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Jaarregister van de keure, schepenjaar 1405-1406 - regesten

301/18 / f. 7/- Paesschier Baert kuiper verkoopt 1/6 van een huis aan Avezoete De Prater
(sPraters) weduwe van Willem Dauwere in de Corte Rucstraat ten putte, tussen de voornoemde
weduwe en Jan de Moor, zadelmaker; belast met een landcijns van Poortakker van 6
schellingen 2 deniers groten - 1489 september 5
301/18 / f. 115v/- Pieter Screvele en Lievijne De Mey (sMeys) zijn vrouw verkopen aan
Mathijs Calvaert 10 schellingen groten losrente bezet op een mannenstoof met inboedel
geheten 't Scaec bij Sanderswalle achter uitkomend op de Lieve - 1490 mei 19
301/18 / f. 2r/2- Jacob de Meyre, fs. Jan, schipper. (akte bestaat enkel uit een aanhef) 301/18 / f. 8v/5- Geschil tussen Jan van Balau, scheerder, enerzijds en Jan Parys, deken van
het ambacht van de scheerders, samen met zijn gezworenen anderzijds, waarbij Jan van Balau
voorn. zich beklaagt over het feit dat het bestuur van de nering van het vorig jaar (met name
Godevaert van der Hagaen en zijn gezworenen) hem belasterd had en eist dat daar een proces
voor gehouden wordt, zodat hij zich in het openbaar kan verdedigen 301/18 / f. 9r/11- Ghelloet Damman, fs. Lieven, geeft zijn goed "ter Oersele" in Desteldonk
in pacht aan Heinric Utendale. Het contract wordt gesloten voor een periode van 6 jaar die
ingaat in mei 1405 en voor een pachtprijs van 4 lb 301/18 / f. 27r/11- Cornelis Vlassintop erkent dat hij 4 lb. gr. torn. schuldig is aan Michiel
van der Zickelen. Op 17 mei 1406 werden 2 lb. gr. betaald 301/18 / f. 11r/2- Gillis van der Pale, alias Lammin, Heirnic de Tollenaere en Alysse
Stolveren hebben aan Bardin Goedhals verkocht (onafgewerkte akte) 301/18 / f. 21v/3- Maes de Mol erkent in naam van Jan van der Scaghe 21 s. gr. schuldig te
zijn aan Hendrik van den Bossche voor achterstallige pacht 301/18 / f. 26v/5- Arent Crabbe heeft een lijfrente van 20 s. gr. torn. Vlaams geld verkocht
aan Aughe de Brune voor diens wettige echtgenote Lisbette Pauwels en hun zoon Huughe.
(onafgewerkte akte, staat tussen 2 akten resp. van 10 februari 1406 (n.s.) en 9 februari 1406
(n.s.)) 301/18 / f. 1v/4- De zoon van Daneel Sergheerarde erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Gillis Steyaerde voor de aankoop van tin. Dit bedrag moet betaald worden aan Michel, vader
van Gillis voorn. - 1405 augustus 16
301/18 / f. 16v/12- Kerstiaen van der Gracht erkent 2 lb. 13 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Jan
van Kersbeke, voor een paard - 1405 augustus 18
301/18 / f. 1v/5- Mergriet Wutocx, weduwe van Jan de Clerc, volder, erkent 45 s. 6 d. gr.
schuldig te zijn aan meester Jan van Crelforouc voor achterstallige huishuur - 1405 augustus 19
301/18 / f. 1r/4- Lieven de Brudegoem erkent 6 lb. gr. schuldig te zijn aan de zoon van Jan
Verperren voor de aankoop van een 1/4 van een huis. Het huis dat "in de Drake" heet, is
gelegen tussen Wallen. Voldaan: 24 oktober 1408 - 1405 augustus 20
301/18 / f. 1r/8- Marie, vrouwe van Dentergem, weduwe van mer Pieter van der Zype geeft
aan Pieter der Weduwen de volmacht om al haar zaken i.v.m. de weduwe van Jan Joyces te
behartigen - 1405 augustus 25
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301/18 / f. 1r/1- Jan diet Aldoet is 6 lb. gr. torn. schuldig aan Jan den Meester, bakker van
Overbroek, voor de aankoop van een stede - 1405 augustus 26
301/18 / f. 2v/4- Jan de Vos, natuurlijke zoon van Jan Caenbece, legeert aan zijn neef Gillis
Caenbece, zoon van zijn broer, en diens echtgenote Katheline van Elsbrouc zijn hele vermogen
in ruil voor levenslang onderhoud. Dit vermogen houdt o.a. verschillende percelen grond in
Haasdonk en Vrasene in. Borgen: Lieven van Sombeke en Jacob Wedemaer - 1405 september
301/18 / f. 1r/2- Pieter Metteleleyen erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Katheline,
weduwe van Jan van Besseme, in naam van haar moeder, voor de aankoop van een huis.
Borgen: Jacob van Houten en Lievin de Kersmakere - 1405 september 1
301/18 / f. 1r/3- Katheline van den Plassche erkent 2 lb. gr. te hebben ontvangen van
Boudine Lammins fs. Huugh, welke borg staat voor zijn broer Jacob - 1405 september 1
301/18 / f. 1r/3- Gillis Symoens erkent 22 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Gillis van
Wachtebeke voor laken - 1405 september 1
301/18 / f. 1v/6- Jacob van Bassevelde heeft aan Philips van Dronghene een stal in het groot
vleeshuis te Gent verhuurd voor een periode van 1 jaar. (gecancelleerde akte) - 1405
september 1
301/18 / f. 2v/8- Naar de vrijheden van de stad en de wet van de poort brengt Jan Cordes,
Vincent van der Sickelen, Lieven de Temmerman fs. Lieven en Heinric Serjante, pijper, voor
de vierschaar omdat hij voor elk afzonderlijk verschillende goederen voor een waarde van resp.
36 s. gr. torn., 80 gr. en 20 s. gr., in pand genomen heeft en zij hun pand op de vervaldag niet
gelost hebben - 1405 september 1
301/18 / f. 1r/6- Daneel Bierman heeft een halve stede, gelegen in West-Eeklo verkocht aan
Vincent Slich. Borg: Arent van Everghem - 1405 september 2
301/18 / f. 1r/7- Jonkvrouw Lysbette Verneylen, weduwe van Clais van Botelaer, schenkt 20
lb. gr. aan de fermerie van Ter Hooien in ruil voor onderhoud. Bovendien belooft vrouw
Lysbette voorn. al haar bezittingen bij testament aan de fermerie achter te laten. Voldaan: 13
november 1409 - 1405 september 2
301/18 / f. 1r/9- Jan Fierins heeft een huis verkocht aan Jan van Tielt voor 22 lb. gr. torn.
Het huis is gelegen in de Nieuwstraat naast dit van Lieven van Mossevelde bij de Nieuwerbrug.
Voldaan: 6 augustus 1406 - 1405 september 2
301/18 / f. 1v/1- Katheline Sclerx, weduwe van Ghyselbrecht Sterken, heeft een lijfrente van
3 s. gr. torn. per jaar verkocht aan jonkvrouwe Lysbette van den Voerde. Deze lijfrente is bezet
op een half huis dat staat tussen de huizen van Jan Meeussons en Gerard Nachtegaele.
