het 1/4 van een bovenkleed. - 1402 juni 6
301/16 f. 70/6 Salhadin van Hertbuer erkent in naam van Hannekine en Turrekinne van
Bassevelde, erfgenamen van Jacop van Hertbuer, 15 schellingen 1 en een half deniers groten
schuldig te zijn aan Oste Capoene. - 1402 juni 6
301/16 f. 70/7 De schepenen veroordelen Soetine van Hertbuer, gevolmachtigd door Janne
van Longeville, haar man en erfgenaam van het 1/4 van het nalatenschap van Jacoppe van
Hertbuer, tot het betalen va 30 schellingen groten aan Osten Capoene en van 15 groten van het
1/4 van een bovenkleed. - 1402 juni 6
301/16 f. 60/7 De schepenen veroordelen Gillis den Coepman tot het betale van 6 pond
groten aan Gillis den Coepman, zijn vader. - 1402 juni 7
301/16 f. 60v/14 De schepenen veroordelen Kateline, vrouw van Clais Neven,
gevolmachtigd door haar man, tot het betalen van 8 schellingen 9 deniers groten aan Heinric
fs Goessin - 1402 juni 7
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301/16 f. 62/1 Verdeling van goederen bij de scheiding tussen Gillis Talboeme en Marie van
den Walle, zijn vrouw voor het spirituele hof. - 1402 juni 7
301/16 f. 62/2 Ritchaert Charlemaingne, priester, geeft volmacht aan Janne van Waes,
wonend in de Burgstraat om in zijn naam zijn schulden te innen van Gillis van den Amme. 1402 juni 7
301/16 f. 62/3 Lisbette Roels erkent schuldig te zijn aan Mattijse van Varendonc de som van
4 pond 13 deniers groten tornois van een lening. Voldaan op 22 oktober 1403. - 1402 juni 7
301/16 f. 62/5 De schepenen veroordelen Willem Staes tot het betalen van 20 schellingen 11
deniers groten aan Marie Staes, zijn zuster. - 1402 juni 7
301/16 f. 62/6 Bussaert de Bie erkent schuldig te zijn aan Janne Stuerboude de som van 6
pond 5 schellingen groten tornois van de koop van tinwerk. - 1402 juni 7
301/16 f. 62v/1 Guyoet de Bloc, Jacop Lampe en Jan van Hautem, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Niklaas- parochie rapporteren : - dat zij op 24 januari 1402 (n.s.) Jan
de Leeu veroordeelden tot het betalen aan de vrouw van Joes Malaens de som van 32
schellingen groten en van 16 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juni 7
301/16 f. 62v/2 Guyoet de Bloc, Jacop Lampe en Jan van Hautem, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Niklaas- parochie rapporteren dat zij op 16 maart 1402 (n.s.) Pieter
van den Bossche fs Michiel veroordeelden tot het betalen aan Willem van der Haghe de som
van 12 schellingen 26 deniers groten en van 13 groten en 1 Inghelse voor de kosten - 1402 juni
7
301/16 f. 62v/3 Guyoet de Bloc, Jacop Lampe en Jan van Hautem, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Niklaas- parochie rapporteren : - dat zij op 25 februari 1402 (n.s.) Jan
de Leeu veroordeelden tot het betalen van 18 schellingen groten aan Gillisse van Beversluus en
van 12 groten voor de kosten. - 1402 juni 7
301/16 f. 62v/4 Guyoet de Bloc, Jacop Lampe en Jan van Hautem, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Niklaas- parochie rapporteren : - dat zij op 25 oktober 1401 de
vrouw van Notin veroordeelden tot het betalen aan Gillis Papalle de som van 8 schellingen
groten en van 12 groten voor de kosten. - 1402 juni 7
301/16 f. 62v/5 Guyoet de Bloc, Jacop Lampe en Jan van Hautem, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Niklaas- parochie rapporteren : - dat hun voorgangers Jan van Leins,
Laureins Backers en consoorten op 12 februari 1401 (n.s.) Eewout de Cuelnere veroordeelden
tot het betalen aan Gillis Papalle de som van 7 schellingen groten en van 2 Inghelsen voor de
kosten. - 1402 juni 7
301/16 f. 63/6 Gillis van Brecht erkent schuldig te zijn aan Janne Diermanne fs Huugh de
som van 3 pond 10 schellingen groten tornois van de afkoop van een lijfrente van 2 nobelen
welke Jan gekocht had van Mathiise Loenis en verzekerd was op erfachtigheden gelegen in de
vierschaar van Scheldewindeke - 1402 juni 7
301/16 f. 63/8 De schepenen veroordelen Wouteren van Alfvaene tot het bezetten van de
lijfrente van 10 schellingen groten tornois van Fransois Morael en Kateline, zijn vrouw. - 1402
juni 7
301/16 f. 63v/5 Lijsbette Lammins erkent schuldig te zijn aan Boudine den Vos de som van 6
pond groten tornois van de koop van een huis gelegen aan de Kouter naast het huis gelegen
aan de Kouter naast het huis van Symoen van Raven. - 1402 juni 7
301/16 f. 71v/6 Arent Boikin erkent schuldig te zijn aan Arende Wandaere de som van 22
schellingen groten van de koop van een schip.Voldaan op 15 september 1402. - 1402 juni 7
301/16 f. 63/1 Gheeraert van Riemslede erkent schuldig te zijn aan Fransoise Coppins de
som van 7 pond 6 schellingen 3 deniers groten. - 1402 juni 8
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301/16 f. 63/7 Wouter van Hoven, Gillis Pieters, Kerstiaen van der Gracht en Jan de Coc
van Sint-Pieters, erkennen schuldig te zijn aan Michiele van den Boucke de som van 11 pond
groten van een lening. - 1402 juni 8
301/16 f. 63v/1 De schepenen ontslaan Kateline Souberien, vrouw van Olivier vanden Veire
van het betalen van 3 pond groten tornois van de koop door haar moeder gedaan van een huis
gelegen bij Sint-Jan, naast het huis van ser Jan vanden Hecke, priester. - 1402 juni 8
301/16 f. 65/8 Beele Claeus, weduwe Clais Raes, erkent schuldig te zijn aan Lijsbette van
Belle de som van 28 schellingen 8 deniers groten. - 1402 juni 8
301/16 f. 57/8 De schepenen veroordelen Janne Lievins tot het betalen van 34 schellingen 6
deniers groten aan Kateline Smeets voor bewezen diensten. - 1402 juni 9
301/16 f. 57/10 Lievin Sloeve huurt van Gillis Bekaerde voor 36 schellingen groten een halve
slagmolen met het alaam gelegen voor de leprozen bij de Muide. - 1402 juni 9
301/16 f. 62v/15 Jan Blankaert erkent 3 pond 8 schellingen groten schuldig te zijn aan de
erfgenamen aan Jan Boegaerde. Daneel van Severne, gevolmachtigde over de erfgenamen
erkent voldaan te zijn op 23 oktober 1402. - 1402 juni 9
301/16 f. 70v/5 Jacop de Peau erkent 41 schellingen groten schuldig te zijn aan de
erfgenamen van Jan Boegaerde. - 1402 juni 9
301/16 f. 70v/6 De schepenen veroordelen Loy Caelmonde tot het betalen van 49
schellingen 6 deniers groten aan de erfgenamen van Jan Boegaerde. - 1402 juni 9
301/16 f. 61/3 De schepenen veroordelen Tannen, de vrouw van Daniel Clocghieters, tot het
betalen van 25 schellingen 1 deniers groten tornois aan de weduwe van Jan Meyers. - 1402 juni
10
301/16 f. 61v/8 Rogeer Balliu erkent 20 schellingen groten schuldig te zijn aan Lisbette,
weduwe Roegeer Eeverlincs. Voldaan 21 november 1402. - 1402 juni 10
301/16 f. 62v/14 In het geschil tussen Jacoppe den Wilden en de weduwe van Jan van den
Mersch, zeggen Pieteren den Smet en Gillis Vaenkine, tot wie Jacoppe en de weduwe zich
gericht hebben, dat de voornoemde weduwe 44 schellingen groten tornois zal betalen aan
Jacoppe. - 1402 juni 10
301/16 f. 63/9 De schepenen veroordelen Lodewijke van Mullem to het betalen aan Boudin
den Scoutheete de som van 11 pond groten van een achterstallige pacht van een tiende, gelegen
te Sint-Niklaas in het land van Waas. - 1402 juni 10
301/16 f. 63/10 De schepenen veroordelen Janne van Steeland tot het betalen aan Boudine
den Scoutheete de som van 28 pond parisis van een achterstallige pacht van een tiende gelegen
te Belsele. - 1402 juni 10
301/16 f. 63v/2 Symoen Hannoen belooft voor Pieterkine, zijn kind dat hij heeft bij
Jaqueminen vanden Damme te zorgen tot het volgroeid zal zijn. - 1402 juni 10
301/16 f. 63v/3 Jan de Heere, bakker, erkent 2 pond 4 schellingen 6 deniers groten tornois
schuldig te zijn aan Janne Clocmanne. - 1402 juni 10
301/16 f. 63v/9 De schepenen veroordelen Kateline Rioets tot het betalen van 2 pond 10
schellingen 8 deniers groten aan Stasine Riote. - 1402 juni 10
301/16 f. 64v/16 De schepenen veroordelen Arend Botermanne tot het betalen aan Claise
van Hoedevelde de som van 10 pond groten van achterstallige pacht. - 1402 juni 10
301/16 f. 65/3 Joes vanden Hoerne erkent schuldig te zijn aan Aelbrechte van Hamert de
som van 14 pond groten tornois van de koop van een huis gelegen aan de Leie en vroeger
toebehorend aan Willemme Matthijs. - 1402 juni 10
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301/16 f. 65/6 Lisbette sBusers verhuut voor 36 schellingen groten tornois per jaar aan
Simoene Setscharen en Mergriete van den Aerde, weduwe Raesse Somers, haar huis waar
Aechte sJonghen in gestorven is. - 1402 juni 10
301/16 f. 63v/6 Olivier van Wubrouch erkent schuldig te zijn aan Jacoppe Bruussche en
Gheerolve Betten de som van 3 pond 5 schellingen groten tornois van achterstallige pacht.
Borg: Gillis Steeman. - 1402 juni 12
301/16 f. 66v/4 In het geschil tussen de schepenen van het ambacht van Assenede en de
moermeesters van Zelzate, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : de moermeesters
mogen de dijk van de Gentse watering zo hoog en zo dik maken als ze willen en mogen het
water binnen hun dijken laten lopen echter zonder schade te berokkenen aan het land van het
ambacht van Assenede. - 1402 juni 12
301/16 f. 70/8 Jacop van Bassevelde, erfgenaam van Jacoppe van Hertbuer, erkent 15
schellingen 9 deniers groten schuldig te zijn aan Osten Capoene. - 1402 juni 12
301/16 f. 62/7 Jan Dhert, Zegher Breebart en Jan Picout, vinderen van de nederkosterij van
de Sint-Michielsparochie, rapporteren : - dat zij op 22 april 11. Janne de Visch, wonende te
Hulst, veroordeelden tot het betalen van 23 pond parisis aan Claise Dier en van 33 groten voor
de kosten. - 1402 juni 13
301/16 f. 62v/8 Jan Dhert, Zegher Breebart en Jan Picout, vinderen van de nederkosterij van
de Sint-Michielsparochie, rapporteren : - dat zij op 23 mei 11. Pieter Triel veroordeelden tot
het betalen aan Claise Dier de som van 42 schellingen 8 deniers groten en van 31 groten voor
de kosten. - 1402 juni 13
301/16 f. 62v/9 Jan Dhert, Zegher Breebart en Jan Picout, vinderen van de nederkosterij van
de Sint-Michielsparochie, rapporteren:- dat zij op 27 mei Meeuse Temmerman veroordeelden
tot het betalen aan Willem Mannarde de som van 25 schellingen 10 deniers groten en van 28
groten voor de kosten. - 1402 juni 13
301/16 f. 62v/10 Jan Dhert, Zegher Breebart en Jan Picout, vinderen van de nederkosterij
van de Sint-Michielsparochie, rapporteren: - dat zij op 4 maart Pietren Gillis veroordeelden tot
het betalen aan Jacoppe Hoerneweder de som van 4 schellingen 6 deniers groten en van 12
groten voor de kosten. - 1402 juni 13
301/16 f. 62v/11 Jan Dhert, Zegher Breebart en Jan Picout, vinderen van de nederkosterij
van de Sint-Michielsparochie, rapporteren:- dat op 3 november 1401 Jacop Amelric erkende
schuldig te zijn aan Pietren den Brunen de som van 12 schellingen groten en van 2 schellingen
groten voor de kosten. - 1402 juni 13
301/16 f. 63v/7 Jacop van Worems fs Jacop brouwer, verkoopt aan broeder Luuc van
Wettre, een lijfrente van 12 pond parisis. Deze lijfrente werd verzekerd op het huis van Jacop
welke gelegen is in de Veldstraat op de hoek van de Burresteghestraat en een brouwerij
genaamd "de Hoeren". Van deze brouwerij komt een landcijns van 3 pond 10 schellingen
parisis en 2 kapoenen voor Lodewiike vanden Steene en 40 schellingen parisis en 2 kapoenen
voor de Heilige-Geest van Sint-Michiels en 30 schellingen parisis en 1/2 kapoen voor de
Heilige-Geest van Sint-Niklaas. Ontvanger Heilige-Geest van Sint-Michiels : Heinric van
Ansbeke, priester. Ontvanger van de Heilige-Geest van Sint-Niklaas: Gheerard de Monteneere
- 1402 juni 13
301/16 f. 63v/8 Lievin de Hond, bakker, erkent schuldig te zijn aan Daneele den Vinke de
som van 7 pond 12 schellingen groten van de koop van anderhalf vierendeel van een huis
gelegen in de Overschelde waar Michiel Scatteman in gestorven is. Borgen: Goessin de Mulre
fs Gheeraert, Jan Cuelnoot fs Jan. Voldaan: 6 september 1403 - 1402 juni 13
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301/16 f. 63v/10 Heinric de Brune erkent schuldig te zijn aan Gheeraerde Soetamise,
gevolmachtigde van Katheline van Masminnesteene, non te Beaupré, de som van 15 groten
tornois van achterstallige lijfrente. - 1402 juni 13
301/16 f. 70/2 Jacop Bruusch en Ghelloet Damman fs Lievin erfachtige lieden te Gent,
rapporteren op 15 juni 1402 dat Pieter Goetghebuer fs Jan erkent schuldig te zijn aan
Mattheeuse den Amman de som van 30 schellingen groten van achterstallige pacht en 3
Vlaamse nobelen van landpacht - 1402 juni 13
301/16 f. 70v/9 Lievin Ghiselins, genoemd huten Laghelkine, erkent schuldig te zijn aan
Fransois Soissone de som van 8 nobelen van de koop van een paard. - 1402 juni 13
301/16 f. 63/11 De schepenen veroordelen Stasin Hurtebuke tot het betalen van 30
schellingen groten aan Staes Rioten. - 1402 juni 14
301/16 f. 64/1 De schepenen veroordelen Martinn van Siclier tot het geven van een provisie
aan zijn vrouw Kateline Scoutheeten. - 1402 juni 14
301/16 f. 70/9 Lodewijc Martins verkoopt aan Pieteren van Hertbuer: - het derde deel van
een erfrente van 19 schellingen 8 deniers parisis en 1 kapoen op het erf waar het huis op staat
gelegen in de Drabstraat waar Jan Martin gestorven is en toebehoort aan Gillis van der
Brugghen en zijn moeder. - het derde deel van een erfrente van 14 schelling parisis op 2
hofsteden gelegen in de parochie van Sint-Denijs waarvan Jan de Droeghe de ene en Jan
Dammaert de andere hofstede bezit. - het vierendeel van een erfrente van 25 schelling parisis
en 1 kapoen op een hofstede te Adegem en toebehorend aan Jan van der Beke. - het
vierendeel van 1 dagwand land in Troesacker te Adegem dat Gillis de Buedel in pacht houdt. het vierendeel van het land dat Gillis Tonoy in pacht houdt bij de molen van Sint-Pieters; - het
vierendeel van het land dat Jan van Steenbeke in pacht houdt en toebehoort aan Jacoppe van
Hertbuer. -het vierendeel van een erfrente van 29 schellingen 2 deniers parisis op 3 hofsteden
gelegen buiten de Brugse poort. Katheline sLathouwers, Beelen Aelhuuts en Clare sRoeden
zijn deze som schuldig - 1402 juni 14
301/16 f. 70v/2 Heinric van Tweenbeken geeft volmacht aan Michiele van Tweenbeken om
in zijn naam de schulden die Jan Vrankins, genoemd Arends, hem schuldig is, te innen. - 1402
juni 15
301/16 f. 70v/4 Jan van Hollant erkent 32 schelling groten tornoi schuldig te zijn aan Lievine
van Dentelghem.