Landheren : Jan Hudseboud, priester, ontvanger van de cotidiane van St.-Jacob en Jan Haghen
in naam van zijn zoon Johan Haghe, priester van de kapel van St.-Jacobs. Jonkvrouw Lysbette
van de Voerde scheldt de inhoud van deze copie kwijt op 7 juni 1409 - 1405 september 2
301/18 / f. 1v/2- Geschil tussen de buren van St.-Janshuis aan de Houtbriel enerzijds en de
voogden, broeders, zusters en proveniers van dezelfde instelling anderzijds betreffende de
secreten en de waterafloop waarvan de instelling reeds van oudsher gebruik maakt; welk
gebruik door St-Janshuis niet meer werd toegestaan omwille van baldadigheden van de
gebuurte. De schepenen oordelen echter dat dit gebruik opnieuw moet worden toegestaan 1405 september 3
301/18 / f. 1v/3- Jan Wandel en Anastasie van der Gracht, zijn wettige echtgenote, erkennen
14 s. gr. torn. per jaar schuldig te zijn aan jonkvrouw Margriet Sneckers, begijn in het StLisbettebegijnhof, voor een lijfrente - 1405 september 4
301/18 / f. 1v/7- Lex van Roesensone heeft een huis verkocht aan Katheline Parmentier,
weduwe van Wouter Besyp. Het huis is gelegen in de Waterstraat buiten de Steenpoort, tegen
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St.-Katelijne en naast het huis van Jan de Cupere. Borgen: Jacob van Roesen, Bertelmeeus
Keyte. Landvrouw: jonkvrouw Margriet van Maldeghem - 1405 september 7
301/18 / f. 2r/1- Jan van de Velde, metser, heeft een lijfrente van 3 s. gr. torn. per jaar
verkocht aan Jan de Fekel en diens wettige echtgenote Margriet Straetmans. Deze lijfrente is
bezet op een half huis gelegen op de gracht buiten de Turrepoort tussen het huis van Jan Maes
en jonkvrouw Beatrijs Wants. Landheer: Goessier Busschaert, in naam van de Bijlokekerk 1405 september 7
301/18 / f. 2r/5- Meester Pieter de Clocghietere erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Pieter Jacops, smid, voor een aambeeld - 1405 september 7
301/18 / f. 11v/4- Jan Theunaert erkent 30 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Jan van der Oest, fs.
Arent, voor de aankoop van land - 1405 september 7
301/18 / f. 2r/3- Jan de Grave, fs. Pieter, legeert aan zijn dienstmeid Katheline Switten 7 lb.
gr. torn. en zijn half huis (gelegen op de St.-Lysbette-gracht bij de brouwerij van Bardin van der
Eecken) voor bewezen diensten. Bij haar dood moet dit half huis geschonken worden aan
Liefkene, natuurlijke zoon van Jan de Grave en Margriet Speelhuus. Landheer: broeder Lieven
van Riemel, in naam van het gasthuis - 1405 september 9
301/18 / f. 3v/14- Schepenen veroordelen Laureins van de Pitte, fs. Laureins, erfgenaam van
Jan van Longheville om het zesde deel van 16 lb. 18 s. 9 d. gr. te betalen aan de weduwe van
Raes van de Walle in naam van Jan Gaste - 1405 september 9
301/18 / f. 2r/4- Jan Wildebrant erkent 9 lb. 10 s. gr. torn. ontvangen te hebben van Jan
Perquaed voor het huis dat vroeger eigendom was van zijn vader en moeder. Het huis is
gelegen voor de Struvelbrug - 1405 september 10
301/18 / f. 2r/6- Jan van der Dict erkent 2 lb. 5 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Laureins
Moens voor de aankoop van graan - 1405 september 10
301/18 / f. 2r/8- Jan boudins, fs. Jan uit Lokeren erkent 34 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Luke de Seeyteneere - 1405 september 10
301/18 / f. 3v/11- Coelaert van Updenbosch erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Clais
van Kerchem, voor de aankoop van paarden - 1405 september 10
301/18 / f. 2r/7- Jan der Dycstat geeft zijn wettige echtgenote vrouw Katheline de volmacht
om alle hem verschuldigde bedragen, zowel binnen als buiten Gent te innen - 1405 september
11
301/18 / f. 12r/4- Willem Winckel erkent 58 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Symoen
Utenwulghen en Jan Sammer voor een durmeschip - 1405 september 12
301/18 / f. 3v/5- Jan van Dudzele, wettige echtgenoot en voogd van Loyse Steemaers, geeft
Lodewijc Blommen de volmacht om alle hem binnen Gent verschuldigde bedragen te innen 1405 september 14
301/18 / f. 2r/9- Waesen van Turtelboeme erkent 21 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Wasselin
den Gayen - 1405 september 15
301/18 / f. 2v/1- Jan de Temmerman, alias van Pede, en zijn wettige echtgenote Margriet, fa.
Evrard van swynaerde hebben het erfdeel dat Margriet voorn. bezat op een behuisde stede, nl.
1/10 deel, verkocht aan Jan Mimicus. Deze behuisde stede die genaamd is "de Nieuwe Hellen"
is gelegen aan de Kalandeberg tussen het huis van Olivier van der Strekele en een onbebouwde
hofstede op de hoek van de Bennesteeg - 1405 september 15
301/18 / f. 2v/9- Pieter de Brune, ontvanger van het Wenemaerhospitaal erkent 2 lb. 3 s. gr.
torn. schuldig te zijn aan Clais van Lienersberghe voor turf - 1405 september 15
301/18 / f. 3r/1- Jan Morael, priester, als landheer en ontvanger in naam van de erfgenamen
van ser Baudin van Vinderhoute voor het hierna vermelde huis en Jan Hebbel en Vincent
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Inghel, erfachtige lieden, rapporteren aan de schepenen van de keure dat zij op 15 september
1403 de akte hebben opgemaakt dat Jan Slabbaert een lijfrente van 1 lb. gr. torn. Vlaamse munt
per jaar verkocht heeft aan Olivier van der Strekele. Deze lijfrente is bezet op het huis van Jan
voorn. en is gelegen aan het St.-Niklaaskerkhof tussen het huis van ser Jan van Houthem en
Willem van den Hove - 1405 september 15
301/18 / f. 10v/2- Jan Seghers fs. Bertelmeeus erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob
Inghele voor de aankoop van graan - 1405 september 15
301/18 / f. 10v/3- Jan van Bassevelde, vleeshouwer, erkent 3 lb. 4 s. gr. torn. schuldig te zijn
aan zijn zuster jonkvrouw Margriet van Bassevelde, zuster in het gasthuis te Gent - 1405
september 15
301/18 / f. 25v/7- In het geschil tussen Jacob den Hamer, eiser, en Lambrecht Coemaerc, in
verband met de eis van Jacob voorn. tot schadevergoeding voor de 52 schapen die Lambrecht
voorn. niet goed zou hebben verzorgd, oordelen de schepenen dat deze eis niet opgevolgd
moet worden - 1405 september 15
301/18 / f. 47v/2- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem van de Pitte, Jan Toete en cs. op 14
februari ll. Johan van Sterthem veroordeeld hebben om 6 s. 2 d. gr. te betalen aan Neele van
Caeldriesch - 1405 september 15
301/18 / f. 2v/2- Zegher van der Steene, fs. Arent, erkent 14 lb. 4 s. par. schuldig te zijn aan
Jan van der Moten, fs. Roegier, voor de aankoop van karpers - 1405 september 16
301/18 / f. 2v/6- Everdey Benne van Otene belooft 19 lb. 9 s. par. te betalen aan George van
Crombrecht in naam van het hospitaal - 1405 september 16
301/18 / f. 3r/3- Jan van Overackere, fs. Willem, en zijn wettige echtgenote Lysbette Vincx
beloven Clare Brabants bij zich op te nemen en te onderhouden gedurende haar leven.
Daarvoor ontvangen zij 10 lb. gr., welk bedrag moet teruggegeven worden indien zij om één of
andere reden niet meer aan hun verplichtingen (kunnen) voldoen. Jan en Lysbette voorn.
moeten echter hun volledige bezit en voornamelijk hun huis gelegen op de hoek van de
Kouterstraat tegen de Walmeer als onderpand geven. Landheren: Gheraert de Manterne,
priester in naam van de H. Geest van St.-Niklaas en her Lieven Coelins, priester - 1405
september 16
301/18 / f. 16v/11- Schepenen veroordelen Pieter de Scaepdrivere om als borg voor Jacob
Creven 3 lb. 17 s. gr. te betalen aan Willem Sersimoens voor turf. Bovendien wordt Jan
Wouterman veroordeeld om 20 s. gr. torn. te betalen aan Pieter de Scaepdrivere voor turf 1405 september 16
301/18 / f. 2v/3- Jan Pays en zijn wettige echtgenote Jehanne van Eymsrode schelden Jan
Stragier de verplichtingen kwijt die hij moet nakomen in verband met het leen van voorn.
jonkvrouw. Dit leen dat genaamd is "tgoet te Poytevins" houdt de voorn. jonkvrouw van het
klooster van Wevelgem en is gelegen in de parochie van Geluwe - 1405 september 17
301/18 / f. 2v/7- Katheline van Overackere, weduwe van Willem Gillissoens, legeert aan haar
moeder Machteld Sgraven, weduwe van Jan van Overackere, 1 stede met lochtine en een kleine
weide welke gelegen zijn op de Meerhem. Landheer en ontvanger: Jan Marsepein, broeder in
het St.-Janshuis aan de Houtbriel - 1405 september 17
301/18 / f. 3v/13- Matheeus de Bleekere erkent 14 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Jan
Cueveliere, voor de aankoop van een paard - 1405 september 17
301/18 / f. 10r/8- Pieter van Heetackere erkent 4 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Ghiselbrecht
van den Pitte - 1405 september 17
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301/18 / f. 23v/6- Pieter de Scaepdrivere erkent, in naam van de abdis van het klooster te
Petegem 26 lb. par. schuldig te zijn aan Matthijs van den Wincle, fs. Zegher, voor moerpracht.
Van dit moer heeft Wouter van der Heiden de helft in pacht - 1405 september 17
301/18 / f. 23v/7- Wouter van der Heiden, valkenier, erkent 20 lb. par. schuldig te zijn aan
Matthijs van den Wincle voor moerpacht. Van ditzelfde stuk waarvan Pieter de Scaepdrivere de
helft in pacht heeft - 1405 september 17
301/18 / f. 3r/2- Gillis Symoens fs. Jan erkent 22 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Luucke
Lammoet voor laken - 1405 september 18
301/18 / f. 3r/4- Schepenen veroordelen Arend Fierins om 2 lb. 11 s. gr. te betalen aan
Heinric Hoerinc, broeder in het gasthuis - 1405 september 18
301/18 / f. 3r/5- Schepenen veroordelen Roeland Hugaerde om 2 lb. 5 s. 6 d. gr. te betalen
aan Arend Fierins - 1405 september 18
301/18 / f. 3r/6- Roegeer Ansin erkent 12 lb. gr. schuldig te zijn aan Kateline Parmentier,
weduwe van Wouter Besyp voor de aankoop van lijnwaad - 1405 september 18
301/18 / f. 11v/7- Schepenen veroordelen Pieter de Grutere, alias Mauwers en Pieter de
Grutere, broer van Jan de Grutere, om als borgen voor Jan de Grutere voorn. 9 lb. 2 s. 6 d. gr.
torn. te betalen aan Willem van Ravescoet - 1405 september 18
301/18 / f. 2v/10- Lysbette Skonrux, echtgenote van Clais van den Berghe, erkent 36 s. gr.
schuldig te zijn aan Michiel Pienaken voor een lening - 1405 september 19
301/18 / f. 3r/7- Ghelloet Damman, fs. Lieven, heeft een hofstede verkocht aan Gillis van de
Sande voor een erfrente van 3 lb. par. per jaar. Deze hofstede is gelegen aan de Kalandeberg op
de hoek van de Bennesteeg (richting Voldersstraat). Om deze erfrente te verzekeren moet
Gillis voorn. een woonhuuis van minimum 10 lb. gr. laten bouwen op de voorn. hofstede 1405 september 19
301/18 / f. 3v/1- Schepenen veroordelen Jan Twintichoeghen om 4 lb. 10 s. gr. te betalen aan
Jan van Bruecele, fs. Pieter, voor achterstallige pacht - 1405 september 19
301/18 / f. 3v/2- Schepenen veroordelen Gillis de Coster, fs. Jan, om 22 s. gr. te betalen aan
Jan den Croec - 1405 september 19
301/18 / f. 3v/3- Schepenen veroordelen Joes Wanten om 16 lb. par. te betalen aan Wulfarde
van Steelant - 1405 september 19
301/18 / f. 3v/4- Jan Dullin erkent 19 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Mathys Colinne voor 1
harnas - 1405 september 19
301/18 / f. 3v/10- Jan van Tsionghen verklaart geen recht te hebben op de lijfrente van 10 s.
gr. torn. per jaar die vroeger toekwam aan Robbrecht de Valkeneeren en nu overgegaan is op
zijn weduwe en erfgenaam. Deze lijfrente is bezet op het goed te Stappeldijke dat eigendom is
van het klooster van Cameroen - 1405 september 19
301/18 / f. 8r/11- Laureins van Brabant geeft de erfenis die hij ontvangen heeft van Goessin
Bollaert aan Jan van Vleneken en diens gezellen om ze te vergoeden voor het feit dat ze zich
borg gesteld hebben bij een zending tussen hem en Goessin voorn. - 1405 september 19
301/18 / f. 13r/8- Gillis en Clais van den Damme, gebroeders, erkennen 6 lb. 9 s. gr. torn.