Borg : Jan Everbout van Bassevelde. - 1402 juni 15
301/16 f. 71/6 Op verzoek van Gillis van Wettere werden de roerende goederen,
toebehorend aan Janne vander Mersch van Steenvoorde gepand voor de som van 12
schellingen groten tornois omwille van achterstallige huishuur. Deze roerende goederen
bevinden zich in een huis dat Gillis huurt en gelegen is tegen het huis van Barsele. - 1402 juni
15
301/16 f. 64/2 De schepenen veroordelen Staesse Riote tot het betalen van de assissen aan
Pieteren Sersimoens, Boudine den Grutere en consoorten, pachters van het vreemd bier. 1402 juni 16
301/16 f. 70/11 Jan van den Moertere erkent 12 schellingen groten schuldig te zijn aan
Kateline Esselinghe. - 1402 juni 16
301/16 f. 70v/1 De schepenen veroordelen Joesse van Valmerbeke, gevolmachtigd door
Claise van Kets, tot het betalen aan meester van Scoenhoven de som van 20 schellingen groten
tornois en van 15 groten voor de kosten. - 1402 juni 16
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301/16 f. 70v/3 Pieter de Boc en Belie sBrunnen geven aan Janne den Boc een dagwand land
gelegen in de parochie van Lede tussen het land van de kinderen van Boudin en van Gillis van
Riemmersch. - 1402 juni 16
301/16 f. 71V/1 Jan Sersanders fs Gheerem en Jan van Leyns, als voogd van Liisbette
Sersanders, zijn vrouw en Jans zuster, erkennen schuldig te zijn aan de cotidiane van Sint-Jan
de som van 107 pond parisis van achterstallige erftrenten welke de cotidiane heeft op het huis
en erf gelegen in de Onderstraat. Ontvanger van de Cotidiane van Sint-Jan: Clais van
Badeghem. Voldaan op 9 juli 1403 - 1402 juni 16
301/16 f. 71v/3 Lievin Coets erkent 3 pond 14 schellingen 4 deniers groten schuldig te zijn
aan Janne vanden Hulse, brouwer. - 1402 juni 16
301/16 f. 72v/6 In het geschil tussen Janne van Vaernewiic en Janne van Olsene om een dam
en meers gelegen in de parochie van Grammene, spreken de schepenen het volgende vonnis
uit : de schepenen veroordelen Janne van Olsene dat hij Janne van Vaernewiic de dam en
meers zal laten gebruiken. - 1402 juni 16
301/16 f. 62v/6 De schepenen veroordelen Olivere van Varnewijc tot het betalen van 6 pond
18 schelling groten aan het klooster van Sint-Claren. - 1402 juni 17
301/16 f. 71/1 Marie van Audenbrouc scheldt Amelberghen van der Hahe een lijfrente van
28 pond parisis kwijt welke Race van Audenbrouc vroeger gekocht had van Gillisse van der
Houven. - 1402 juni 17
301/16 f. 70v/11 Olivier van Vaernewijc erkent 2 pond 6 schellingen 9 deniers groten tornois
schuldig te zijn aan Ghiselbrechte van Roeslaer. - 1402 juni 18
301/16 f. 70v/12 Mergriete, weduwe Jan Houtscilts erkent, als borg voor Pieter vanden
Gracht, 15 schellingen groten ontvangen te hebben van Janne vanden Gracht, timmerman. 1402 juni 18
301/16 f. 69/5 Op verzoek van Janne den Quackeleere werd het half huis, genoemd "den
Zwane" aangeslagen. zie: 14 april f° 69 /1; 6 mei 1402 f° 69 /2; 20 mei f° 69 /3; 3 juni ° 69 / 4;
21 juni f° 69 /6. - 1402 juni 19
301/16 f. 68v/3 Gillis van Landeghem erkent 33 schellingen groten en 12 nobelen schuldig te
zijn aan Janne uten Hove fs Jan - 1402 juni 20
301/16 f. 68v/14 Het huis, gelegen op Sanderswal, genoemd In Lombardien, gelegen tussen
het huis van Casin vander Hellen en de hofstede van Mise van Wambeke en toebehorend aan
Kateline Bruneels en verpand op verzoek van Ghelloete den Amman fs Jan werd aangeslagen
door Arende vanden Damme, amman van Gent en Arende Everwijn, Jacop den Luede en
Fransois Morael, schepenen van de keure - 1402 juni 20
301/16 f. 71/4 De schepenen veroordelen Pietren den Slagere tot het betalen aan Heinric fs
Goessin de som van 9 schellingen 9 deniers groten van de koop van bier - 1402 juni 20
301/16 f. 71v/2 De schepenen veroordelen Jan Scatten tot het betalen van 10 schellingen 8
deniers groten aan Pietren Hersele. - 1402 juni 20
301/16 f. 71v/4 Jan de Jaghere, bakker en Mergriete vanden Voerde, zijn vrouw, hebben aan
Gillis vanden Westvelde en zijn vrouw, Kateline vanden Hoeghenhuus een lijfrente van een
muddekin brood verkocht. Deze erfrente is verzekerd op hun bakkerij welke gelegen is op de
gracht en verder op 2 kamers gelegen in de Gelukstraat. Van de bakkerij komt een landcijns
van 30 schellingen parisis en aan de 2 kamers komt er 7 schellingen parisis. Borg: Jan van der
Straten. Ontvanger van de stad Gent: Justaes Onrede. - 1402 juni 20
301/16 f. 72/2 Jan Cadewale verkoopt aan Willem van den Eecken en zijn vrouw Katheline
sPachteneeren een lijfrente van 6 schelllingen groten tornois. Deze lijfrente is bezet op een erf
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gelegen op de grond van Sint-Pieters in de parochie van Scheldewindeke. Borg: Gillis de Vos,
wonende in de Abeelstraat, Michiel de Pachtenere. - 1402 juni 20
301/16 f. 72/3 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren : - dat zij op 25 februari 1402 (n.s.)
Michiele van den Voerde veroordeelden tot het betalen aan Janne den Ansuttere de som van 9
schellingen 7 deniers groten en van 16 groten 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 juni 20
301/16 f. 72/4 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren : - dat zij op 22 april 1402 Boudin Peeters
veroordeelden tot het betalen aan Boudinne den Meyere de som van 6 schellingen groten en
van 28 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juni 20
301/16 f. 72/5 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren : - dat zij op 22 april 1402 Willem de Bot
veroordeelden tot het betalen aan Boudin de Meyere de som van 32 groten en 44 halsters tarwe
en 9 halsters koren en 4 stenen vlas en van 31 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402
juni 20
301/16 f. 72/6 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren :
- dat zij op 20 oktober 1401 Ydiere van Ydeghem veroordeelden tot het betalen aan Jacob
Eyen de som van 4 schellingen groten en van 16 groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402
juni 20
301/16 f. 72/7 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren : - dat zij op 19 januari 1401 Mise van den
Donct veroordeelden tot het betalen aan Janne van Beke de som van 2 schellingen 6 deniers
groten en van 16 groten voor de kosten. - 1402 juni 20
301/16 f. 72/8 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren : - dat zij op 24 december 1401 Janne
Kriekersteene veroordeelden tot het betalen aan Janne van Beke de som van 2 schellingen 6
deniers groten en van 16 groten voor de kosten. - 1402 juni 20
301/16 f. 72/10 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis van den Beken, vinderen van de
opperkosterij van de Sint- Jansparochie rapporteren : - dat hun voorgangers, Martin de Gheent,
Lievin van den Ghiist en consoorten op 16 april 1401 Beile, weduwe sLoy van den Voerde
veroordeelden tot het betalen aan Willem den Ruwen de som van 15 schellingen 5 deniers
groten en van 14 groten voor de kosten. - 1402 juni 20
301/16 f. 73/3 Jan vanden Hamme, kleerkoopman, en Mergriete, zijn vrouw, verkopen aan
Gillisse Barey, broeder in het ziekenhuis een erfrente van 12 schellingen 11 deniers parisis
welke zij hadden op het erf, gelegen in de Posternestraat waarop het huis van Jan staat. - 1402
juni 20
301/16 f. 74v/18 Jan Russchaert, bleker, erkent 4 pond 9 schellingen 10 deniers groten
schuldig te zijn aan weduwe Jan Meynfroet. - 1402 juni 20
301/16 f. 83/2 Jan Hidde erkent schuldig te zijn aan Marie, vrouw van Jan Lievin de som van
6 pond groten tornois van de koop van een schip. Jan Heye vertegenwoordigde Marie. Voldaan
op 27 juni 1404. - 1402 juni 20
301/16 f. 65/1 Ector van Fresingen verkoopt aan Pieteren van den Moere, priester, de helft
van een erfrente van 33 pond 2 schellingen 8 deniers parisis en 2 "hoemen". De andere helft
behoort toe aan Stevine van Liekerke. Deze erfrente is verzekerd op de volgende huizen en
erven: het huis en erf gelegen voor de Predikherenlei op de hoek van de steeg waarlangs men
naar het Ingelandgat gaat en nu toebehoort aan de erfgenamen van Heinric Scoemakers en zijn
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vrouw Willebaerts. Het huis palend aan voornoemd huis en erf en eigendom van Willebaerts.
Het huis palend aan voornoemd huis en toebehorend aan Janne Lammins, barbier. Het huis en
erf palend aan voornoemd huis en eigendom van Fransoise van der Crayen en zijn
deelgenoten. Het huis en erf palend aan voornoemd huis en eigendom van de Swestren. Het
erf aan de andere kant van de voornoemde steeg rechtover Fransois van den Crayen en
eigendom van Pieteren van de Moere. Het erf daarbijgelegen naar Ingelandgat en vroeger
eigendom van Fransoise van Heusdeyn. Het erf daarnaast eigendom van Pieteren den Backere.
Het erf daarnaast gelegen en eigendom van Elisabette Coolmans. Het huis en erf gelegen in de
Wijngaardstraat en eigendom van de erfgenamen van Janne Borluut. Het huis en erf gelegen in
de Wilderoosstraat en eigendom van Heinric Hoernic. Het huis en erf gelegen in de
voornoemde straat en eigendom van Janne Beliau. Het huis en erf gelegen achter het huis van
Pieter van den Moere en zijn eigendom. Het huis en erf gelegen in de Scripelsteeg en eigendom
van Janne den Maerseman. Het huis en erf gelegen op de hoek van de Maagdestraat buiten de
Zandpoort en eigendom van Pieter Amelric. Het huis en erf daarnaast en eigendom van Pieter
Clais. Het huis en erf daarnaast en eigendom van Willem van Marendere. Het huis en erf
gelegen achter het huis van Pieter Amelrix en eigendom van Pieter van Essche, bakker. Een
bakkerij, gelegen in de Ramen, met de kriekerie van Stevin van Liekerke. - 1402 juni 21
301/16 f. 65/2 De schepenen veroordelen Joesse de Leencnecht tot het betalen van 20
schellingen groten tornois aan Simoen vander Beke. - 1402 juni 21
301/16 f. 69/6 Het half huis en erf genoemd "den Zwanen" en gelegen te Overschelde en
toebehorend aan Jacop Lammins en zijn vrouw Kateline en aangeslagen door Jan den
Quackeleere, werd door de schepenen van de keure en meester Gillis den Suttere en meester
Janne Ebins, gezworen schatters, geschatop 14 pond groten. Van dat half huis komt een
landcijns van 6 pond parisis en van het 1/7 deel komt 17 schellingen 2 deniers parisis. zie : 14
april, F° 69 /1 ; 6 mei, F° 69 /2 ; 20 mei, F° 69 /3 ; 3 juni, F° 69 / 4 ; 19 juni, F° 69 / 5. 1402 juni 21
301/16 f. 71/8 Willem Soissone erkent schuldig te zijn aan Willeme Pennemanne de som van
5 pond 6 schellingen groten van de koop van een schaap. - 1402 juni 21
301/16 f. 71v/5 Willem de Vremde erkent schuldig te zijn aan Marie van Audenbrouc de som
van 20 pond groten tornois van een lening. Borg : Clais van Oedevelde en Jan van Duermen. 1402 juni 21
301/16 f. 72v/1 In het geschil tussen Jan Baert en Inghele den Dorpe, gevolmachtigde van
Jan Ysewiin om de rente van 1 mudde rogge per jaar welke Jan Ysewiin beloofd had te
bezetten op zijn huis, gelegen in de stadhuissteeg, spreken de schepenen het volgende vonnis
uit : Inghele zal de erfrente betalen aan Jan Baert. - 1402 juni 21
301/16 f. 72v/2 In het geschil tussen Lievine vanden Ruede en Willeme van Crombrucghe,
bastaardzoon van Clais van Crombrucghe, om de schade van 23 pond welke Lievine heeft
opgelopen tegen Jacoppe Sturtewaghen spreken de schepenen het volgende vonnis uit : zij
spreken Willem vrij van het betalen van de som en stellen dat Lievin zijn recht mag doen
gelden op Janne van Crombrucghe, erfgenaam van Claise. - 1402 juni 21
301/16 f. 73v/9 De schepenen veroordelen Janne Dietaldoet tot het betalen van 2 pond 15
schellingen groten aan Raessen Pieters van de koop van een huis gelegen in Onderbergen. 1402 juni 21
301/16 f. 79v/2 De schepenen veroordelen Segheren Everwijne, als voogd van de kinderen
van Roegeer Everwijns, en Philipe Bolloc tot het betalen van 49 schellingen groten aan Janne
den Hert, gevolmachtigde van de weduwe van Joris van Boenhem. Op bevel van de schepenen
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moet Janne van den Wynkele van Wachtebeke Segheren en Philipse 24 schellingen groten
kwijtschelden. - 1402 juni 21
301/16 f. 64/3 Mergriete Vossaerts erkent voldaan te zijn van Willem Huten Hove van Hulst.
- 1402 juni 22
301/16 f. 66/1 In het geschil tussen jonkvrouw Dierwijnen, weduwe Joes vanden Perre en
Janne den Vos en Pieteren de Bridere om de betaling van de vruchten van 7 gemet land,
gelegen in de polder genaamd Faffeyt, voor de som van 9 schellingen groten per gemet spreken
de schepenen het volgende vonnis uit : Janne en Pieteren zullen de helft van de verschuldigde
som betalen en Jan Roebosch zal restitutie doen om de schade te vergoeden die de doorbraak
van de dijk heeft veroorzaakt. - 1402 juni 22
301/16 f. 68v/12 Jacop Dollandere, uit Sluis, geeft volmacht aan Justaesse van Coets om in
zijn naam zijn schulden te innen van Segher van der Pouken. - 1402 juni 22
301/16 f. 72v/4 Op verzoek van Janne Harents, kleermaker, werden 12 kameren, gelegen in
de Komijnstraat aangeslagen door Willem Bicke, amman van de Burgstraat, Jan Haghin,
Tomaes Steurem en Jacop de Leude, schepenen van de keure. zie 10 april 1402 - 1402 juni 22
301/16 f. 65v/1 Jan Riethaghe en zijn vrouw Mergriete pachten van Fransois van der
Hofsteden, genaamd den Cupre, ontvanger-generaal van Vlaanderen en van Artois het goed
"ten Bossche" gelegen in de parochie van afsnee en toebehorend aan de heer van Boergondië,
graaf van Vlaanderen. Het goed, 37 bunders, wordt verpacht voor 6 schellingen groten per
bunder per jaar. Borgen: Jan van Swanenaerde, brouwer, Pieter van Waes. - 1402 juni 23
301/16 f. 67/4 Willem de Backere fs Jacop en Jan van Oudeghem pachten voor 3 pond
parisis per jaar van Dankaerde van Ogeerlande, baljuw van Gent, 19 bunder meers en 1 bosje
gelegen in de parochie van Afsnee - 1402 juni 23
301/16 f. 83/8 Meester Lievin Gheylinc erkent 43 pond parisis schuldig te zijn aan Janne van
Vurhoute. - 1402 juni 23
301/16 f. 63/12 De schepenen veroordelen Laureins den Backere tot het betalen van 16
schellingen groten tornois aan de weduwe van Jan Meyers, gevolmachtigd door haar zuster
Kateline Raes, non te Sint-Claren. - 1402 juni 26
301/16 f. 64v/1 Rombout vander Elst, Jan vander Heeken, Jan Haesbiit, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie rapporteren dat zij op 6 juni 1402 Pieter fs Lijssen van Crubeke
veroordeelden tot het betalen aan Gheerarde den Pape de som van 4 schellingen 3 deniers
groten en van 2 schellingen 11 deniers groten en 1 Inghelse - 1402 juni 26
301/16 f. 64v/2 Rombout vander Elst, Jan vander Heeken, Jan Haesbiit, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie rapporteren dat : - zij op 29 april 11. Clais Mattheeus veroordeelden tot
het betalen aan Gillis van Sterthem de som van 3 schellingen 4 deniers groten en van 15 groten
en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 juni 26
301/16 f. 64v/3 Rombout vander Elst, Jan vander Heeken, Jan Haesbiit, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie rapporteren dat : - zij op 8 maart 11. Segheren den Grave veroordeelden
tot het betalen aan Colaerde van up den Bosch de som van 20 groten en 6 miten en van 16
groten en 4 miten voor de kosten. - 1402 juni 26
301/16 f. 64v/4 Rombout vander Elst, Jan vander Heeken, Jan Haesbiit, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie rapporteren dat hun voorgangers Mattheus Damman, Pieter van Waes en
consoorten op 25 mei 1400 Janne Scrinkel fs Jan veroordeelden tot het betalen aan Gillese
vander Haghe de som van 4 schellingen 3 deniers groten en van 15 groten en 1 Inghelse voor
de kosten - 1402 juni 26
301/16 f. 64/4 Jan vanden Hole fs Lievin belooft dat zijn zoon Pieterkine vanden Hole, die
hij heeft bij Gheertruden Moex, 12 pond groten tornois zal ontvangen na zijn dood. Segher de
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Koc, man en voogd van Lisbette fa Jan geeft daarvoor als erfgenaam zijn toestemming - 1402
juni 27
301/16 f. 64/5 Heinric de Wint, Jacop Dhert, Pieter Weutier en Harent de Coeman erkennen
3 pond 12 schellingen 3 deniers groten schuldig aan Jacoppe den Bake, oude. - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/6 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 10 juni 1402
Ghijseline den Cupere veroordeelden tot het betalen aan Arende Tacke de som van 4 pond
parisis en van 15 groten voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/7 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 24 februari
1402 Janne de Keiser, molenaar, veroordelen tot het betalen aan Diedericke den Dein de som
van 22 groten en van 42 groten voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/8 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 11 maart
1402 Jacob van Oedonc veroordeelden tot het betalen aan Jacob Roetaerde de som van 6
schellingen groten en van 14 groten voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/9 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens en consoorten, op 21 april 1400 Jacob van der Pale veroordeelden tot het betalen
aan Heintic Goessins de som van 6 schellingen 10 deniers groten en van 14 groten en 2
Inghelsen voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/10 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 8 november
laatstleden Olivier van den Wostinen van Roesbeke, veroordeelden tot het betalen aan Heinric
van den Noet de som van 5 schellingen groten en van 36 groten voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/11 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 21 januari
1402 Jacop Beernaert veroordeelden tot het betalen aan Janne Seys de som van 5 schellingen
10 deniers groten en van 15 groten voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/12 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Saghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 8 oktober
laatstleden Quintin Hughe veroordeelden tot het betalen aan Janne Lauwers de som van 23
groten en 1 Inghelse en van 13 groten voor de kosten - 1402 juni 27
301/16 f. 64v/14 De schepenen veroordelen Colaert van Caersele tot het ontruimen van het
huis gelegen aan de Lindelei, waarvan de helft toebehoort aan Janne den Somer en aan de
kinderen Kerstoffels en Gaymaers die hij heeft. - 1402 juni 27
301/16 f. 65/4 De schepenen veroordelen Arent Boykine tot het betalen van 47 schellingen 8
deniers groten tornois aan Janne den Rijdere. - 1402 juni 27
301/16 f. 65/5 De schepenen veroordelen Jan Houkaert, tot het betalen van 1 pond groten
tornois aan Katheline, de vrouw van Boudin van de Velde. Verder moet Fransois Sproec Jan
verder afbetalen. - 1402 juni 27
301/16 f. 65/7 Pieter Wittoeghe erkent schuldig te zijn aan Katheline van den Velde de som
van 13 schellingen 8 deniers groten van de koop van een "faelge" welke zijn vrouw gekocht
had. - 1402 juni 27
301/16 f. 67/1 Jan de Coeman, zadelmaker, verpacht voor 8 schellingen groten per jaar aan
Lamsine Bagelune de helft van 2 gemetten land gelegen op het einde van de straat waarlangs
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men naar de chartreuzen gaat. Hij zal tot 3 voet diep zavel mogen delven. Borg : Anthonis van
Sint-Gillis, Harent van Audeghem. - 1402 juni 27
301/16 f. 73v/1 Jan Frant erkent 2 pond 4 deniers groten schuldig te zijn aan Janne den
Saghere. - 1402 juni 27
301/16 f. 62/9 Kateline, weduwe Ost Gruters, geeft volmacht aan haar zoon, Ghiselbrecht,
om haar schulden te innen. - 1402 juni 28
301/16 f. 64/6 Daneel Taverneel verkoopt aan Simoene van Huusse een huis gelegen in het
straatje zonder einde tussen het huis van Gheerem Borluuts en Jan huten Berghe. Van dat huis
komt een landcijns van 14 schelling parisis en 2 kapoenen voor de cotidiane van Sint-Jan.
Ontvanger van de cotidiane van Sint-Jan : Clais van, Badelghem. - 1402 juni 28
301/16 f. 66/2 Olivier van Poelvoerde verkoopt aan Janne dreelinc het goed te Poelvoorde
gelegen in de parochie van Wingene. In geval zijn zuster, Kateline of haar erfgenamen haar
derde deel zou opeisen, zal Olivier hem 30 pond groten tornois betalen. Borgen: Jan
Vaernewijc fs Zander; Jan van Lede, Zegher Bolloc. Kwijtschelding gedaan in 1407 en 1417 1402 juni 28
301/16 f. 66/3 De schepenen veroordelen Gillise vanden Essche tot het betalen van 2 pond 2
schellingen 10 deniers groten aan Jacoppe den Pottere. - 1402 juni 28
301/16 f. 68/3 Gheeraert vanden Eede erkent schuldig te zijn aaan Racen van Mullem
genoemd Wouters, de som van 13 schellingen 8 deniers groten en belooft hem 1200 "houds"
van het goed "ten Steene", gelegen in de parochie van Nazareth en 40 balken te leveren. - 1402
juni 28
301/16 f. 73v/6 Heinric de Wevere verkoopt aan meester Seger Baerde 1/8 van het tiende
van Belsele met een cijns van 9 schellingen parisis voor Fransois Ackermanne. - 1402 juni 28
301/16 f. 75v/1 Willem van Crombrugghe fs Clais erkent schuldig te zijn aan Janne Boenen,
brouwer, ten voordele van Jan vander Scaghe de som van 2 pond 8 schellingen groten van de
pacht van vijvers gelegen te Lemberge. Borg: Martin Ebbelin - 1402 juni 28
301/16 f. 77v/9 In het geschil tussen Janne vanden Aschoepe en Gheertruden, weduwe Jan
Plats, als borg voor haar broer Jan Vriend, in verband met 15 à 16 bunder land in de parochie
van Heusden welke Janne van Blocke van Steenlant gepacht heeft voor 3 pond 4 schellingen
groten en welke Janne heeft doorverpacht aan Janne Vriend en waarvoor Gheertrude aan
Blocke een waarborg van 2 bunder land, gelegen in de vierschaar van Aspelare, beloofde,
spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Gheertrude moet voor Blocke een waarborg
stellen van 2 bunder land, gelegen in de vierschare van Aspelare. Heinric Capellaen en Jan de
Curte van Aspelare zullen borg staan voor Gheertruden, terwijl Janne in deze zaak niet is
benadeeld. - 1402 juni 28
301/16 f. 65/9 De schepenen veroordelen Joesse van der Wostinen tot het betalen van 34
schellingen groten aan Arende van Everghem - 1402 juni 30
301/16 f. 66/6 Op verzoek van Amelberghen, zuster en gevolmachtigde van Jan
Scoenensone werd het 1/6 deel van een huis met een landcijns van 8 schellingen parisis per
jaar, gelegen aan de Academiebrug op het erf toebehorend aan Osts uten Hoerten en het half
huis met een landcijns van 16 schellingen parisis per jaar, gelegen aan de Lieve naast het
werkhuis van Jan Meesters, samen geschat op 7 pond groten. Deze beide percelen behoren toe
aan Philips Scelpen. - 1402 juni 30
301/16 f. 67/2 Pieter Beys verkoopt aan zijn broer Willem Beys het recht dat hij heeft op de
meers gelegen op het einde van de Doornzelestraat op de Muide. - 1402 juni 30
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301/16 f. 82v/4 Jan Maenhout erkent schuldig te zijn aan meester Heinric Maenhout, zijn
broer, de som van 29 pond groten van een lening waarmee hij van Goessin Beyen land heeft
gekocht. Voldaan op 16 april 1409. - 1402 juni 30
301/16 f. 66/7 Jacop Bloc erkent 20 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan Pieter de
Scaepdrivere. - 1402 juli 1
301/16 f. 66/8 Mergriete sWalschen, weduwe Lievi Soetaert, en Aechte Soetaert, zuster van
Lievin, verkopen voor 12 pond groten aan Jan Meyeraerde de helft van 1/32 deel van de
andere helft van het huis gelegen in de Drabstraat waar Lievin Soetaert in gestorven is. Op dat
huis en erf heeft Mergriete van Bassevelde, zuster in het gasthuis, een lijfrente van 1 pond
groten. Voldaan op 13 juni 1405. - 1402 juli 1
301/16 f. 66/9 Heinric vanden Muelen erkent 27 schellingen 3 deniers groten tornois
schuldig te zijn aan Roeland vander Herden. - 1402 juli 1
301/16 f. 66v/3 Lisbette Eekaerts, weduwe Jan van Everghem verkoopt voor 24 pond groten
tornois een huis gelegen in de Steenstraat. Van dat huis komt een landcijns van 3 schellingen
groten en 4 kapoenen voor het nieuwe klooster aan de Groene Briel. Borg: Jan vanden Eeken
en Jacop vanden Eeken, broers. Ontvanger van het klooster : Jan de Man. - 1402 juli 1
301/16 f. 75v/3 Heinric Ferrant pacht van Livine Vuerbuere, pastoor van Appelterre zijn
"geer" gelegen te Eichem voor 9 jaar voor 12 pond groten per jaar. Verder pacht hij het land
van sPosel, voor 5 mudde koren. Borg : Mattheeus vanden Perre. - 1402 juli 1
301/16 f. 67v/1 De schepenen veroordelen Joesse den Leencnecht tot het betalen van 24
schellingen groten tornois aan Lisbette Heynmans. - 1402 juli 2
301/16 f. 66v/2 Jan Bloc fs Ym erkent schuldig te zijn aan Pietren vander Muelen fs Michiel
optredend in naam van de abdis van Marquette, de som van 4 pond groten tornois van
achterstallige pacht. Borg: Jan vanden Winkele fs Arend - 1402 juli 3
301/16 f. 66v/5 Michiel van Bunneghem wijst aan Janne Moennis 3 dagwand land toe,
gelegen in de parochie van Oosterzele genoemd "up den Berch" dit in vermindering van een
som geld welke Michiel aan Janne schuldig was. - 1402 juli 3
301/16 f. 67/3 Jan Hoyaert erkent schuldig te zijn aan Janne Moennis de som van 2 pond 16
schellingen groten en 10 mudden en 4 halsters rogge van achterstallige pacht. - 1402 juli 3
301/16 f. 67v/7 Jan van Mayeghem erkent 3 pond 12 groten schuldig te zijn aan Thomase
Stuerme. - 1402 juli 3
301/16 f. 67v/9 Gillis vanden Straten fs Jan van Wakken verkoopt aan Willemme den
Vindere fs Willem 1 mudde witte haver en 6 kapoenen als lijfrente is verzekerd op 4 bunder
grond met de daarbijhorende huizen en onroerende goederen gelegen in de parochie van
Wakken - 1402 juli 3
301/16 f. 72v/7 De schepenen veroorelen Willem den Riiken, leerlooier, tot het betalen van
22 schellingen groten aan Rijsen Nonnen. - 1402 juli 3
301/16 f. 73/11 De schepenen veroordelen Janne van Roeselaer, zilversmid, dat hij als
erfgenaam van Lievine den Moer, de erfrente van 10 schelling parisis voor Katheline Vaenkins,
weduwe Heinric Sproex, zal bezetten of haar 10 pond parisis betalen. Voldaan op 6 oktober
1402. - 1402 juli 3
301/16 f. 80v/3 Heinric de Joncheere erkent schuldig te zijn aan Willem Sersymoens de som
van 57 schellingen 4 deniers groten van achterstallige pacht. - 1402 juli 3
301/16 f. 84v/1 Matthijs vander Houten pacht voor 12 pond groten en 4 mudde rogge per
jaar het goed te Gontrode, genoemd het goed "vander Omme" en toebehorend aan de
aalmoezenij van Sint-Baafs. De voorwaarden van de pacht zijn opgesomd in de pachtbrief van
3 maart 1385 waarin ser Jan van den Moure, Aalmoezenier van Sint-Baafs het goed verpacht
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aan Kateline vanden Henden en aan haar kinderen Mexise en Matthijs. Boudin de Broessche,
aalmoezenier van Sint-Baafs erkent voldaan te zijn door Matthyse, uitgezonderd van de 6 pond
groten van de laatste pacht. Lixis vander Henden, zijn broer, en Stevin van Liederkerke zijn
borgen voor Matthyse. Jan de Marteleere pacht voor de laatste 2 jaar het voornoemde goed.
Borgen: Gheeraerde de Marteleere en Symoen, zijn broer, Jan de Wale, Jan de Clerc, brouwer,
Jan de Brune fs Diederix, Olivier Veys, Fransois Moeyaert, Jan Zegher fs Jan van Lemberghe
en Willem de Hoker, Jan Haghin fs Jacop, Pauwels Haghin, zijn broer, en Michiel Blaersvelt.
Voldaan op 14 november 1407 - 1402 juli 3
301/16 f. 67v/3 Heinric Wittebroed erkent 2 pond 10 schellingen groten schuldig te zijn
wegens Lijsbette tsKeukeleren aan Jacop Neuytere. - 1402 juli 4
301/16 f. 67v/4 Lijsbette vanden Hulst erkent schuldig te zijn aan Heinricke Goessins de
som van 3 schellingen groten tornois van Hamburgs bier. - 1402 juli 4
301/16 f. 69v/1 Goessin de Hont erkent schuldig te zijn aan Marie, weduwe Fransoys
Maeldrey, de som van 4 pond 16 schellingen 2 deniers groten van achterstallige pacht. - 1402
juli 4
301/16 f. 64v/15 Lievin de Pape erkent schuldig te zijn aan Ghiselbrecht den Grutere fs Jan
de som van 32 schellingen 8 deniers groten van de koop van 2 mudden koren - 1402 juli 5
301/16 f. 67/5 Fransois Seridiers en Katheline, zijn vrouw, zullen Mergriete Raets
onderhouden. daarvoor zullen zij 10 pond groten tornois krijgen en onder andere ook nog een
huis gelegen in de Sint-Michielsstraat tussen het huis van Jan den Perre en van Pieters Jeuden.