schuldig te zijn aan Jan Van Everghem, voor houten latten - 1405 september 19
301/18 / f. 13r/11- Schepenen veroordelen Gillis van der Donct, bakker, om 33 s. gr. torn. te
betalen aan Gustaes Rioets voor bier - 1405 september 19
301/18 / f. 17v/3- Thomas Stuerem en Jan Clocman, erfachtige lieden, rapporteren dat
Roegier van der Cruse, woonachtig te Heestert, voor hen op 18 september 1405 erkend heeft
36 nobels schuldig te zijn aan Jan den Zaghere. Borgen: Jan van Tideghem, korenslijter, en Jan
Quaethammys, woonachtig te Waregem - 1405 september 19
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301/18 / f. 34v/13- Schepenen veroordelen Laureins de Wulf om 23 s. gr. te betalen aan
Willem Matthysse - 1405 september 19
301/18 / f. 3v/6- Adaem Cuelmoet erkent 6 lb. 12 s. gr. schuldig te zijn aan zijn oom Mathys
van Varendonc voor een lening. Voldaan: 9 februari 1409 (n. s.) - 1405 september 22
301/18 / f. 3v/7- Diederic van Lenis, priester, en zijn dienstmeid Mergriete Betteneefs
erkennen 24 lb. gr. torn. ontvangen te hebben die Philips van den Hoetvelde en zijn borgen
hen schuldig waren voor de aankoop van een huis. Dit huis is gelegen in de Broekstraat in de
Nederkwaadham tussen de huizen van Gillis van den Bossche en Michiel van Roeme - 1405
september 22
301/18 / f. 3v/8- Schepenen veroordelen Lievin van den Hole om 15 lb. gr. torn. te betalen
aan Kristiaan van der Gracht - 1405 september 22
301/18 / f. 3v/9- Jan Ghisels, fs. Jan, heeft voor een periode van 6 jaar een brouwerij
verhuurd aan brouwer Jan Claeuwaerde voor 3 lb. gr. torn. per jaar. Deze brouwerij die
genaamd is "Wit Lelyken" is gelegen buiten de Windgaten - 1405 september 22
301 /18 / f. 10v/5- Kristiaen Crabbe erkent 28 s. 10 d. gr. schuldig te zijn aan Jacob Vrensch
voor achterstallige pacht - 1405 september 22
301/18 / f. 13r/4- Jan van Praet, bakker, erkent 22 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Gerard den
Stoevere - 1405 september 22
301/18 / f. 12r/2- Pieter van der Haghe, fs. Heinric, wonende te Biervliet erkent 6 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan Jan van den Houwere, fs. Gillis, voor leder - 1405 september 23
301/18 / f. 35v/12- Schepenen veroordelen Jan van Bughensele om 34 s. 4 d. gr. te betalen
aan Jan Ghisels - 1405 september 23
301/18 / f. 3r/11- Daniel Sergheerards erkent 5 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Victor Wytins,
voor de aankoop van tin - 1405 september 24
301/18 / f. 3v/12- Gillis Simoens erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn zwager Jan
Everwyne voor huishuur en geleend geld - 1405 september 24
301/18 / f. 10r/1- Schepenen veroordelen Jan van Reysbrouc om, als borg voor Jan van der
Brugghen, 47 s. 4 d. gr. te betalen aan Pieter van Yper - 1405 september 24
301/18 / f. 10r/2- Pieter van der Haghen, fs. Heinric, van Biervliet erkent 48 s. gr. schuldig te
zijn aan Jan van Doerenselaer voor gevet leder - 1405 september 24
301/18 / f. 10r/3- Jan Steenart erkent dat Cornelis van der Muelen hem in naam van Pieter
Aket en Symoen den Grave 34 lb. par. betaald heeft - 1405 september 24
301/18 / f. 10r/4- Diederic Scaec erkent 44 lb. par. schuldig te zijn aan jonkvrouw Beele van
der Corben, weduwe van Willem Coens, voor achterstallige pacht - 1405 september 24
301/18 / f. 10r/6- Gerard van den Roden erkent 38 s. gr. schuldig te zijn aan Lieven Versoyen
voor de aankoop van een kamer. Borg: Felix van Waleghem en Philips Ramont - 1405
september 24
301/18 / f. 10r/7- Schepenen veroordelen Lieven Inghelbrecht om als borg voor Vincent van
der Sickelen 22 s. gr. te betalen aan Willem van der Hove voor de aankoop van een paard 1405 september 24
301/18 / f. 11r/5- Schepenen veroordelen Bardin Bitebiere om 30 s. gr. torn. te betalen aan
Jacob Doedins en de erfgenamen van Willem Seghers voor leder. Voldaan: 13 januari 1406
(n.s.) - 1405 september 24
301/18 / f. 12r/1- Pieter van der Haghe, fs. Heinric, erkent 12 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan
Pieter Borluut, huidevetter, voor leder - 1405 september 24
301/18 / f. 13r/2- Katheline erkent in naam van haar wettige echtgenoot Pieter Vos 2 lb. 5 d.
gr. torn. schuldig te zijn aan Gerard de Stoevere - 1405 september 24
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301/18 / f. 3r/8- Segher van den Bossche erkent 2 lb. 4 s. gr. schuldig te zijn aan Clais van
Munte - 1405 september 25
301/18 / f. 4r/5- Justaes van Coets erkent 12 lb. gr. torn. ontvangen te hebben van broeder
Jan van de Walle, prior van het convent van de predikheren, voor de aankoop van een erfrente
van 6 lb. par. per jaar. Deze erfrente had Justaes voorn. eertijds gekocht van Jan van Houten 1405 september 25
301/18 / f. 10r/5- Lisbette, natuurlijke dochter van Willem de Rijke, die na haar scheiding van
tafel en bed met haar echtgenoot Jan Moeris, zelfstandig haar belangen behartigt, meldt dat zij
de halve loeve die ze na de dood van haar zuster geërfd heeft, aan Hector van der Pre en diens
wettige echtgenote Lisbette Semmincx verkocht heeft. (De regeling van deze erfeniskwestie is
gedaan onder het bewind van schepenen Ghelmoet Amman, Pieter van der Meulen en cs. op
25 september 1405 (n.s.) en staat genoteerd op het 32ste blad van het schepenregister van dat
jaar). Deze halve loeve is bezet met een jaarlijkse rente van 14 s. 6 d. par., die toekomt aan het
kapittel van St.-Veerle. Bij deze halve loeve was vroeger nog een plaatsje dat nu eigendom is
van Gillis van de Meulen en bezet is met een lijfrente van 1 nobel per jaar ten voordele van
Lisbette van der Mueleneren, echtgenote van Jan van der Asselt. Landheer en ontvanger van de
voorn. loeve, in naam van het kapittel van St.-Veerle: Jan Morael, kanunnik van St.-Veerle 1405 september 25
301/18 / f. 11r/9- Schepenen veroordelen Jan de Clerc, witledertouwer, om 26 s. 8 d. gr. te
betalen aan Jan Tuepin - 1405 september 25
301/18 / f. 3r/9- Willem Maes van Bouchoute erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Gloriën
Beijerijx voor land - 1405 september 26
301/18 / f. 3r/10- Jan van Houthem erkent 5 lb. 14 d. gr. schuldig te zijn aan Clais Symoens,
alias van Meulenbeke, voor de koop van een meers - 1405 september 26
301/18 / f. 4v/8- Jan van den Hecke en Joes Groetaerd erkennen 32 s. gr. schuldig te zijn aan
Jan van Calkine, ontvanger van mijnheer van Sint-Baafs, voor achterstallige pacht van een
meers. Voldaan: 23 mei 1413 in het schependom van Leonis van der Meere - 1405 september
26
301/18 / f. 10r/9- Jan de Leen erkent 6 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan Bareye voor een lening.