- 1402 juli 5
301/16 f. 67v/2 Arend van Everghem erkent schuldig te zijn aan Janne den Coepman,
zadelmaker, de som van 6 pond groten tornois van de koop van een half huis. - 1402 juli 5
301/16 f. 67v/12 Arend de Smet van Gontrode fs Willem erkent 7 pond 8 schellingen groten
schuldig te zijn aan Gillis vander Beke, wonende in de Sint-Lievenspoortstraat - 1402 juli 5
301/16 f. 71v/8 De schepenen veroordelen Janne vanden Voerde, schoenmaker, tot het
betalen aan roelande vander Heyden de som van 22 schellingen groten en van 2 groten voor de
kosten. - 1402 juli 5
301/16 f. 67v/5 Staessin de Landmeter, erkent 4 pond groten tornois schuldig te zijn aan
Kateline Goessins, weduwe vanden Hove. - 1402 juli 6
301/16 f. 67v/6 Nicasis Tucscaep en Pieter Tucscaep zijn zoon, erkennen schuldig te zijn aan
Dankaerde van Oegeerlande, baljuw van Gent, de som van 4 pond groten tornois. - 1402 juli 6
301/16 f. 73v/10 Pieter Beys verkoopt aan zijn broer Willeme Beys 1/6 deel van de hofstede
gelegen aan de Poel tussen het huis van Jan van der Pale en het huis van Jan Meyeraerde. Van
deze hofstede komt een landcijns van 40 schellingen parisis voor de Heilige Geest van Sint-Jan.
- 1402 juli 6
301/16 f. 67v/10 Symoen Kersteman verkoopt aan Kateline sWalen fa Gillis een lijfrente van
6 schellingen groten tornois verzekerd op zijn huis gelegen op de grond van Gheerem Borluuts
te Rooigem - 1402 juli 7
301/16 f. 67v/11 Gillis van Brecht, ontvanger van Gontrode, erkent schuldig te zijn aan Gillis
vander Beke, wonende in de Sint-Lievenspoortstraat, de som van 3 pond 8 deniers groten. 1402 juli 7
301/16 f. 68/1 De schepenen veroordelen Pieter van Bersleene tot het betalen van 3 pond 6
schellingen groten aan Janne van Wettere. - 1402 juli 7
301/16 f. 68/2 Willem de Vremde erkent schuldig te zijn aan Ectorre van Baenderghem de
som van 10 pond groten tornois van een lening. Borg : Ghuy de Bloc, Coelart van up den
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Bosch. Arend Sersanders belooft 3 pond groten te betalen aan Beatrisse van Bonderghem;
Beatrisse erkent 1 pond groten ontvangen te hebben van Arend op 10 mei 1412. - 1402 juli 7
301/16 f. 68/7 Symoen Steyart erkent schuldig te zijn aan Heinric fs Goessin de som van 20
schellingen 6 deniers groten van de koop van bier - 1402 juli 7
301/16 f. 68v/1 Pieter Bootsaert erkent 25 schellingen groten tornois schuldig te zijn aan
Pietren den Waten. - 1402 juli 7
301/16 f. 68v/2 Jan van Bercmost en Gillis Vaenkin, voogden van de kinderen van Jacop
Gurtebex, erkennen schuldig te zijn aan Lamsin Cellin de som van 20 schellingen 4 deniers
groten tornois van de koop van een huis. - 1402 juli 7
301/16 f. 74v/8 Loenis Mayhuus erkent schuldig te zijn aan Janne vanden Neste de som van
5 pond groten van de koop van een seyeschip. Voldaan op 4 augustus 1404. - 1402 juli 7
301/16 f. 82v/8 Joes Iserman erkent voldaan te zijn geworden door Martin Everaerts. - 1402
juli 7
301/16 f. 84/5 Gillis de Noerheauwe erkent 29 schellingen 4 deniers groten schuldig te zijn
aan Marie vanden Vivre. - 1402 juli 7
301/16 f. 68/4 Symoen vander Vlasroten erkent schuldig te zijn aan Janne tSolleberghe de
som van 4 pond groten van de koop van 1/4 van een huis genaamd "de Couse" en gelegen te
Sint-Baafs. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/5 Lievin Bollin erkent schuldig te zijn aan Symoen Godewalen de som van 2
pond groten van een lening. Voldaan op 11 oktober 1404. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/6 Jan de Coninc van Beveren, pacht voor 8 jaar van Pietren Soete 16 linien
meers gelegen in de parochie van Beveren en dit voor de som van 3 pond 12 schellingen
groten. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/8 Daniel van Maldeghem, Ghijselbrecht Seyssone en consoorten, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat : - zij op 10 mei 11. Janne den
Mersman veroordeelden tot het betalen aan Clais Hallinghe de som van 6 schellingen 4 deniers
groten en van 14 groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/9 Daniel van Maldeghem, Ghijselbrecht Seyssone en consoorten, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat: - zij op 27 mei 11. Symoen
Steyarde veroordeelden tot het betalen aan Jan van den Kerchove de som van 12 schellingen 5
deniers groten. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/10 Daniel van Maldeghem, Ghijselbrecht Seyssone en consoorten, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat : - hun voorgangers Jacob Leuden
en Claise Daens op 21 januari 1402 (n.s.) Jan Goetals Voetkin veroordeelden tot het betalen
van 5 schellingen groten en van 14 groten voor de kosten. Borg : Laureins van Buxelaer. 1402 juli 8
301/16 f. 68/11 Daniel van Maldeghem, Ghijselbrecht Seyssone en consoorten, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat : - zij op 21 februari 11. Jan
Gheerarde veroordeelden tot het betalen aan Jan Hoerenboute de som van 7 schellingen 4
deniers groten en van 17 groten. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/12 Daniel van Maldeghem, Ghijselbrecht Seyssone en consoorten, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat : - zij op 17 december 11. Loenis
Mayhu veroordeelden tot het betalen aan Joes Boenen de som van 6 schellingen groten en van
18 groten voor de kosten. - 1402 juli 8
301/16 f. 68/13 Daniel van Maldeghem, Ghijselbrecht Seyssone en consoorten, vinderen van
de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat : - zij op 20 september 11. Jacop
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Fierins veroordeelden tot het betalen aan Jan Lammins de som van 12 schellingen groten en
van 14 groten voor de kosten. - 1402 juli 8
301/16 f. 68v/4 Jacop Roese fs Andries verkoopt aan Jacoppe Kerstiaens en Kateline
Borluut, zijn vrouw, een lijfrente van 6 schellingen groten tornois. Deze lijfrente heeft Jacop
Roese verzekerd op zijn huis en erf gelegen aan de Hoofdbrug tussen het huis van Gillis Maihu
en het huis van Jacop van der Poerten en van dat huis komt een landcijns van 20 schellingen
parisis. Landheer: Staes Onredene - 1402 juli 8
301/16 f. 69/9 Boudin de Smet erkent schuldig te zijn aan Janne van der Linden de som van
13 pond 20 deniers groten van de koop van goederen. Borg : Simoen de Spicht, Gillis de
Joncheere. - 1402 juli 8
301/16 f. 82v/7 Na de klacht van Gillis Hacke en andere vrienden van Willemme vanden
Velde fs Boudin tegen Pieter, Gillis en Willem vanden Velde fs Heinric verwijzen de schepenen
de zaak naar de vierschaar van Kemzeke in het land van Waas - 1402 juli 8
301/16 f. 84v/2 Willem van Gheluwe en Kateline, zijn vrouw, pachten voor 3 pond 12
schellingen groten van Janne Ruebs, monnik en fermerier van Sint-Baafs, het goed genaamd
"den Cruic". Dit goed behoort toe aan de fermerie van Sint-Baafs en ligt in de parochie van
Gottem en is 10 bunder groot en bestaat uit land, bos en huizen. - 1402 juli 8
301/16 f. 64/7 Oste de Wulf e Olivier vanden Steene pachten voor 4 pond groten van Lievin
den Amman zijn tiende dat hij heeft in de parochie van Kruishoutem. Voldaan op 21 augustus
1403. - 1402 juli 9
301/16 f. 69v/6 Jan Lygers huurt van Volcwijf vanden Moere voor 36 schellingen groten
tornois per jaar een huis gelegen aan de Vrijdagsmarkt tussen het huis van Heinrix van
Audenarde en Pieter Haddins. - 1402 juli 9
301/16 f. 79v/6 Ghiselbrecht van den Berne, borg voor Lodewijke den Vos belooft 40 pond
groten te betalen aan de gevolmachtigden van de schuldeisers van Lodewijke den Vos. De
gevolmachtigden van de schuldeisers zijn: Janne van den Hole, Daneele den Grave, Pietren den
Drussate en Mergriete Bertoens, weduwe van Jan Mafroets. Borg: Lievin de Moer, brouwer,
Gillis Serjant fs Jacob en Aechte sClercs. Voldaan verklaard op 21 januari 1405 (n.s.), door
Laureins Sphene en Pieter de Drussate - 1402 juli 9
301/16 f. 74v/1 Joes van den Heerne verkoopt voor 17 pond 10 schellingen groten aan
Pietren Maes fs Willem, 2 gemeten in Smackaerts moer te Moerbeke tussen de meers van Joes
en het moer van Jan Stasins - 1402 juli 10
301/16 f. 69/11 Jan Blideleven verkoopt aan Heinric Witten fs Huugs zijn vierendeel van een
meers gelegen achter Meerhem tussen het meers van Sint-Janshuis en de meers toebehorend
aan Jan Hoernix kinderen en weduwe - 1402 juli 11
301/16 f. 70v/13 Gillis Clemmen geeft volmacht aan Lievin Dameleyte om in zijn naam zijn
schulden te innen. - 1402 juli 11
301/16 f. 73/2 Jan de Moer erkent schuldig te zijn aan Janne van Budseghem, ontvanger van
het Land van Nevele, de som van 9 schellingen groten en 27 halsters en 2 achtlingen gerst van
achterstallige pacht van de molen te Rentergem. - 1402 juli 11
301/16 f. 73/3 De schepenen veroordelen Janne den Pape, molenaar, tot het betalen van 5
mudden gerst aan Janne van Budseghem, ontvanger van Nevele. - 1402 juli 11
301/16 f. 77/8 Jan Puchout, bakker, erkent schuldig te zijn aan Andriese den Buisoen de som
van 21 pond 19 schellingen 3 deniers groten. Voldaan verklaard door Gillis de Kempe op 10
maart 1403. - 1402 juli 11

111

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregisters Keure 301/16 - 1400-1402 - Regest

301/16 f. 68v/5 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 28 april 11. Arende Yserman veroordeelden tot het betalen aan Daniele
Taverneele de som van 11 schellingen groten en van 13 groten voor de kosten. - 1402 juli 12
301/16 f. 68v/6 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 28 april 11. Arende Yserman veroordeelden tot het betalen aan Janne
van Ghend de som van 15 schellingen 6 deniers groten en van 19 groten voor de kosten. 1402 juli 12
301/16 f. 68v/7 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 12 april Janne Scuttere veroordeelden tot het betalen aan Janne van
Ghent de som van 21 groten en van 17 groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 juli 12
301/16 f. 68v/8 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 7 december Lievin de Vos, scheerder, veroordeelden tot het betalen aan
Janne Hoolbeken de som van 12 groten en van 16 groten voor de kosten. - 1402 juli 12
301/16 f. 68v/9 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 12 april 11. Jan de Sciltcnape, wijnzegger, veroordeelden tot het betalen
aan Soetinne Fierins de som van 8 schellingen 6 deniers groten en van 16 groten voor de
kosten. - 1402 juli 12
301/16 f. 68v/10 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 5 april 11. Lievin vanden Muden veroordeelden tot het betalen aan Jan
de Ketelboetere, de som van 24 schellingen groten en van 15 groten voor de kosten. - 1402
juli 12
301/16 f. 68v/11 Jan Couweric, Lievin Gheylinc en consoorten, vinderen van de vismarkt,
rapporteren dat zij op 12 april 11. Jan Mareel, volder, veroordeelden tot het betalen aan
Woutren Fierins de som van 11 schellingen groten en van 14 groten voor de kosten. - 1402 juli
12
301/16 f. 69/7 Jan Everwyn, van Brugge, erkent schuldig te zijn aan Segheren Everwijne,
voogd van de kinderen van Roeger Everwijn, de som van 7 pond 14 schellingen 2 deniers
groten van de koop van een schip. - 1402 juli 12
301/16 f. 69/8 Jan Everwijn, van Brugge, erkent schuldig te zijn aan Segheren Everwiine, de
som van 12 schellingen 6 deniers groten. - 1402 juli 12
301/16 f. 69/10 Jan Boegaert, wonende te Sint-Niklaas, erkent schuldig te zijn aan Laureinse
van Geetsem de som van 10 schellingen groten tornois. - 1402 juli 12
301/16 f. 69/12 Gillis vanden Pitte, monnik te Geraardsbergen, verkoopt aan Heinric den
Brunen, van Wetteren, al de erven en onroerende goederen welke hij heeft in de parochie van
Oordegem dit voor de som van 3 pond groten tornois. - 1402 juli 12
301/16 f. 69/13 Mergriete Boudins verkoopt aan Robberecht van Ydeghem een huis dat
toebehoort aan het weveshuis en die Mergriete gekocht heeft van Janne Aesbite. Voldaan op
13 februari 1403 (n.s.) - 1402 juli 12
301/16 f. 67/7 Arend fs Clais belooft aan Matthijse Clais fs Jan en aan Amelinge de zuster
van Matthijse dat ze na zijn dood elk 8 pond groten tornois zullen ontvangen. Deze som is
verzekerd op zijn huis genoemd "den Wissel", gelegen tegen het Belfort op een erf dat
toebehoort aan de Heilige Geest van Sint-Jacobs, waarvan een landcijns van 10 schellingen 5
deniers groten en 1 Inghelse komt - 1402 juli 12
301/16 f. 83/6 Jan Haesbijt verkoopt aan Mergriete Boudin een huis en erf gelegen in de
Nederscheldestraat waarin Jan de Joncheere, Jans grootvader in gestorven is. Juete van Leins is
Jans vrouw. - 1402 juli 12
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301/16 f. 68v/13 Soetin sBux, als voogd van haar kind Willekine erkent ontvangen te hebben
van Gillisse den Ruddere de som van 28 schellingen groten in mindering van de verschuldigde
3 pond groten. 3 juli 1403: Soetin erkent ontvangen te hebben van Gillisse de som van 32
schellingen groten. - 1402 juli 13
301/16 f. 68v/15 Martin van Sycler geeft volmacht aan Gheerarde den Necker fs Cornelis om
in zijn naam zijn schulden te innen - 1402 juli 13
301/16 f. 69v/2 Wouter van Scoenackere fs Laureins erkent schuldig te zijn aan Symoen
Steyaerde de som van 12 schellingen 4 deniers groten van de koop van bier en van 18 groten
voor de kosten - 1402 juli 13
301/16 f. 69v/3 Pieter vanden Moure, priester, verkoopt aan Janne vanden Paeuwe, priester,
de helft van een erfrente van 3 pond parisis die Pieter kocht van Ectorre van Fresinghen en
waarvan de andere helft toebehoort aan Stevine van Liedekerke. Deze erfrente is bezet op het
huis en erf gelegen op de hoek van de Maagdenstraat buiten de Zandpoort en toebehorend aan
Pietren Amelricke, en op het huis daarnaast toebehorend aan Pietren Claeys en op het huis
daarnaast toebehorend aan Willem van Meerendre en op een erf gelegen achter het erf van
Pieter Amelric en toebehorend aan Pietren van Essche. - 1402 juli 13
301/16 f. 69v/4 Simoen Annoens belooft na zijn dood 2 pond groten tornois te geven aan
Clarkine en Pieterkine, zijn kinderen, die hij respectievelijk heeft bij Lynen van den Abeele en
Mine van den Damme. Aan Lynen zal hij 20 schellingen groten geven. - 1402 juli 13
301/16 f. 69v/5 De schepenen veroordelen Bernaerd van Belle tot het betalen van 30
schellingen groten tornois aan Janne van Wettere. - 1402 juli 13
301/16 f. 73/5 Rombout vander Helst, Jan van der Eecken en Jan Ligeers, vinderen van de
Sint-Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 20 juni 11. Heynric Haec veroordeelden tot het
betalen aan Janne den Mol de som van 12 schellingen 4 deniers groten en van 17 groten en 2
Inghelse voor de kosten. - 1402 juli 13
301/16 f. 73/7 De schepenen veroordelen de weduwe van Jan Mayhuus tot het betalen aan
Pietren van Hertbuer de som van 3 pond groten van de koop van een schip. Voldaan op 9
januari 1403 (n.s.). - 1402 juli 13
301/16 f. 73/9 In het geschil tussen Cornelis vanden Storme, Janne Roels, erfgenaam van 3/4
van het goed van Mechiele van Bakerem, priester, en Symoen van Bakerem om achterstallige
pacht van 7 dagwand land gelegen in de parochie van Iddergem, spreken de schepenen het
volgende vonnis uit : zij veroordelen Symoen tot het betalen van de achterstallige huur - 1402
juli 13
301/16 f. 74v/5 Rombout van der Helst, Jan van den Eeken en Jan Lissier, vinderen van de
Sint-Jacopsparochie rapporteren dat zij op 6 mei 11. Janne Lissin veroordeelden tot het betalen
aan Janne van den Herweghe de som van 20 groten en van 13 groten voor de kosten. - 1402
juli 13
301/16 f. 74v/6 Rombout van der Helst, Jan van den Eeken en Jan Lissier, vinderen van de
Sint-Jacopsparochie rapporteren dat zij op 20 juni 11. Heinric Haec veroordeelden tot het
betalen aan Janne den Mol de som aan 18 schellingen 5 deniers groten en van 17 groten voor
de kosten. - 1402 juli 13
301/16 f. 74v/7 Rombout van der Helst, Jan van den Eeken en Jan Lissier, vinderen van de
Sint-Jacopsparochie rapporteren dat zij op 15 april 11. Kateline van Leins veroordeelden tot
het betalen aan Lijsbette, vrouw van Jan vanden Damme, de som van 6 schellingen 6 deniers
groten en van 15 groten voor de kosten. - 1402 juli 13
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301/16 f. 77v/8 De schepenen ontslaan Janne den Tolneere van Westbeke van het betalen
van 3 pond groten welke Vijd de Coyhere van hem eiste om de schade die hij ondervonden
heeft door de klacht van Raesse Serbruns in verband met Feykin Serbruuns. - 1402 juli 13
301/16 f. 83/1 De schepenen veroordelen Stoffels den Wint, borg voor Laureinse den Raven
, tot het betalen van 6 schellingen groten aan Harende Everwijne. - 1402 juli 13
301/16 f. 68/15 Symoen Steyaert erkent schuldig zijn aan Jacop van Perboeme de som van 2
pond 10 schellingen groten van gezamelijke handelzaken. - 1402 juli 14
301/16 f. 73 /1 Willem van den Briele erkent schuldig te zijn Janne van Budseghem de som
van 98 pond parisis van de koop van schapen. - 1402 juli 14
301/16 f. 73/12 Lisbette Vermeylen, weduwe Claeys van Botelaer, erkent voldaan te zijn door
Everaerde van Botelaer. - 1402 juli 14
301/16 f. 75v/2 Claeys van Oedevelde en Kateline sIonghen, zijn vrouw, verkopen aan Janne
vander Scaghe en Liisbette Sersymoens de volgende stuken grond : 1 bunder en 13 roeden land
gelegen voor Beke, 6 hondert roeden land gelegen op de weg van Beke naar Maldegem, 14
hondert land gelegen tussen de voornoemde bunder en de voornoemde 13 roeden en de
voornoemde 6 hondert land, 9 hondert land gelegen tussen het land van Gheeraerd van
Landeghem en het land van Pieter van der Straten, dit laatste gelegen aan het land van de kerk
van Oudegem, een erfrente van 9 pond parisis bezet opeen meers van Rikewert van
Liedekerke. - 1402 juli 14
301/16 f. 78/8 Martin Beelart verkoopt aan Gheeraerd van Sente Jacopshuus een huis,
gelegen op de Merssemersteghe waar Gheerard in woont en waar een lijfrente van 1 pond
groten op staat voor Janne van Houthem. - 1402 juli 14
301/16 f. 73/6 Jan Everwijn fs Jan brouwer erkent schuldig te zijn aan Annekine kind van Jan
Pieters de som van 2 pond 14 schellingen groten van de huishuur van een brouwerij. Voogden
van Annekine: Jan de Rekeneere en Joeris de Smet - 1402 juli 15
301/16 f. 73/8 De schepenene veroordelen Janne Meyerarde, als voogd van Jacop Meyerarts
kinderen, tot het betalen van 3 pond 7 schellingen 6 deniers groten en 1 nobel aan Lievine van
Damiaet. - 1402 juli 15
301/16 f. 73/10 Joes de Quareelbacker erkent schuldig te zijn aan Pietren van Loe fs Jan de
som van 2 pond 3 schellingen 7 deniers groten van de koop van bier - 1402 juli 15
301/16 f. 73v/4 In het geschil tussen Jacoppe van den Kindere, borg van Lampsir van der
Meulen, Janne van Croevelt, baljuw van Tielt en Adame Uuthaghe enerzijds en Segheren van
den Riide anderzijds om de revocatie van de brief van Segheren aan de baljuw om de vrijlating
van Ramonde van Riede, zijn borg, en om 200 pond parisis van Segheren die de baljuw
verbeurd had, spreken de schepenen het volgende vonnis uit : Segheren en zijn borgen zijn
ontslagen van de betaling van de 200 pond en zij zullen Lampsins en zijn borgen schadeloos
stellen. - 1402 juli 15
301/16 f. 73v/5 Colaert van Kaerzele erkent schuldig te zijn aan Willem den Knuts de som
van 3 pond groten tornois van een lening. - 1402 juli 15
301/16 f. 74/3 Simoen de Paepe stelt zich borg voor 300 pond parisis voor Johannes
Brugghemanne, voor de tijd dat hij koster zal zijn in de kosterij van O.L. Vrouw te Deinze, en
voor de kostbaarheden waarvoor hij veratwoordelijk zal zijn. - 1402 juli 15
301/16 f. 74/5 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie, rapporteren dat zij op 21 januari Jacop Fierins,
schipper, erkende schuldig te zijn aan Arende Koopman, de som van 8 schellingen 4 deniers
groten en van 16 groten voor de kosten. - 1402 juli 15
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301/16 f. 74/5 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie, rapporteren dat op 28 februari 11. Heinric van
Bosterhout erkende schuldig te zijn aan Janne Goetals de som van 20 groten en van 15 groten
voor de kosten. - 1402 juli 15
301/16 f. 74/6 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie, rapporteren dat op 17 december Ghiiselbrecht de
Bruwere erkende schuldig te zijn aan Beatriisen Willems de som van 22 schellingen 6 deniers
groten en van 26 groten voor de kosten. - 1402 juli 15
301/16 f. 74/7 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie, rapporteren dat zij op 29 mei 11. Pauwels den
Sneuwere veroordeelden tot het betalen aan Pauwelse Nijs de som van 4 schellingen 6 deniers
groten en van 22 groten voor de kosten. - 1402 juli 15
301/16 f. 74/8 Jan Dhert, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels- parochie rapporteren dat zij op 3 juni Willem fs Coppin
veroordeelden tot het betalen aan de vrouw van Andries sBruwers, de som van 30 schellingen
4 deniers groten - 1402 juli 15
301/16 f. 75/3 Jan vander Varent fs Segher pacht gedurende 9 jaar voor 40 pond parisis per
jaar het goed van de abt en het convent van Drongen. Dit goed heeft een oppervlakte van 100
bunder en 5 gemet en 1 lyne en is gelegen in de parochie van Ursel - 1402 juli 15
301/16 f. 82/4 De schepenen veroordelen Jan Meusseune tot het betalen van 2 pond 8
schellingen groten aan Lisbette Caesmans. - 1402 juli 15
301/16 f. 82/7 Clais van Hoedevelde erkent schuldig te zijn aan Janne van Roesselaer fs
Pieter de som van 6 pond groten tornois - 1402 juli 15
301/16 f. 82/2 Jan en Symoende Roevere pachten van Henricke den Grutere monnik en
petancier van Sint-Pieters voor 11 pond 6 schellingen groten en 1 mudde koren per jaar het
goed te Destelbergen, toebehorend aan de petancier van Sint-Pieters. Borgen: Jan Buekel,
Lievin vanden Raede, Lievin Roetbier, Diederic fs Diederix - 1402 juli 16
301/16 f. 69v/8 Victor van Bouchoute verpandt aan Jan vanden Zande een bed en
toebehoren. - 1402 juli 17
301/16 f. 73v/2 De schepenen veroordelen Joes van den Ostinen tot het betalen van 3 pond
4 schellingen groten aan zijn vader, Pauwelse van den Ostinen en aan Heinricke den Vos,
welke som hij beide als borgen aan Gheerard van Keervoerde betaald hebben. - 1402 juli 17
301/16 f. 73v/3 Jacob van den Pitte, Harent Everwijn en consoorten, schepenen,
veroordelen Jan Hoste fs Wouter, tot het betalen van 27 pond parisis 18 groten aan Heilsoete,
vrouw van Heinric Wilden - 1402 juli 17
301/16 f. 74/1 Mergriete Wulvericx, weduwe colaert Musaert en Seger Musaert, haar zoon,
verkopen aan Michiele Musaert fs Heinric één gemet land gelegen is de polder, genaamd
"pape" in de parochie van Hontenisse - 1402 juli 17
301/16 f. 74/2 Kerstiaen Crabbe erkent schuldig te zijn aan Gheerolve Betten, de som van 28
schelling 8 deniers groten van achterstallige pacht. - 1402 juli 17
301/16 f. 74/9 Jacop Bruungarsen, olieslager, erkent 6 pond 15 schellingen groten schuldig te
zijn aan Ghiiselbrecht Voet. Jacop van den Pitte : landheer. - 1402 juli 17
301/16 f. 74/10 Pieter vanden Eeken is 4 pond 5 schellingen groten tornois schuldig aan
Lambrecht fs Boudin, van de ruil van schepen - 1402 juli 17
301/16 f. 75/1 Pieter vanden Heede erkent 2 pond 10 schellingen groten tornois schuldig te
zijn aan Janne Blondeele priester fs Marie van Ansbeke - 1402 juli 17
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301/16 f. 84/1 Overeenkomst tussen Mergriete van Berghine, weduwe Heinric Coutenays en
saladin van Erdbuur : Saladin belooft Mergriete de eerstvolgende 4 jaar 30 schellingen groten
tornois per jaar te betalen en daarna zal hij haar 3 pond groten tornois betalen. In ruil daarvoor
krijgt Saladin de volgende bezittingen van Mergriete : 3 bunder en 50 roeden gelegen in de
parochie van Lemberge, de bilevingen van volgende renten : 36 schellingen parisis gelegen in
de parochie van Waarschoot en 3 halsters rogge in dezelfde parochie; 19 schellingen parisis in
dezelfde parochie; 48 schellingen in dezelfde parochie; 8 schellingen 4 deniers parisis verzekerd
op 2 huizen gelegen op de Muide; 42 schellingen verzekerd op 2 kamers gelegen op het land
van Jan Vilain in het nieuw land. Deze bilevingen houdt Mergriete van haar eerste man Jan
Goethalse. Het vierde deel van het huis gelgen in de Lange Munt en genoemd de
Paeuwijnsteen waar nu Matthijs vanden Wincle in woont. - 1402 juli 17
301/16 f. 73/13 Mergriete, weduwe Gillis Pauwels, erkent 3 pond groten tornois schuldig te
zijn aan Jacoppe den Dievel en Janne Halme, erfgenaam van de weduwe Andries sMeyers. 1402 juli 18
301/16 f. 73v/7 De schepenen veroordelen Willemme vanden Ghiist tot het betalen van 8
schellingen 2 deniers groten aan Willem Piile. - 1402 juli 18
301/16 f. 73v/8 Andries fs Pieter Arends erkent schuldig te zijn aan Pietren den Rijken de
som van 4 pond 4 schellingen 5 deniers groten van achterstallige pacht - 1402 juli 18
301/16 f. 82v/12 Jan van Brugghe fs Wouter erkent 13 pond 16 schellingen groten tornois
schuldig te zijn aan Justase Bouchoute - 1402 juli 18
301/16 f. 13v/2 Michel Groetdume erkent schuldig te zijn aan broeder Claise vanden Steene,
zijn oom, de som van 20 pond groten tornois van een lening. - 1402 juli 18
301/16 f. 65v/11 De schepenen veroordelen Pieteren vander Mersch tot het betalen van 15
schellingen groten aan Symoen vanden Vlasroten. - 1402 juli 19
301/16 f. 73v/11 De schepenen veroordelen Jacop Scurmanne tot het betalen aan Fransen
Montsaerd de som van 6 schellingen van achterstallige huishuur. - 1402 juli 19
301/16 f. 74v/2 Alaert de Brune erkent 10 schellingen groten schuldig te zijn aan
Inghelramme den Raedt. - 1402 juli 19
301/16 f. 74v/3 De schepenen veroordelen Everaert Pertric tot het betalen van 12
schellingen 10 deniers groten aan Pieteren Heelhout. - 1402 juli 19
301/16 f. 74v/4 Jan Paertsas erkent schuldig te zijn aan Janne Sergant de som van 4 pond 6
schellingen groten van achterstalligge pacht. - 1402 juli 19
301/16 f. 75/4 In het geschil tussen Jan Nachtegalen en Phelipse den Mey spreken de
schepenen het volgende vonnis uit : Jan zal volgens de wet handelen, terwijl Phelips 2 pond
groten tornois zal betalen en voor 38 schellingen groten een waarborg stellen. - 1402 juli 19
301/16 f. 75/5 De schepenen veroordelen Pieteren van Hertbuer tot het betalen van 3 pond
18 schellingen 8 deniers groten tornois aan Lievine Meyheraerde; dit in mindering van zijn
schuld aan de kinderen van Jacop Meyheraerts. - 1402 juli 19
301/16 f. 84/3 Pieter Stalpart erkent schuldig te zijn aan Heylen, weduwe Lievin Stalpart de
som van 2 pond 8 schellingen groten tornois. - 1402 juli 19
301/16 f. 84/6 De schepenen veroordelen Lievine Bollinc tot het betalen van 6 pond 9
schellingen groten 10 deniers aan Jan Steemare en Simoene huten Wulgen, schipmaker. - 1402
juli 19
301/16 f. 74v/9 Kerstiaen de Muelneere geeft volmacht aan Joes Moerarde om in zijn naam
zijn schulden te innen. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/10 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zij op 11 mei 1402 Janne den Nacht
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veroordeelden tot het betalen aan Gillis den Bliec de som van 12 schellingen groten en van 18
groten en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/11 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zij op 29 mei 1402 Gillis de Clerc
veroordeelden tot het betalen aan Janne den Heere de som van 3 schellingen 8 deniers groten
en van 16 groten voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/12 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zij op 6 juli 11. Gheeraerde vanden
Damme veroordeelden tot het betalen aan Kateline van Wedaghe de som van 8 schellingen
groten en 1 steen vlas en van 16 groten en 1 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/13 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zij op 3 december 11. Thomase den
Smet genoemd Langhen Maes, veroordeelden tot het betalen aan Michiele van Horenbeke de
som van 27 schellingen 5 deniers groten en van 23 groten voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/14 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zij op 15 oktober 11. Claeuse Serlippins
veroordeelden tot het betalen aan Janne den Witten de som van 29 groten en van 16 groten en
2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/15 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat zij op 6 juni 11. Willemme van
Crombrugghe veroordeelden tot het betalen aan Claise Rabau de som van 13 schellingen
groten en 7 halsters rogge en 20 groten voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 74v/16 Lievin vanden Hole, Gillis de Vriese en Martin Stocman, vinderen van de
opperkosterij van de Sint-Jansparochie rapporteren dat hun voorgangers Martin de Gheent,
Lievin van der Ghiist en consoorten op 24 maart 1401 (n.s.) Janne vanden Boegaerde fs Fier
veroordeelden tot het betalen aan Mergriete, de vrouw van Andries de Bruwere de som van 10
deniers groten en 2 Inghelsen en van 22 groten voor de kosten - 1402 juli 20
301/16 f. 75/6 Bertelmeus van Dadisele en Kateline van Pudenbrouc beloven aan de nering
van de tinnenpotgieters dat zij op straf van verbeurdverklaring van 20 pond parisis geen
tinwerk meer zullen verkopen. - 1402 juli 20
301/16 f. 77/9 Philips vanden Houdenhuus, Segher Bruunbaert, Gillis van Crombrugge
Robbrecht van Hecke en Jan Pric, halheren van de strijpterhalle, rapporteren dat zij op 12 juni
1402 Jacop vanden Pale fs Jan veroordeelden tot het betalen van 15 schellingen 8 deniers
groten aan Gillis Mayhaerde en van 2 schellingen groten voor de kosten - 1402 juli 20
301/16 f. 82/5 Jan van den Eeken, Jan Aesbijt, Jan Ligers, vinderen van de SintJacobsparochie, rapporteren dat zij op 28 april 11. Jehanen sCox veroordeelden tot het betalen
aan Pietren van Essche de som van 13 schellingen 9 deniers groten van huishuur en van 17
groten voor de kosten. - 1402 juli 20
301/16 f. 83/4 Martin Stocman heeft Hanne Scalkin aangenomen voor 4 jaar om hem
hoeden te leren maken. Martin betaalt daarvoor 10 schellingen groten tornois aan het ambacht
van de hoedenmakers. Als Hanne voor die vier jaar bij hem weggaat zal Hanne hem 3 pond
groten tornois betalen. - 1402 juli 20
301/16 f. 83/7 Lievin vanden Houte fs Jan genoemd Cloenwerc verkoopt aan Janne van
Pueders en Kateline, zijn vrouw een lijfrente van 6 schellingen groten. Deze lijfrente is bezet
op het zesde deel van een molen genoemd de Krake en is gelegen te Vogelzang op een erf dat
aan het kloosters van de Groene Briel toebehoort - 1402 juli 20
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301/16 f. 84/4 Pieter van West erkent schuldig te zijn aan Janne van Everghem, schipper, de
som van 15 pond 4 deniers groten van de koop van planken. - 1402 juli 20
301/16 f. 79/9 Jan de Bliec, priester, erkent 5 pond schuldig te zijn aan Boudine van
Priemecker, parochiepriester te Sint-Jan; hij erkent eveneens shuldig te zijn aan Marie Rebben
de som van 10 pond groten tornois van de koop van een huis gelegen op het Bisomplein op
het erf toebehorend aan de O.L.Vrouwe-gilde met een landcijns van 24 schellingen parisis.