Borg: Jan Amman, fs. Olivier - 1405 september 26
301/18 / f. 10v/1- Lisbette Spruts, weduwe van Clais Stuerem en Margriet van den Haerde,
weduwe van Jan Werrekin, erkennen dat Soetin Shauwers, weduwe van Gerard van Berc, hen
bij haar vertrek naar Rome 5 lb. gr. torn. heeft gegeven. Met deze 5 lb. moet het volgende
gebeuren:
- bij haar terugkomst moeten Lisbette en Margriet voorn. deze haar binnen het half jaar
terugbetalen
- indien zij mocht overlijden tijdens de reis, dan erft haar kleinkind Claeskin Tkint, fs. Joes (die
momenteel in Engeland woont) deze 5 lb. zodra hij volwassen is geworden
- indien Claeskin voordien mocht overleden zijn, dan moet dit bedrag overgemaakt worden aan
haar broer Jan den Hauwere - 1405 september 26
301/18 / f. 11v/3- Pieter van den Driessche (voogd over zijn wettige echtgenote Katheline
Scocx, weduwe van wijlen Robberecht Valkeneren), Jan Haesbyt in eigen naam en Willem van
Gansbeke en Fransoys de Brune (voogden over hun resp. vrouwen, erfgenamen van
Robberecht voorn.) erkennen dat zij in het geschil tussen hen en Jan van Froemont, bursier
van Stoppeldijke, betreffende de lijfrente van 10 s. gr. per jaar (bezet op het goed van
Stoppeldijke, en betaald door Jan van Sionghen) akkoord zijn met het feit dat de lijfrente
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afgekocht wordt en verklaren dat zij niets meer zullen eisen van de abt van het klooster van
Cambron of van het goed van Stoppeldijke - 1405 september 26
301/18 / f. 24r/3- Schepenen veroordelen Heinric de Scanfelere om als borg voor Jan den
Loesen 5 lb. 10 s. 4 d. gr. torn. te betalen aan Jan van den Hecke, priester - 1405 september 26
301/18 / f. 10v/4- Gerard de Mulre, alias de Sceppere, metser, erkent 8 s. 11 gr. schuldig te
zijn aan Gerard der Potheere voor bier - 1405 september 28
301/18 / f. 10v/6- Anthonis Cabuus erkent 32 s. 1 d. gr. schuldig te zijn aan Jan Valken van
Ieper voor de aankoop van klederen en juwelen - 1405 september 28
301/18 / f. 10v/7- Jan van der Schelden erkent als borg voor Lodewijc Willaye 37 s. 9 d. gr.
schuldig te zijn aan Jacob de Monteneere voor wijn. Voldaan: 28 september 1405 - 1405
september 28
301/18 / f. 11r/1- In het geschil tussen Lauwereins Kervins enerzijds en Cornelis den Clerc
van Brakel anderzijds, oordelen de schepenen en met hen de gezworen landmeters meester
Gillis de Zuttere en meester Jan Eebin dat Cornelis den Clerc voorn. het gemeenschappelijk
toilet dat in het huis van Lauwereins Kervins voorn. staat mag blijven gebruiken - 1405
september 28
301/18 / f. 11r/10- Schepenen veroordelen Ydiere van Ydeghem om 29 s. 1 d. gr. te betalen
aan Jan van den Hulle - 1405 september 29
301/18 / f. 11v/6- Wouter Bessel alias de "cupre" priester, legeert zijn behuisde stede, gelegen
voor de Lazarij, aan Heinric Hoerinc, broeder in dit voorn. gasthuis. Indien Heinric voorn.
echter eerder mocht overlijden dan Wouter voorn. dan schenkt deze laatste zijn eigendom aan
de lazarij zelf op voorwaarde dat voor hem wekelijks een mis wordt opgedragen en dat voor
broeder Heinric een eeuwigdurend jaargetijde wordt gesticht. Indien het gasthuis zijn
verplichtingen echter niet nakomt gaat de voorn. eigendom (onder dezelfde voorwaarden) over
naar Poortakker - 1405 september 29
301/18 / f. 10v/8- Jan Serjant heeft onder specifieke voorwaarden een half huis verkocht aan
Daneel de Smet (de andere helft is reeds eigendom van Daneel voorn.) Het huis is gelegen in
de Guldenstraat, tegenover dit van mer Kerstoffel Vuts en naast het huis dat eigendom is van
Jan Serjant en Roegier Diedericx. Landheer: Gustaes Onredene in naam van de stad Gent 1405 september 30
301/18 / f. 4v/2- Cornelis Dekeere (parochiepriester van St.-Michiels), Heinric van Ansbeke
(priester) en Jan Sersymoens, regeerders en Jacob Leyscoef (priester, ontvanger van de
cotidiane van St.-Michiels) hebben ten voordele van de cotidiane, de stede gelegen op de hoek
van de Lange Kruisstraat, verkocht aan Willem Bloc van Steelant voor 5 lb. par. per jaar
erfelijke rente, welke rente bezet is op de voorn. stede en op een boomgaard in de Houtbriel.
Deze had de cotidiane op 22 juli gekocht van ridder Daneel Haelwyne tijdens het schependom
van her Ghelnoet Sammans, her Pieter van der Meulen en cs. - 1405 2 oktober
301/18 / f. 10v/9- Raes van Varnewyc en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Katheline
Huughssone hebben een erfrente van 50 s. par. en drie kapoenen per jaar verkocht aan Jan
Utenberghe. Deze erfrente is bezet op de helft van een huis en erf, gelegen in de Veldstraat op
de hoek van de Conduitsteeg, waar Jan Paesdach in woont - 1405 oktober 2
301/18 / f. 10v/10- Raes van Varnewyc en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Katheline
Huughssoens hebben een erfrente van 6 lb. par. per jaar verkocht aan Lucke van de Pitte,
ontvanger van het klooster van de St.-Claren. Deze erfrente, die het voorn. echtpaar eertijds
gekocht had van Ghelloet den Amman, fs. Lieven, en diens wettige echtgenote jonkvrouw
Aechte, is bezet op het huis en erf gelegen in de Hoogpoort, naast het huis van Symoen van
der Zickele (dat genaamd is "de Kleine Sikkel") - 1405 oktober 2
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301/18 / f. 11r/3- Schepenen veroordelen Meeuse den Dobbeleere van Beveren om 3 lb. 14
s. gr. torn. te betalen aan Pieter van Muelendyc voor pacht - 1405 oktober 2
301/18 / f. 11v/2- Jan Blideleven erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Verperensone
voor bier - 1405 oktober 3
301/18 / f. 16v/1- Jonkvrouw Inece Goethals, weduwe van Jan Heymans, heeft de helft van
haar huis op lijfrente (30 s. gr. torn. per jaar) verkocht aan Gillis Heymans - 1405 oktober 3
301/18 / f. 23r/8- Schepenen veroordelen Jacob den Swertvagaert om de 2 lb. 4 s. gr. torn. af
te lossen aan Olivier van der Eeken voor een harnas dat hij in pand gegeven had - 1405
oktober 3
301/18 / f. 14r/5- Gustaes Onredene, landheer in naam van de stad Gent over het hierna
beschreven huis, rapporteert samen met her Jan Hebbel erfachtig man, dat Kerstine van
Coetvelde, weduwe van Jan de Meulneeren op 6 juli ll. van der Steene voor timmerhout. Dit
bedrag heeft Kerstine voorn. bezet op een half huis gelegen in de Grauwpoort. Landheren:
Gustaes Onredene in naam van de stad Gent en Luuck Uterwulghen - 1405 oktober 4
301/18 / f. 8r/4- Jan Borluut de oude, fs. Ghijselbrecht, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn
aan Ghelmoete van Lenis - 1405 oktober 5
301/18 / f. 11r/8- Schepenen veroordelen Jan van Deurmere om als borg voor jonkvrouw
Jehanne van Haelwijne 24 s. gr. te betalen aan meester Jan Tuepine - 1405 oktober 5