Landheer : Jacob de Baertmakere, priester. - 1402 juli 21
301/16 f. 81v/33 de schepenen veroordelen Janne van Vaernewijc, heer van Exaerde, tot het
betalen van 8 schellingen groten tornois aan Janne Haesbite. - 1402 juli 21
301/16 f. 83v/1 Gillis van den Westvelde en Lievin den Muenc, erfachtige lieden in Gent,
rapporteren dat Ector van Vuerhoute erkent 6 pond 5 schellingen 8 deniers groten schuldig te
zijn aan Vincente van der Zickelen. - 1402 juli 21
301/16 f. 84v/3 Jan Boene, brouwer, gevolmachtigde van Lodewijke van Nevele heeft van
Kateline Lammins, weduwe Jan Heeselmans, 23 pond groten tornois ontvangen voor de koop
van een huis gelegen in de Schepenhuisstraat. - 1402 juli 21
301/16 f. 80v/1 Philips van den Houdenhuus erkent 148 pond 3 schellingen 3 deniers parisis
en 2/3 miten schuldig te zijn aan de hertog van Bar. Hij belooft deze som te betalen aan Gillis
van Brecht, ontvanger van de hertog. Borg : Jan van Masminesteene, Jan vander
Braembossche. - 1402 juli 23
301/16 f. 82/1 Inghelram de Raet verkoopt aan Kateline vanden Moere fa ser Clays,
parochiepriester van Lovendegem, een lijfrente van 6 schellingen groten tornois. Deze lijfrente
is bezet op zijn huis, gelegen in de Komijnstraat. Van dat huis komt een landcijns van 25
schellingen parisis welke toebehoort aan de ergenaam van Janne vanden Kerchove. Ontvanger
van de landcijns in naam van de erfgenaam: Jan Screvel. Kwijtschelding op 11 augustus 1415 1402 juli 24
301/16 f. 83/3 In het geschil tussen Willem Buuc en Wille vanden Bussche, gevolmachtigde
van Pietren van der Straten om 2 gemet land in de Sint-Martins watergang wijzen de schepenen
de grond toe aan Willem. - 1402 juli 24
301/16 f. 83/5 Jan de Bloc fs Gillis erkent 27 schilden schuldig te zijn aan Heinricke fs
Marcelis; deze heeft Heinric den Gruwel volmacht gegeven om deze som te innen - 1402 juli
24
301/16 f. 82/6 Jacop van den Pitte, Arend Everwijn en consoorten, schepenen, veroordelen
Janne den Scerrere, Janne van Beke, Janne den Herden en Janne Vlaminc tot het betalen van
respectievelijk 6 pond groten tornois, 2 pond 14 schellingen groten tornois, 5 pond 6 deniers
groten en 2 pond 18 schellingen 5 deniers groten aan de weduwe van Philips Bussaert,
gevolmachtigde van de weduwe en erfgenamen van Pietren van Bruecele. Voldaan verklaard op
14 maart 1409 (n.s.) door de weduwe van Phelips Bussaert die machtiging heeft over de
kinderen van Pieter van Breussele en Jan van Roesselaer. Voogd van de weduwe Pieter van
Breussele : Willem uten Hove. - 1402 juli 24
301/16 f. 78/1 Op verzoek van Kateline sClerx wordt het huis en erf, gelegen in de
Bennesteeg en toebehorend aan Janne den Sciltcnape en vroeger toebehorend aan Janne
Wijtoc, priester, gepand voor de som van 3 pond 4 schellingen groten tornois. Amman van
Gent: Arend vanden Damme. Schepenen: Jacop vander Galeyden, Thomaes Storem, Gillis
vanden Hecke. - 1402 juli 25
301/16 f. 81/9 Olivier van Sinay erkent schuldig te zijn aan Oliviere vanden Strekele de som
van 6 pond 10 schellingen groten van de koop van bier. En hij belooft de 34 schellingen 6
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deniers groten welke Oliviere vanden Strekele schuldig is aan Willemme van Casant, herbergier
te Sluis, te betalen. - 1402 juli 25
301/16 f. 77v/10 In het geschil tussen Heinricke Tholvine en Jacobpe Sturtewaghene als
voogd van zijn kinderen Lennoete en Turrine spreken de schepenen, bijgestaan door meester
Gillis de Suttere en meester Jan Eebin, landmeters, het volgende vonnis uit : Heinricke moet
ervoor zorgen dat het water dat van zijn huis, gelegen in de Onderstraat, en van de goten loopt
door een buis wordt afgeleid zodat Jacobpe er geen hinder van ondervindt. - 1402 juli 26
301/16 f. 79/3 France vanden Wostinen, fruithandelaar, erkent schuldig te zijn aan Janne van
Duermen de som van 6 pond groten tornois van de koop van een erf gelegen in het SintPietersdorp achter het erf van Jan. Voldaan op 8 mei 1403. - 1402 juli 26
301/16 f. 75v/4 Godevert vanden Brucghen erkent schuldig te zijn aan Fransoyse Morriel de
som van 38 schellingen groten van de koop van ijzer. - 1402 juli 27
301/16 f. 75v/5 Philips Bolloc belooft aan Joesse Bernaerts dat hij de 13 pond groten tornois
zal betalen aan Heinric Boelen, welke Joesse schuldig was van de koop van een vrachtschip.
Voldaan op 20 september 1404. - 1402 juli 27
301/16 f. 80/1 Willem Veis fs Jan en Katheline Vaenkins, weduwe Heinric Sproecx,
uitvoerders van de laatste wil van Janne Veis, broer van Willem en van Lisbette Sproecx, vrouw
van Janne en fa Katheline, komen overeen met broeder Fransois van Leuvene, vicaris, en
broeder Janne van Hoerscamp, prior van de O.L.Vrouwbroers te Gent om 2 missen per week
te doen ter nagedachtenis van Jan en Lisbette; in ruil daarvoor krijgen de O.L.Vrouwebroers
twee erfrenten: een erfrente van 3 pond parisis bezet in de vierschaar van Laarne en een tweede
erfrente van 6 pond 3 schellingen 2 deniers parisis en 1/3 van 2 kapoenen bezet binnen Gent.
De eerste erfrente is bezet op een 1/2 bunder meers genoemd "ten Damme", gelegen is de
meers naast de weide van Pieter Causmakers, verder op een 1/2 bunder land, gelegen in de
akker palend aan de meers van Heinric van Wandelghus en tenslotte op een 1/2 bunder
gelegen op Berchem en palend aan de hofstede van Lievin en Jan van den Greest. Dit blijkt uit
een oorkonde van 1360, opgemaakt voor Jan Coelins, baljuw en wettelijk man van Gheeraerd
van Raseghem, heer van Massemen, gelegen in de vierschaar van Laarne en in de parochie van
Wetteren en opgemaakt voor de schepenen van de vierschaar van Laarne en Jacop de Witte,
Jan van den Colcke, Jan Claeis. De tweede erfrente werd gekocht vooreerst van Janne van den
Steene en van Lisbette, zijn vrouw, in 1400 onder de schepenen Pieter Sersimoens en Jacob
van den Hautkine en consoorten, en verder van Janne van Overackere erfgenaam van Aeghten
van der Haghe van het 1/4 deel van moeder langs vaderszijde; Janne Bentine, priester, en
Simoene Zetscare waren erfgenamen van Aeghten van het deel van moeder langs moederzijde;
Bertelmeuse van der Haghe, Gheerem Borluut fs Goessin en Clais uten Berghe waren
erfgenamen langs vaderszijde van Aeghten. Het deel van Janne van Overackere werd in 1401
gekocht onder de schepenen Jacop vanden Pitte, Harents Everwijn en consoorten. Van deze
rente zullen de O.L.Vrouwe broeders 30 schellingen parisis geven aan de Heilige-Geest van
Sint-Niklaas waarvan 12 schellingen 2 ellen dienen om jaarlijks een mis te doen voor Jan en
Lisbette. Heren van de Heilige-Geest van Sint-Niklaas: Pieter ser Simoens; Claeis van den
Sickelen en Pieter van den Turren. Ontvanger van de Heilige-Geest: Gheerarde de Monteneere
priester - 1402 juli 27
301/16 f. 83/8 Phelips Bolloc erkent schuldig te zijn aan Joesse Bernaerts de som van 8 pond
groten van de koop van een vrachtschip. - 1402 juli 27
301/16 f. 83v/3 Mergriete sVos, weduwe Gillis Pauwels erkent schuldig te zijn aan Gillis
Goerre de som van 3 pond 8 schellingen groten van een lening. - 1402 juli 27
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301/16 f. 83v/4 Jan vanden Paeuwe, priester, geeft aan de cotidiane van Sint-Veerle de helft
van een erfrente van 3 pond parisis welke Jan gekocht heeft van Pietren vanden Moure,
priester en welke vroeger toebehoorde aan Ector van Fresinghen en waarvan Stevin van
Liedekerke het tweede deel van bezit. Deze erfrente is bezet op een huis en erf gelegen op de
hoek van de Maagdestraat buiten de Zandpoort en toebehorend aan Pietren Amelricke; op een
huis en erf daarnaast en toebehorend aan Pietren Clais; op een huis en erf daarnaast en
toebehorend aan Willemme van Merendre, op een erf gelegen achter Pieter Amelrix erf en nu
toebehorend aan Pietren van Essche. - 1402 juli 27
301/16 f. 74/11 Jan Nachtegale fs Jan erkent schuldig te zijn aan Janne Blommen scheerder
de som van 3 pond groten tornois van de koop van laken - 1402 juli 28
301/16 f. 78/7 De schepenen veroordelen Janne van Meeren, kuiper, tot het betalen van 20
schellingen 2 deniers groten aan Roelande van der Heiden. - 1402 juli 28
301/16 f. 78v/2 Broeder Willem Mande, gevolmachtigde van de abdis van het Nieuwenbos,
verpacht aan Gillisse den Baders en zijn vrouw Kateline de volgende percelen : 96 bunder 1/2
land gelegen in het land van Waas in de parochie van Lokeren op een goed genaamd Doude
Bosch voor 114 pond parisis per jaar. het 1/10 van de graaf van hetzelfde goed voor 30 pond
parisis per jaar. 1 meers van 800 roeden groot en gelegen in de parochie van Heusden. 1/3 van
"strijde" gelegen te Wissel voor 1/18 pond parisis per jaar. - 1402 juli 28
301/16 f. 79/7 Kateline van Lovendeghem en Zegher vanden Dale erkennen schuldig te zijn
aan Janne den Quackeleere de som van 14 Vlaamse nobelen van de koop van een paard. 1402 juli 28
301/16 f. 82/3 De schepenen veroordelen Michiel Boene en Janne Sersymoens, kerkmeesters
van de Sint-Michielskerk en Jacop de Wielmere, priester en ontvanger van de SintMichielskerk, tot het betalen van 4 pond 2 deniers groten aan Janne van Meeren. - 1402 juli 28
301/16 f. 83v/7 Gadifer Damman erkent voldaan te zijn geworden door Raessen Onrede van
de koop van 420 roeden meers gelegen in de Hautkinmeers beneden de Busschelkine. - 1402
juli 28
301/16 f. 82v/1 Segher Beelart, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat zij op 20 juni Pieteren Donker, genaamd de
Mets, veroordeelden tot het betalen aan Jan van Hiifferinghen de som van 40 groten en van 20
groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 juli 29
301/16 f. 82v/2 Segher Beelart, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat zij op 8 juli 1402 Cornelis fs Jan veroordeelden
tot het betalen aan Willemme van Loen de som van 6 schellingen groten en van 2 schellingen 4
deniers groten voor de kosten - 1402 juli 29
301/16 f. 82v/3 Segher Beelart, Weyn van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Michiels rapporteren dat zij op 17 juni Phelixe Stubbeleren
veroordeelden tot het betalen aan Kateline sPapen de som van 5 schellingen groten en van 29
groten voor de kosten. - 1402 juli 29
301/16 f. 82v/5 Ghuy de Bloc, Pieter de Smet en Jan van Houtem, vinderen van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Leyns, Laureins de Backere en
consoorten op 18 december 1400 Kerstianen Pauwels veroordeelden tot het betalen aan Janne
den Redenere en Jacop den Smet de som van 6 schellingen groten en van 17 groten en 2
Inghelsen voor de kosten. - 1402 juli 29
301/16 f. 83v/5 Pieter vanden Moure, priester, verkoopt aan Arend Valken, deken, en aan
Jacop Sneevoete en Eleye van den Hulle, provisors van het ambacht van de bakkers een
erfrente van 4 pond 12 deniers parisis ten voordele van het ambacht. Pieter heeft deze rente
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vroeger gekocht van Ectorre van Fresinghen en zijn deelgenoot. Volgende personen betalen de
rente : mevrouw Willebaerts en de erfgenamen van Heinric de Scoemakere wonend op het erf
gelegen voor de Predikheren op de hoek van de steeg waarlangs men naar het Ingelandgat gaat;
Mergriete Willebaerts wonend op een erf gelegen in de voornoemde steeg; Jan Lammins, de
bakker, wonend op een erf daarnaast gelegen; Fransois vander Crayen en zijn deelgenoot
wonend op een erf daarnaast gelegen. - 1402 juli 29
301/16 f. 83v/6 Gillis vanden Mersch, bakker, geeft aan de deken en provisors van het
ambacht van de bakkers, ten voordele van de amman van het huis van de bakkers, een lijfrente
van 1 nobel die hij heeft op de stove aan de Wolfbrug, toebehorend aan Michiele vanden
Sickelen; hij geeft hen eveneens 22 nobelen om er een erfrente van 1 nobel mee te kopen en
alle juwelen en onroerende goederen zullen na zijn dood ook naar hen gaan. - 1402 juli 29
301/16 f. 76/1 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Saghere fs ser Jan
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 27 april 1402
Jacop van den Pale veroordeelden tot het betalen aan Michiel Deynote de som van 12
schellingen groten en van 16 groten en 2 Inghelsen voor de kosten - 1402 juli 31
301/16 f. 76/2 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Saghere fs ser Jan
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 23 februari
1402 Jan de Droeghe veroordeelden tot het betalen aan Willem vanden Steene de som van 11
schellingen 9 deniers groten en van 13 groten voor de kosten - 1402 juli 31
301/16 f. 76/3 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Saghere fs ser Jan
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers
Clais Daens, Jacop Lueden en consoorten op 12 juni 1400 Willem de Brabantre veroordeelden
tot het leveren aan Pietren de Wedewe 2 mudde en 2 halsters en 2 achtelingen rogge en tot het
betalen van 20 groten voor de kosten - 1402 juli 31
301/16 f. 76/4 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Saghere fs ser Jan
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 11 mei 1402
Gillis van Heede veroordeelden tot het leveren aan Heinric van Heetvelde 1300 balken
fasseelhout en tot het betalen van 21 groten voor de kosten - 1402 juli 31
301/16 f. 76/5 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Saghere fs ser Jan
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 8 april 1402
Segheren vander Doelaghen van Aarsele veroordeelden tot het betalen aan Janne van den
Houvere de som van 93 schellingen 11 deniers groten en van 44 groten voor de kosten - 1402
juli 31
301/16 f. 76/6 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Soissone en Jan de Saghere fs ser Jan
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 6 oktober
1402 Daniele Buuc veroordeelden tot het betalen aan Zegheren Terlinghe de som van 5
schellingen 6 deniers groten en van 17 groten en 1 Inghelse voor de kosten - 1402 juli 31
301/16 Staat van goed van Mergriete vander Muden, overgebracht door Pieter Pieters fs
Heinric, voogd van vaderszijde en Jan Braem, voogd van moederszijde. Evergem: een stuk
land, geheten "doude stede te meryleke", circa 500 roeden; in de "Walle- stede", circa 500
roeden; voor de molen "terschoute" circa 354 roeden; "bi den dorne", circa 70 roeden; in de
"Veltdonc", achter Jan de Backere's huis circa 1000 roeden; "int riet" circa 500 roeden; in
"lieten beelc" aan "deechsmeerstrate" circa 400 roeden; aan de "vennet" circa 500 roeden; voor
meester Willem van den Hecke's huis circa 1 bunder; in de "ghinelaer" circa 500 roeden; "up
tgroete velt" circa 700 roeden; voor de molen circa 118 roeden; voor Alyse van Ghent, meers,
circa 320 roeden; naast Jan Liewers,circa 400 roeden; "Jans Brunen stic", circa 650 roeden; op
het einde van de voorgaande partij, circa 600 roeden; "in Jehanen stic", circa 400 roeden; "int
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groete velt", circa 750 roeden; op het veld palend aan "tRiedt", circa 800 roeden; op de
"Ommezwinc", circa 800 roeden ; een stuk genaamd "de hardt" in de "langhelede", circa 1
bunder; achter Jan de Backere's huis, circa 800 roeden; op de "ghinelaer", circa 500 roeden;
voor de "walstede", circa 1150 roeden; "up bontscuere", circa 400 roeden; aan de "clene
doren", circa 475 roeden; in "Celienlant van Veldekine, ieghen den plach", circa 300 roeden;
meers "in de zompel", circa 300 roeden; ten oosten van de "somple" meers, circa 300 roeden;
in het "Haghestic, circa 700 roeden; Deze percelen zijn ieder belast met 4 schellingen groten
per jaar aan de Sint-Baafsabdij. Jan Duny houdt de helft van deze partijen land in "bilevinghe".
Deze erfgenaam van Jan Borluut heeft 5 groten en 1 Inghelse per jaar op één van de genoemde
percelen. Mergriete van der Muden bezit verder de ene helft van 400 "merssche", genoemd
Alaertsmeers; meers "in de sompel" belast met een jaarlijkse cijns van 6 denier groten en 3
halsters hooi, als lijfrente van de dochter van Philips Dobbeleere, circa 300 roeden;
"heeltwinninghe", belast met een jaarlijkse cijns van 10 schellingen parisis, circa 500 roeden;
Sleidinge in de "Lettelmeersch" belast met 18 deniers parisis cijns aan Sint-Baafs, circa 500
roeden + 1 gemet. Evergem: een stuk "ten Crucen" circa 1 bunder; in de "stede" van Oste
Bacheleere, belast met een jaarlijkse cijns van 18 deniers parisis aan Sint-Baafs, circa 1 gemet;
Moerbeke: tussen de "cheine" en de "Coudenborne" land en meers met 1 schelling parisis aan
diverse rechthebbenden, circa anderhalve bunder. Baarle: meers in Jacops Brands mersch aan
de Leie met een jaarlijkse cijns van 1 denier aan Wouter van Baerle, circa 1/2 Bunder. Evergem
te "Dralinghen": "Jans Moenx stede" circa 1100 roeden; achter "Jans Moenx beelc", circa 800
roeden; "de Viver", circa 200 roeden; voor Jan Goethals, circa 600 roeden; in de "Oostbeelc",
circa 500 roeden; "talster zaet", circa 200 roeden; de "strijpe", circa 250 roeden; "tenden leene",
circa 150 roeden; de "Bile", circa 500 roeden; de "grooten Dueremackere", circa 400 roeden; in
de "tuerst", circa 150 roeden; in de "cleenen Dueremhackere", circa 150 roeden; in de
"Duerme" op het einde, circa 100 roeden; in de "Veltmersch", circa 500 roeden; in de "Gaver",
circa 250 roeden; "tDammekin", circa 70 roeden; "tHoghe Bexkin", circa 40 roeden; in de
"groeten westacker" en de "vennet", circa 600 roeden; in de "mersch", circa 100 roeden; in de
"Cackaertshouc", circa 100 roeden; in "twisselmat", circa 200 roeden; in de "Westacker boven
Slox", circa 300 roeden; de "Vennet", circa 250 roeden; de "Veltbeelc", circa 1000 roeden; voor
"Coudenborne", circa 300 roeden; in "coudenbrouc", circa 400 roeden; in de "Sompel", circa
150 roeden; op de Kouter, circa 75 roeden; in de "cleenen roedonc", circa 500 roeden; (
Bovenstaande gronden zijn belast met 5 schellingen groten aan de Sint-Baafsabdij. ) te
"Overdam", een hofstede aan Meeus Moen, circa 1 bunder; de "Merschbeelc" bij het
voorgaande, circa 500 roeden; aan Jan den Coninc, de "groeten Roedonc", circa 750 roeden;
voor "sCoyers", circa 500 roeden; aan de "Beecgracht", circa 500 roeden; in de "beelc" van Joes
van der Meere, circa 100 roeden; aan "Kessels beelc", circa 225 roeden; in "Danins
sCoyersstede", circa 250 roeden; aan het einde van Fieraerts straatje, circa 1000 roeden; aan de
andere kant in de "Bilk", circa 100 roeden; "up de Dueremhackere", circa 100 roeden; achter
Heinric de Cleerc, circa 150 roeden; voor .... (onleesbaar), circa 75 roeden; in de "Westackere",
circa 150 roeden; ibidem, circa 200 roeden; op het einde van voorgaande partij, circa 150
roeden; aan "Fransoys beelc", circa 300 roeden; aan de "Heermersch", circa 136 roeden; het
"stic ten Houke", circa 1100 roeden; "daer beneden", circa 500 roeden; te "Overdeur aan de
Plasch", circa 200 roeden; te "Cotacker", circa 150 roeden; ( Deze partijen land, gehouden van
de Sint-Baafsabdij tegen 12 schellingen parisis per jaar. ) Evergem, gehouden van de heer van
Gavere: boven "Duermen", circa 300 roeden; op "Schijtacker", circa 450 roeden; in
"Hermersch", circa 75 roeden; "dougstic", circa 800 roeden; "ter Slox", circa 500 roeden; in de
"Vennet", circa 660 roeden; aan "Penninx goed", circa 450 roeden; ( Deze percelen tegen
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jaarlijkse cijns van 30 groten aan de heer van Gavere. ); op het einde van "Colins strate", circa
300 roeden; naast Daniel de Coyere, circa 200 roeden; aan "Penninx goed", circa 450 roeden.
Erfelijke renten: 2 schilden per jaar op Jan Heymans te "Beke"; 205 groten per jaar op Jan
Terlinghe; 20 groten per jaar op Willem de Scoenhackere te Waarschoot; 12 groten per jaar op
Boudin Bloume te Waarschoot; 2 schilden per jaar op Davijt de Coyere te Evergem. Ander
roerend en onroerend goed: een huis buiten de Grauwpoort, tussen Heinric vande Poele en de
vrouwe sMueleneren, belast met een cijns van 17 schellingen parisis per jaar; 2 zilveren schalen
en twee zilveren lepels; 1 zoutvat met een gewicht van 2 mark en 5 lood; 1 "ghuldekin" met een
gewicht van 4 lood; huisraad ter waarde van 3 pond groten; huisraad voor dagelijks gebruik 20
schellingen groten. Kapitalen en tegoeden: een som ten bedrage van 6 pond groten in bewaring
bij de voogden; 16 schellingen 4 deniers groten te goed van de weduwe van Jan van der Beke;
12 schellingen groten achterstallige pacht; geëist van Davit de Coyere. "Maghen en vrienden":
Pieter Ebberechts, priester, Jan van den Hecke, Jan Pieters, Jan de Brune fs Jan, Pieter Fieraert,
Jan de Coninc. Borgen voor Jan Braem, voogd van moederszijde: Willem Braem fs Heinric, Jan
van den Hecke fs Willem - 1402 juli 31
301/16 f. 78v/2 In het geschil tussen Janne Clocmanne en de weduwe en voogd van de
kinderen van Heinric van der Wostinen om de 10 pond 3 deniers groten welke Janne eist van
de weduwe en voogd van handel in koren welke Janne met Heinric gedaan hebben, spreken de
schepenen het volgende vonnis uit: de weduwe en voogd zijn ontslagen van het betalen van de
10 pond 3 schellingen groten. Terwijl Janne zijn schulden mag innen aan diegenen die hem nog
geld schuldig zijn, namelijk : Jan Blankt: 9 schellingen groten; Jan Slabbert: 8 schellingen groten
6 deniers; Matheeus de Vos: 6 schellingen 9 deniers groten; Jan de Meester, wonend bij den
Damme of in Waarschoot: 26 schellingen groten; Arent Criel: 11 schellingen 11 deniers groten;
Daneel de Dobbelarre: 12 schellingen groten; Basin van der Sijpe: 10 schellingen groten;
Woutere van Litsau, molenaar, wonende te Laarne : 20 schellingen 9 deniers 1/2 schelling; Jan
Alverdoe, parochiepriester te Laarne: 70 schellingen groten; Jan van den Haghe: 14 schellingen
groten; Clais de Smet: 16 schellingen 2 deniers groten en 9 deniers groten; Joes Coernaert: 8
schellingen groten; Staes van den Heede: 6 schellingen 10 deniers groten; Jacob Smout: 6
deniers groten; Simoen van den Bossche: 13 deniers groten en 6 deniers parisis. Janne erkent
ontvangen te hebben van Heinric Ghiselbrecht 25 groten 1/2 van Jacop Crabbe 6 schellingen 8
deniers groten; van Rombout van der Elst 9 schellingen 8 deniers 1/2 groten; van Heinric Pet
20 schellingen groten; van Gillis Vaenkin 31 schellingen groten. - 1402, tussen juli 31 en 8
augustus.