301/18 / f. 11v/8- Joes Bernaert erkent 15 s. 9 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Katheline
Hoernekins - 1405 oktober 5
301/18 / f. 24v/3- Gillis de Inede erkent 2 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Troylus Ysermanne
voor een schip - 1405 oktober 5
301/18 / f. 6v/14- Schepenen veroordelen Segher Bernage om 24 s. gr. te betalen aan Heinric
van Hoerbeghem. Voldaan: 10 februari 1406 (n.s.) - 1405 oktober 6
301/18 / f. 10r/11- Jan de Meyere, brouwer, erkent 32 s. gr. schuldig te zijn aan Pauwelse
Mus, voor graan - 1405 oktober 6
301/18 / f. 11r/4- Segher de Vriese erkent 7 lb. 5 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Danins voor
een lening - 1405 oktober 6
301/18 / f. 11r/7- Jan de Coepman, koopman, erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Clais
Utenberghe voor leder - 1405 oktober 6
301/18 / f. 12r/5- Gillis van der Donct erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Symoen
Utenwulghen - 1405 oktober 6
301/18 / f. 12r/8- Schepenen veroordelen Gerard Urisinc om in naam van Gillis de Hondt 2
lb. 11 s. gr. torn. te betalen aan Mathys van den Boegaerde - 1405 oktober 6
301/18 / f. 14r/2- Jan Huughs, fs. Pieter, en zijn wettige echtgenote Margriet Sclercx hebben
een lijfrente van 12 lb. par. per jaar verkocht aan Pieter Palen, fs. Jan. Deze lijfrente moet
binnen de drie jaar bezet zijn op verschillende erven die gelegen zijn in de parochie van
Dentergem. Voldaan: 13 september 1409 - 1405 oktober 6
301/18 / f. 43r/7- Jacob Deynoet heeft aan Pieter van Hertbuer een stal in het groot vleeshuis
verhuurd voor 1 jaar - 1405 oktober 6
301/18 / f. 4v/5- Jacob de Saghere erkent 36 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Bonten voor de
aankoop van graan - 1405 oktober 7
301/18 / f. 5r/1- Philips de Costere erkent 3 lb. 8 s. 6 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
vander Boeninghen voor pacht - 1405 oktober 7
301/18 / f. 7r/11- Jan van Houthem, kruidenier, erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Jacob van
den Heede voor lijfkoeken - 1405 oktober 7
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301/18 / f. 10r/10- Jan Bollaert, fs. Heinric, erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Gheldolve
Stassins - 1405 oktober 7
301/18 / f. 11r/6- Pieter Martin Dey woonachtig in de Mourstraat erkent 36 s. gr. schuldig te
zijn aan Clais Utenberghe voor leder - 1405 oktober 7
301/18 / f. 13v/13- Schepenen veroordelen Lieven van der Brugghe om 5 s. gr. te betalen aan
Jacob van der Biest voor achterstallige huishuur - 1405 oktober 7
301/18 / f. 17v/2- Willem Wedemaer erkent 3 lb. 12 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan de
Saghere voor huishuur - 1405 oktober 7
301/18 / f. 22v/5- Lieven de Quinkere, Jacob Doedin, Thomas de Tauweric, Pieter Borluut,
Clais Utenberghe, Jan van Doerisslaer, Gerard van den Nieuwenhuls, Gheeren Borluut fs.
Goessin, Jan Wenlin fs. Jan en Jan van der Crusen, huidevetters, erkennen dat zij als dichtste
geburen en bezetters van de sleutel van de sluis op het Dwersland de pachters van de Nieuwe
Schaapbrug zullen vergoeden van mogelijk opgelopen schade - 1405 oktober 7
301/18 / f. 33v/16- Schepenen veroordelen Jan Bosscarde om 5 lb. 15 s. gr. te betalen aan
Gerard Bette, voor achterstallige pacht - 1405 oktober 7
301/18 / f. 11r/11- Vincent van der Sickelen erkent 6 Engelse nobels, 4 Vlaamse nobels, 7
Vlaamse leeuwen, 2 Pieters, 3 lb. 2 s. 2 d. gr. en 2 zilveren schalen (die elk 1 1/2 mark wegen)
schuldig aan her Jan Wieric, monnik in de St.-Pietersabdij voor een lening - 1405 oktober 8
301/18 / f. 11v/1- Jan Enin erkent 30 s. 4 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van Langhelede,
smid, voor smeedwerk. Voldaan: 4 februari 1406 (n.s.) - 1405 oktober 8
301/18 / f. 13r/3- Lysbette van Turtelboeme, weduwe van Gillis de Maerscalc, erkent 32 s. 11
d. gr. schuldig te zijn aan Gerard den Stoevere - 1405 oktober 8
301/18 / f. 4r/3- Schepenen veroordelen Willem van Gheluwe om 2 lb. 8 s. 8 d. gr. te betalen
aan Michiel Pienaken - 1405 oktober 9
301/18 / f. 4r/4- Om de testamentaire beschikkingen van zijn vader Jan de Longcourt na te
komen, die bepalen dat een eeuwige rente wordt gevestigd om voor hem een eeuwigdurend
jaargetijde in de St.-Janskerk te bekostigen, evenals de aalmoezen voor de armen van de St.Jans- en St.-Michielsparochie, berent Jan de Longcourt fs. Jan zijn huis op de Leie (genaamd "t
Steenhuis") met een rente van 4 lb. 10 s. par. per jaar. Op 18 februari 1415 (n.s.) verklaren de
H. Geest- en kerkmeesters van St.-Jans resp. Stevin van Liekerke, Victor van der Ziclen
enerzijds en Sijmoen Bette en Ghelloet Lenis anderzijds en de H. Geestmeesters van de St.Michielskerk Willem en Jan Lievens dat de voorn. rente afgelost werd - 1405 oktober 9
301/18 / f. 10r/12- Schepenen veroordelen de weduwe van Jan Longheville om de helft van
16 lb. 18 s. 11 d. gr. te betalen aan de weduwe van Raes van de Wale - 1405 oktober 9
301/18 / f. 11v/5- Om zijn schulden ten belope van 10 lb. gr. torn. af te korten geeft Jan de
Stichtere, fs. Willem, enkele goederen met een waarde van 6 lb. gr. torn. aan Willem
Reingheerssone. Bovendien geeft Jan voorn. de volmacht aan Willem voorn. om alle hem
verschuldigde bedragen te innen. Volgende goederen worden met naam genoemd:
- een woonhuis, een schuur en een duifhuis in Wachtebeke (waar Jan voorn. nu in woont) aan
het moer bij Jan Deckers
- 1/3 deel van alle turf die dit jaar zal gedolven worden uit de nieuwe lede en de schooten lede
te Wachtebeke - 1405 oktober 9
301/18 / f. 12r/6- Jacob van der Donct erkent 2 lb. 4 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Symoen
Lechensoene voor graan - 1405 oktober 9
301/18 / f. 12r/7- Vonnis van de schepenen waarbij Jacob van Herderebeurch en Roeland de
Amman, baljuw van Lovendegem, de twee partijen zijn - 1405 oktober 9
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301/18 / f. 12r/9- Jan de Brune, fs. Philips, erkent 36 s. gr. schuldig te zijn aan Jan van der
Nieuweweghe voor 4 mud haver - 1405 oktober 9
301/18 / f. 12r/10- Hector Sersanders erkent 23 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan jonkvrouw
Marie, gevolmachtigde van haar echtgenoot Lievin Smoenx, voor de aankoop van laken - 1405
oktober 9
301/18 / f. 12v/10- Pauwels van Muushole heeft een erfrente van 12 lb. par. per jaar verkocht
aan Jan van Maelgavere, kruidenier. Deze erfrente is bezet op stukken grond in het ambacht
Maldegem - 1405 oktober 9
301/18 / f. 15r/17- Justaes van Wydebroec erkent dat hij, als schadevergoeding voor de 13 lb.