301/16 f. 82v/9 Jan vander Straten, Clais Bollaert en Gillis van der Pale, vinderen van de
nederkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 26 februari 11. Lauwers de Vischere,
genoemd de Stroedeckere, veroordeelden tot het betalen van 14 schellingen 8 deniers groten
aan Jacop Eyen en 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 juli 31
301/16 f. 82v/10 Lievin vanden Vivre fs Willem erkent schuldig te zijn aan Heinric den Vos
fs Jan de som van 3 pond 12 schellingen groten van de koop van de helft van de bezittingen
van een huis gelegen in de Sint-Michielsstraat waar Lievin in woont en van de koop van de
helft van een kamer gelegen in de Kreupelsteeg op een erf van de Bijloke - 1402 juli 31
301/16 f. 67/6 Ghuy Bloc, Pieter de Smet, Jan van Houtem, vinderen van de SintNiklaasparochie rapporteren dat zij op 11 februari 1402 (n.s.) Janne de Leeu veroordeelden tot
het betalen aan Janne den Joncheere de som van 7 schellingen 6 deniers groten en van 13
groten 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 juli 39 (sic)
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301/16 f. 82v/11 Guioet de Bloc, Heinric Tholvin en Pieter Vecke erkennen als borgen 22
nobelen schuldig te zijn aan Janne den Saghere en Jacoppe van den Haudenhuus. - 1402
augustus 1
301/16 f. 76/8 Godevert van den Kerchove verkoopt aan Diedericke Allincstraten en
Lisbette van den Kerchove, zijn vrouw. Het vierde van de rente gelegen in de Ritsenborch, nu
genaamd de Ghinghebeerstrate. De ganse rente bedraagt 37 pond 11 schelligen 10 deniers
parisis en wordt door de hiernavolgende personen betaald : Alaert van Meerendre: 36
schellingen parisis; Jan de Koc: 34 schellingen; Kerstiaen Clinckaert en zijn vrouw: 14
schellingen 6 deniers parisis; Jan Alaert: 15 schellingen 8 deniers parisis; 37 schellingen 3
deniers parisis; 13 schellingen 6 deniers parisis; Bertram Canael: 14 schellingen 11 deniers
parisis; Jan Alaert: 15 schellingen 5 deniers parisis; 13 schellingen parisis; Annekine de Grave:
15 schellingen 10 deniers parisis; Jan Screvel: 16 schellingen 2 deniers parisis; Alijsse van den
Neste, erfgenaam aan Kateline van Leuvene en Celie Rijquaerts: 14 schellingen 11 deniers
parisis; Daneel de Bosschere: 14 schellingen 11 deniers parisis; Gillis Broeloes: 15 schellingen
parisis; het Leprozenhuis in Gent en Beatrise Pauwels: 14 schellingen 7 deniers parisis; Gillis
Broeloes: 21 schellingen parisis; Kateline Barbesaens: 17 schellingen parisis; Lievin van den
Sluus: 91 schellingen parisis; Kateline van der Heiden: 16 schellingen 3 deniers parisis; Pieter
Maes, kleerkoper, en Alysse van der Sluus, zijn vrouw, 11 schellingen 6 schellingen parisis;
Aechte Brunincs, 11 schellingen 6 deniers parisis; Diederic Boudinneels: 6 schellingen parisis;
Marie Wierix: 11 schellingen 6 deniers parisis; Jan de Jonghe, brouwer: 9 schellingen parisis;
Pieter de Clerc: 20 schellingen parisis; Alaert de Meulnere: 16 schellingen 4 deniers parisis;
Beatrise Kerstiaens: 14 schellingen 10 deniers parisis; Mergriete sMeulneren: 17 schellingen
parisis; 13 schellingen parisis; Gheertrud van den Bussche: 12 schellingen 6 deniers parisis;
Kateline sVooghts en Beatrise sNeckers: 25 schellingen parisis; Jan Heckaert: 15 schellingen 8
deniers parisis; Raesse van Audenarde en Jan Debbout: 16 schellingen 4 deniers parisis; Willem
Doesterlinc: 20 schellingen parisis; de erfgenamen van Coeleghem: 16 schellingen 4 deniers
parisis; Kateline Fragers: 17 schellingen parisis; Lisbette Wertins: 15 schellingen 6 deniers
parisis; Alijsse van den Neste: 16 schellingen 11 deniers parisis; Jan Alaerts: 18 schellingen
parisis; Wouter van Tresternake: 18 schellingen 6 deniers parisis; Heinric vanden Velde: 16
schellingen parisis; Loy Cale en Parone, zijn vrouw: 11 schellingen; Inghelram de Raet: 25
schellingen parisis. - 1402 augustus 2
301/16 f. 77/1 Lievin van der Bile en Jan Tac, brouwer, erfachtige lieden te Gent,
rapporteren dat op 2 februari 1399 Mergriete Allincs fa Heinric van Serskamp en weduwe Jan
Vriend, aan Willem vanden Hoeke en Kateline sPachteneren, zijn vrouw, een lijfrente van 3
nobelen heeft verkocht. Borgen : Michiel Allinc van Oordegem, Heinric de Scoemakere - 1402
augustus 2
301/16 f. 78/5 Boudin Parijs erkent 39 schellingen schuldig te zijn aan meester Claise
Vernimmen. - 1402 augustus 2
301/16 f. 82v/6 Jan Denoet, erkent 22 schellingen 1 deniers groten schuldig te zijn aan Janne
Bloumen, de scheerder. - 1402 augustus 2
301/16 f. 74v/17 Gheerard vander Haghe erkent 24 schellingen groten schuldig te zijn aan
Lievine van Audenarde en Janne Serjant. - 1402 augustus 3
301/16 f. 81/4 In het geschil tussen Ghelloete den Amman en Pieter van den Meulen,
gevolmachtigden van de abdis en het klooster van Marquette en Phelipse Bolloc, de man en
voogd van de weduwe van Roegeer Everwijn om de pacht van 9 en 1/2 bunder moer en 80
roeden die Roegeer van het klooster pachtte, spreken de schepenen het volgende vonnis uit :
Phelipse zal de pacht betalen. - 1402 augustus 3
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301/16 f. 84v/4 De schepenen veroordelen Lievin den Com tot het betalen van 27
schellingen 9 deniers aan Gillis vanden Damme, smid, en aan Pieteren Jacop. - 1402 augustus
3
301/16 f. 79/5 Clais van Hoedevelde, Jan van den Straten, Clais Bollart en Gillis vander Pale,
vinderen van de nederkosterij van de Sint-Jansparochie, rapporteren dat zij op 8 november
1401 Anhonis van Troya veroordeelden tot het betalen aan Jacop Sturtewaghen,
gevolmachtigde van Jacop Scakiere de som van 10 schellingen groten en van 26 groten voor de
kosten. - 1402 augustus 4
301/16 f. 80v/2 De schepenen veroordelen Pieter de Man tot het betalen van 7 schellingen
groten tornois aan Claeise den Moer, gevolmachtigde van Lievin sMoers. - 1402 augustus 4
301/16 f. 81/1 Jan Seys fs Gillis belooft bij medeweten van Laureins Roedhasen 1 pond
groten te betalen aan Roeland van Ghelre, optredend in naam van zijn vrouw, erfgenaam van
Gillisse huten Wulgen, en 1 pond groten te betalen aan Janne, Joesse, Claise en Luke uten
Wulgen, kinderen van Gilis en aan Callekine fa van de Pitte. Deze 2 pond groten betaalt hij
voor een schip dat hij van Laureins gekocht heeft - 1402 augustus 4
301/16 f. 81/2 Ghuyot de Bloc, Jacop Lampe en Pieter de Smet, vinderen van SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 17 juli 11. Fransoise Stevins veroordeelden tot het
betalen aan Gillese Goetghebuer, de som van 11 schellingen 6 deniers groten en van 22 groten
voor de kosten. - 1402 augustus 4
301/16 f. 78/3 Rombout van den Helst, Jan Haesbijt en Jan Ligeers, vinderen van de SintJacobsparochie, rapporteren dat : - zij op 15 juli 11. Clais vanden Straten veroordeelden tot het
betalen aan Gillis Losscaert de som van 6 schellingen 8 deniers groten en van 19 groten voor
de kosten. - 1402 augustus 5
301/16 f. 78/4 Rombout van den Helst, Jan Haesbijt en Jan Ligeers, vinderen van de SintJacobsparochie, rapporteren dat : - zij op 27 juli 11. Jacoppe Kerstiaens veroordeelden tot het
betalen aan Janne Beyst de som van 2 pond 3 deniers groten en van 27 groten en 1 Inghelse
voor de kosten. - 1402 augustus 5
301/16 f. 81/5 Bij hun scheiding van tafel en bed voor het spirituele hof, komen Wouter
Pilaet en Mergriete van Mendonc, zijn vrouw, overeen dat ze elk hun eigen goederen zullen
blijven bezitten en dat op nieuw verworven goederen de ander geen recht zal hebben. - 1402
augustus 6
301/16 f. 79/8 Godevert van der Haghe verkoopt aan Arende van Ghinderweder 83 roeden
erf gelegen buiten Sint-Lievenspoort tussen het land van Stevin van Liekerke en het land van
Arende. - 1402 augustus 7
301/16 f. 81/3 Nicasis Negrinc erkent schuldig te zijn aan Stoffelse van Velseke de som van 8
pond groten tornois van de koop van een erf gelegen in de parochie van Sint-Baafs. - 1402
augustus 7
301/16 f. 76v/14 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en Jan de Sagere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers,
Clais Daens en consoorten op 20 november 1400 Pieter Wittewronghele veroordeelden tot het
betalen aan Pietren Rasen de som van 5 schellingen 5 deniers groten en van 28 groten en 2
Inghelsen voor de kosten - 1402 augustus 8
301/16 f. 76v/15 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en Jan de Sagere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 29 april
1402 Jan Scutte veroordeelden tot het betalen aan Janne den Tolnere van Westbeke de som
van 7 schellingen 6 deniers groten en van 29 groten voor de kosten - 1402 augustus 8
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301/16 f. 76v/16 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en Jan de Sagere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 3 juni 1402
Jan Goethals veroordeelden tot het betalen aan Gillisse van Beversluus de som van 40 groten
en 4 groten voor een schotel vis en 17 groten en 2 Inghelse voor de kosten - 1402 augustus 8
301/16 f. 76v/17 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en Jan de Sagere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 22 april
1402 Jan Scutte veroordeelden tot het betalen aan Stasine Ryote de som van 15 schellingen 9
deniers groten en van 19 groten voor de kosten - 1402 augustus 8
301/16 f. 76v/18 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en Jan de Sagere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 8 november
laatstleden Olivier van den Wostinen van Roesbeke veroordeelden tot het betalen aan
Heinricke van den Naet de som van 7 schellingen groten en van 37 groten voor de kosten 1402 augustus 8
301/16 f. 76v/19 Daneel van Maldeghem, Ghiselbrecht Sersone en Jan de Sagere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 25 juni 1402
Mergriete Suerincs veroordeelden tot het betalen aan Janneken de Wielmakere de som van 3
schellingen groten en van 38 groten voor de kosten - 1402 augustus 8
301/16 f. 77/6 Jan van Coyeghem, priester, scheldt Kateline vander Crucen, weduwe
Lodewijc van Coyeghem en nu vrouw van Jan Casuuls, de schulden van haar eerste man kwijt
welke zij hem nog schuldig was. - 1402 augustus 8
301/16 f. 77/7 de schepenen veroordelen Jan van Husselghem tot het betalen van 3 pond 10
schellingen 1/2 groten aan Gillise Haddine. Borg Clais van Oedevelde. Voldaan : 7 oktober
1402. - 1402 augustus 8
301/16 f. 78/6 Symoen Steyaert erkent schuldig te zijn aan Michiel Paridaene van Sluis de
som van 5 pond 15 schellingen 10 deniers groten van de koop van Oosters bier. - 1402
augustus 8
301/16 f. 79 /1 Lievine den Quinkere en zijn vrouw, Mergriete Maykins schelden haar vader
Ghiselbrecht Maykins de erfrente van 3 pond grotenkwijt, welke hij hen had beloofd bij hun
huwelijk. - 1402 augustus 8
301/16 f. 79v/7 Jan van Lovendeghem geeft een erfrente van 3 pond parisis aan het
leprozenhuis van Gent. Mergriete van Lovendeghem, grootmeesteres en broeder Heinric
Hoernic en broeder Gillis Barey schelden in naam van het gasthuis meester Willem van
Lovendeghem zijn giften vroeger aan het gasthuis gegeven, kwijt. Borg voor Jan: Phelips
Bolloc. - 1402 augustus 8
301/16 f. 81/6 De schepenen veroordelen Philipse den Mey tot het betalen van 2 pond
groten aan Janne Nachtegalen. - 1402 augustus 8
301/16 f. 81v/7 Pieter de Rumere erkent 20 schellingen groten schuldig te zijn aan Janne van
Coyeghem. - 1402 augustus 8
301/16 f. 76v/1 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 29 juli 11. Wouter van
Lanaen veroordeelden tot het leveren van 7 halsters rogge en 500 planken hout aan Willem
Mannaert en tot het betalen van 24 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/2 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 29 juli 11. Beelen vanden
Voerde veroordeelden tot het betalen aan Joes Storem de som van 18 groten en van 16 groten
en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 augustus 9
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301/16 f. 76v/3 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 22 juni 11. Janne Rouchout
veroordeelden tot het betalen aan Staessin Coets de som van 28 groten en 1 Inghelse voor de
kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/4 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 13 juli 11. Ghiselbrecht
Peeters veroordeelden tot het betalen aan Boudin den Meyere de som van 14 schellingen 8
deniers groten en van 29 groten 2 Inghelsen voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/5 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 4 juni 11. Janne vanden
Veegate veroordeelden tot het betalen aan Janne Beembeke de som van 16 schellingen 10
deniers groten en van 42 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/6 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 27 april 11. Janne Willems
veroordeelden tot het betalen aan Loye Cale de som van 11 schellingen 8 deniers groten en van
20 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/7 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 22 juni 11. Ectore van
Fresinghen veroordeelden tot het betalen aan Lisbette, weduwe Gheeraert Turtelboeme de
som van 13 schellingen 10 deniers groten en van 14 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/8 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 29 mei 11. Lievine den
Raven veroordeelden tot het leveren aan Staessin Coets 4 stenen was en tot het betalen van 14
groten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/9 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 15 april 11. Willem vander
Ghijst veroordeelden tot het betalen aan Lievin den Brudegoem de som van 15 schellingen 10
deniers groten en van 35 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/10 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 4 april 11. Pieteren vanden
Bossche veroordeelden tot het betalen aan Lievin vanden Hole de som van 38 schellingen
groten en van 20 groten en 1 Inghelse voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/11 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 27 oktober Janne Rouchout
veroordeelden tot het betalen aan Gillese de Langhen de som van 2 schellingen 6 deniers
groten en van 29 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/12 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 21 februari 11. Janne
Rouchout veroordeelden tot het betalen aan Janne van Langhelede de som van 16 groten en
van 35 groten voor de kosten. - 1402 augustus 9
301/16 f. 76v/13 Gillis de Vriese, Martin Stocman en Gillis vander Beke en consoorten,
vinderen van de opperkosterij van Sint-Jan, rapporteren dat zij op 15 december 1401 Janne den
Tuerch, veroordeelden tot het leveren aan Janne van Langhelede 4 halsters haver en tot het
betalen van 31 groten en 2 Inghelsen. - 1402 augustus 9
301/16 f. 81/8 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Jaghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 11 mei 1402
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Willem den Nobel veroordeelden tot het betalen aan Heinric van Ansbeke, priester, de som
van 9 schellingen groten en van 18 groten en 2 kapoenen voor de kosten - 1402 augustus 9
301/16 f. 81/8 Daniel van Maldeghem, Ghiiselbrecht Seyssone en Jan de Jaghere fs Jan
vinderen van de opperkosterij van Sint-Michielsparochie rapporteren dat zij op 3 augustus
1402 Janne den Musere veroordeelden tot het betalen aan Fransois den Scotte de som van 15
schellingen groten en van 40 groten voor de kosten - 1402 augustus 9
301/16 f. 79v/3 Godevert de Wilde, voogd van Mergriete fa meester Diederix van der Baer
geeft volmacht aan Janne van Abinsvoerde om de schulden te innen welke de weduwe en
erfgenaam van Jan van Loncourt aan Mergriete schuldig zijn - 1402 augustus 10
301/16 f. 77v/1 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat Gillise Vitse op 22 april 11.
erkende schuldig te zijn aan Heinricke van den Bossche de som van 9 pond parisis en 13
groten en van 10 groten voor de kosten. - 1402 augustus 11
301/16 f. 77v/2 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 21 juli 11. Gheerem
Gheerards veroordeelden tot het betalen aan Anthonis Platijn de som van 12 groten en 20
groten voor de kosten. - 1402 augustus 11
301/16 f. 77v/3 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 13 juni 11. Janne den
Brune veroordeelden tot het betalen aan Harende Everwiine de som van 2 schellingen groten
en van 15 groten voor de kosten. - 1402 augustus 11
301/16 f. 77v/4 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 6 augustus 11. Janne
den Man, zager, wonende te Gheedschuere, veroordeelden tot het betalen aan Pieteren van den
Essche de som van 21 groten en van 17 groten voor de kosten. - 1402 augustus 11
301/16 f. 77v/5 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 15 juli 11. Jacob
Vinken veroordeelden tot het betalen aan Arend de Coeman de som van 5 schellingen groten
en van 25 groten voor de kosten. - 1402 augustus 11
301/16 f. 77v/6 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout, vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Anthonis
Platijns en consoorten op 29 oktober 1400 Raesse Boudin Heillensone veroordeelden tot het
betalen aan Gillisse van den Velde de som van 26 groten en van 21 groten en 2 Inghelse. 1402 augustus 11
301/16 f. 77v/7 Jan Dhert, Seger Beelaert, Wein van Westvoerde en Jan Pijchout vinderen
van de nederkosterij van de Sint-Michielsparochie rapporteren dat hun voorgangers Jan Swalen
en consoorten op 27 januari 1399 Willeme fs Wouter veroordeelden tot het betalen aan Arende
van den Damme de som van 11 schelligen groten en van 24 groten voor de kosten - 1402
augustus 11
301/16 f. 79/2 Kateline sPaermentiers, weduwe Wouter Vesijc, verkoopt aan Felix van
Waleghem voor respectievelik 3 pond groten en 10 schellingen groten haar recht dat ze heeft in
sConinx beelc, gelegen in de parochie van Beveren, en haar recht dat ze heeft op de hofstede
waar Wouter in gestorven is. - 1402 augustus 12
301/16 f. 67v/8 De schepenen veroordelen Boudin Pule en Gillisse, de oude, als borgen voor
Pietren den Sceppere tot het betalen van 4 pond 4 schellingen groten aan Janne den Coepere. 1402 augustus 12
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301/16 f. 68/14 De schepenen veroordelen Lodewijke vanden Hole tot het betalen van 8
pond 11 schellingen 7 deniers groten aan Cornelis sWinters. - 1402 december 1
301/16 f. 44v/4 Jan Ranoul erkent schuldig te zijn aan Kerstine, weduwe Willem Dullaert de
som van 3 pond groten tornois. Borg : Luuc Baert, Laureins Spildoren. - 1403 maart 3
301/16 f. 62v/12 Cornelis van den Kerchove en Jan van den Kerchove erkennen schuldig te
zijn aan Janne den Saghere de som van 20 en een halve nobelen. - 1403 maart 19 (n.s.)
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