10 s. gr. borgtocht die Joes van den Cleygate voor hem betaald heeft, al hetgene dat Ghysel
Boyst hem schuldig is, zal schenken aan Joes - 1405 oktober 9
301/18 / f. 4v/9- Symoen de Brabantere erkent 7 lb. 8 s. 2 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van Calkine in naam van de heer van St.-Baafs, voor de achterstallige pacht van het goed te
Ghisensele - 1405 oktober 10
301/18 / f. 5r/9- Pauwel van Muushole en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Anne, fa.
Syoets, hebben het derde deel van het huis waar zij in wonen verkocht aan Jan van Boxtale en
diens wettige echtgenote Katheline Sersanders. Het huis is gelegen in de Nederscheldestraat
voor het Gerard Duivelsteen, waar Jan van Meerlaer vroeger in woonde. Op het huis is een
erfrente bezet om het jaargetijde van Lous van Sloete te bekostigen in de St.-Janskerk - 1405
oktober 10
301/18 / f. 12r/3- Margriet Scupers, weduwe van Jan Hoelbrouc, erkent 20 s. gr. torn.
schuldig te zijn aan Joes Bekaert en Gillis den Crudeneere voor een lading hout die nog door
wijlen haar echtgenoot aangekocht is geworden. Borgen: jonkvrouw Beele Smontenere en
Pieter Meesterjan - 1405 oktober 10
301/18 / f. 12v/9- Jan van den Damme heeft een lijfrente van 18 lb. par. per jaar verkocht
aan Jan van Nevele en diens wettige echtgenote jonkvrouw Katheline Spelmaelge. Deze
lijfrente is bezet op alle eigendommen van Jan van den Damme. Doorstreept op 30 augustus
1406 - 1405 oktober 11
301/18 / f. 4v/1- Jan van den Boengarde, fs. Soyer, heeft een erfrente van 7 lb. 8 s. par. per
jaar verkocht aan Gerard van Campene. Soyer, vader van Jan voorn., had deze erfrente eertijds
gekocht van Clais Lanen en diens echtgenote Katheline - 1405 oktober 12
301/18 / f. 12r/11- Schepenen veroordelen Lieven van Zombele om 23 s. 9 d. gr. torn. te
betalen aan Willem van Clapdorp - 1405 oktober 12
301/18 / f. 12v/13- Jan van den Damme, kleermaker, erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te zijn
aan Michiel van Gansbeke, parochiepriester van Munte, voor de aankoop van een leen - 1405
oktober 12
301/18 / f. 13v/1- Jacob de VIijc erkent 41 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Loenisse van den
Moure voor achterstallige pacht op een stuk grond in Kerskine - 1405 oktober 12
301/18 / f. 5r/8- Schepenen veroordelen Margriet Pankoucx, weduwe van Symoen de Vos
om 2 lb. gr. torn. te betalen aan de echtgenote van Pieter Alant in naam van haar echtgenoot 1405 oktober 13
301/18 / f. 7r/13- Matthijs Damman heeft een huis gehuurd in de Langemunt van Raes van
Vaernewyc en jonkvrouw Race, weduwe van de Walle - 1405 oktober 13
301/18 / f. 12r/13- Olivier de Smytere erkent 24 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lysbette, echtgenote van Jacob Utenwulghen - 1405 oktober 13
301/18 / f. 12v/1- Schepenen veroordelen Bertelmeeus van Papeghem om 3 lb. 8 s. gr. te
betalen aan Jan Pontiere, fs. Goessin, voor achterstallige pacht - 1405 oktober 13
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301/18 / f. 12v/2- Margriet Scaerslipers erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Olivier van
den Strekele voor een lening. Borgen: Pieter de Man en Jacob van den Bossche - 1405 oktober
13
301/18 / f. 12v/4- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis en cs. op 18 juni 1405 Jan de Castelleine
veroordeeld hebben om 28 s. gr. te betalen aan Jan Fierins. Borg: Jan de Cupere - 1405
oktober 13
301/18 / f. 12v/6- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis en cs. op 10 oktober 1404 Jan van Landuur
veroordeeld hebben om 7 s. 2 d. gr. te betalen aan Daneel de Prinche - 1405 oktober 13
301/18 / f. 12v/7- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis en cs. Gerard van den Heede op 7 augustus
1404 veroordeeld hebben om 1100 stukken hout te betalen aan Arent van den Hende. Borg:
Pieter Pale - 1405 oktober 13
301/18 / f. 4r/1- Jan van Cothem, Roelant van der Heyden en cs., vinders van de St.Jacobsparochie rapporteren dat hun voorgangers Willem van de Pitte, Jan Toete en cs. op 11
augustus ll. Jan van der Dict veroordeeld hebben om 28 s. 3 d. gr. te betalen aan Pauwel den
Blende - 1405 oktober 14
301/18 / f. 4v/6- Johannes de Clerc, die woont voor het schepenhuis, erkent 30 s. gr. schuldig
te zijn aan Cornelis van de Keere, parochiepastoor van St.-Michiels, voor de verkoop van
boeken. Voldaan: 5 februari 1406 (n.s.) - 1405 oktober 14
301/18 / f. 12r/12- Schepenen veroordelen Jan Rabaute om als borg voor Jan den Clerc, fs.
Martin, 1700 stukken hout en een halve taille (Deinse maat) te betalen aan Katheline van
Authem - 1405 oktober 14
301/18 / f. 12v/3- Jan de Passere erkent 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van Lokerne,
schipman, voor hout - 1405 oktober 14
301/18 / f. 4r/2- Philips van Dickele, ds. fs. Jan, erkent 8 lb. 11 s. gr. torn., voor achterstallige
pacht, schuldig te zijn aan Andreus van der Crayen, prior en opperontvanger van de kerk van
St.-Pieters te Gent - 1405 oktober 14
301/18 / f. 12v/5- Jonkvrouw Aechte van Bruecele erkent een legaat van 2 lb. gr. torn.
ontvangen te hebben van Sabine Svolres, grootmoeder van de broers Copkine en Drieskine
Moreels, natuurlijke kinderen van Stevin Moreels en Lysbette Svolres - 1405 oktober 14
301/18 / f. 12v/11- Katheline Steenkins, weduwe van Heinric Huds, erkent 6 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan haar zoon Heinric Huds (in verband met de erfenis van zijn vader) - 1405
oktober 15
301/18 / f. 12v/12- Lysbette, echtgenote van Andrie Duninx, makelaar, erkent 2 lb. 7 s. 3 d.
gr. schuldig te zijn aan Jan Stercmanne voor blauwverf - 1405 oktober 15
301/18 / f. 4r/6- Schepenen veroordelen Jan van der Brugghen fs. Jan om 34 s. gr. torn. te
betalen aan Jan Quadepayen - 1405 oktober 16
301/18 / f. 4r/7- Pieter Brustem erkent 24 lb. 3 s. par., 6 mudden, 5 halsters tarwe en 8
kapoenen schuldig te zijn aan het klooster van de Bijloke voor achterstallige pacht - 1405
oktober 16
301/18 / f. 4r/8- Op verzoek van broeder Jan van de Walle, prior van de Predikheren te Gent
en broeder Luuck van Wetteren, prior van de Onze-Lieve-Vrouwe-broeders, is het huis dat
gelegen is buiten Turre waar Clais Daens inwoonde en nu toebehoort aan Vincent van der
Sickelen, gepand om een som van 2 lb. 10 s. gr. torn. te verhalen. Deze panding werd gedaan
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door Jan van Buxstale, amman, en Stevin van Liedekerke, Pieter Spieghel en Willem van
Meerende - 1405 oktober 16
301/18 / f. 4r/9- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen Heinric van den Wulfgate
en Pauwel Goeris in verband met het gebruik van de lochtinc van Pauwel voorn. De
schepenen beslissen dat Heinric voorn. de lochtinc mag blijven bewerken zoals eertijds tussen
hun beiden was afgesproken - 1405 oktober 16
301/18 / f. 5r/2- Jan van der Galeyden, Jan de Herde en Jan de Vos, vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis, Jan Wercman en cs., Jan van
Praet op 28 januari ll. veroordeeld hebben om 17 s. 4 d. gr. torn. te betalen aan Bussaerd
Uteloet. Borg: Mathys van den Perre - 1405 oktober 16
301/18 / f. 5r/5- Vonnis van de schepenen in het geschil tussen Sanders van St.-Pieters
enerzijds en Willem Ghisels als borg voor Lysbette van Eecke, fa. Lievens, anderzijds, waarbij
Willem voorn. de 15 gr. achterstallige huur moet betalen aan Sander voorn. voor een badhuis
dat Lysbette huurt - 1405 oktober 17
301/18 / f. 34r/1- Ridder Hughe van Grames erkent 12 lb. par. per jaar schuldig te zijn aan
Robbrecht van Grames voor een lijfrente. Deze lijfrente was bezet op een leen van Hughe
voorn. gekocht had van de heer van Oudenaerde en gelegen is in de parochie van Melden.
Daar Jan Utenhove 4 lb. gr. per jaar schuldig is aan Hughe van Grames komen beide partijen
overeen dat Jan Utenhove deze 12 lb. par. jaarlijks aan Robbrecht zal uitbetalen. Bovendien
wordt hem toegestaan deze lijfrente te lossen voor 10 lb. gr. Deze lossing is gedaan op 30
september 1407 - 1405 oktober 17
301/18 / f. 34r/2- Jan Utenhove, fs. Jan, erkent een lijfrente van 4 lb. gr. per jaar schuldig te
zijn aan ridder Hughe van Grames en diens echtgenote Jehanne van den Wincle. Deze lijfrente
is bezet op 4 verschillende lenen. Aan Jan Utenhove voorn. wordt toegestaan deze lijfrente af
te lossen. Deze lossing gebeurt op 1 juli 1406 en 28 juli 1407 telkens voor 2 lb. gr. - 1405
oktober 17
301/18 / f. 9v/8- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen meester Jan van
Cruusbroec, procureur en gevolgmachtigde van de priorin van het hospitaal van
Geraardsbergen enerzijds en Lisbette Sruwen anderzijds i.v.m. een erfrente van 2 lb. gr. per jaar
die haar vader had achtergelaten. De schepenen oordelen dat Lisbette voorn. het
overeengekomen deel van haar erfenis moet afstaan - 1405 oktober 18
301/18 / f. 2v/5- Jan Utenhove, fs. Jans, heeft aan Jan Goessins een erfrente van 14 s. 10 d.
par. per jaar verkocht. Deze rente is bezet op het erf te Crommen Essche, waar Jan Goessins
momenteel op woont - 1405 oktober 19
301/18 / f. 4v/7- Jan van Mendonck erkent 2 lb. 5 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Heinric den
Smet voor een lening - 1405 oktober 19
301/18 / f. 4v/10- Pauwels van der Craeyen erkent 20 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Willem
van Goeselaer, voor gelagkosten - 1405 oktober 19
301/18 / f. 4v/11- Daneel van Maldeghem, Martin Soete en cs.,vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer, Willem van
Merendree en cs. op 16 mei 1404 Pieter de Vleeschauwere veroordeeld hebben om 5 s. 6 d. gr.
te betalen aan Pieter den Meemere - 1405 oktober 19
301/18 / f. 5v/1- Thomas de Touwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Michiel Plattyn, Heinric Bollaert en cs.
Margriet van den Hackere alias Joes veroordeeld hebben op 17 mei 1400 om 7 s. 5 d. gr. te
betalen aan Lisbette, echtgenote van Pieter den Weduwen - 1405 oktober 19
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301/18 / f. 5v/2- Thomas de Touwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierin, Jan Stryc en cs. Jacob van
Mendonc wonende te Zelzate op 30 juli ll. veroordeeld hebben om 5 s. gr. te betalen aan de
echtgenote van Stasin Ryoets - 1405 oktober 19
301/18 / f. 13r/7- Jan van Ghent, fs. Heinric, erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Kateline Swinters, moeder van Willem van der Werf - 1405 oktober 19
301/18 / f. 14r/6- Symoen de Specht erkent 4 lb. 6 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Smaechelins gevolmachtigde van jonkvrouw Aechte Sire, begijn in ter Hoye voor achterstallige
pacht - 1405 oktober 19
301/18 / f. 17r/1- Jan de Winne heeft een stove gehuurd voor een termijn van 6 jaar voor 12
gr. torn. per week van Bardin den Broessche, aalmoezenier van St.-Baafs. Deze stove is gelegen
op de visserij. Borgen: Pieter van der Houve en Jan de Gheest - 1405 oktober 19
301/18 / f. 5r/4- Arend Ydde erkent 22 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Moenins - 1405
oktober 20
301/18 / f. 5r/6- Lievin Ghiselin erkent 2 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieteren
Lauwaerde - 1405 oktober 20
301/18 / f. 5v/6- Geschil tussen Jan den Nokere enerzijds en Roegier van der Leyen en cs.
anderzijds, voor de schepenen in het Assenede ambacht, in verband met 10 gemeten grond
waarop hij na de uitspraak van een vonnis tussen Jacob van Valmerbeke en de kerkmeester van
de onderkerk, een grote boete moest betalen. Schepenen oordelen dat Jan voorn. onmogelijk
kan vrijgesproken worden van de boete - 1405 oktober 20
301/18 / f. 6r/6- Meester Jan van Stralen erkent 11 kronen schuldig te zijn aan Jan den
Backere van Halle, voor de aankoop van een paard - 1405 oktober 20
301/18 / f. 13v/2- Clais van Oedevelde, Jan Moeraert en cs., vinders van de nederkosterij van
St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Symoen Steyaert op 4 augustus ll. veroordeeld
hebben om 20 s. 6 d. gr. te betalen Jacob den Gheend - 1405 oktober 20
301/18 / f. 13v/3- Clais van Oedevelde, Jan Moeraert en cs., vinders van de nederkosterij van
St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Jacob van den Doerne op 15 juli ll. veroordeeld
hebben om 2 s. gr. te betalen aan Lieven Meerschaert - 1405 oktober 20
301/18 / f. 26v/11- Heinric van der Calue erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Lauwerijns
Spildoeren - 1405 oktober 20
301/18 / f. 46r/1- Schepenen veroordelen Clais de Vleeschauwere om 2 lb. gr. te betalen aan
Jan Borluut - 1405 oktober 20
301/18 / f. 5r/7- Jacob Maes erkent 2 lb. 10 s. 4 d. gr. schuldig te betalen aan Jan Bonten,
voor de aankoop van graan - 1405 oktober 21
301/18 / f. 5r/10- Gheerolf Bette fs. Jacob, Pieter van Bervelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Heinric Symaer, Thomaes de Clerc
en cs. Jan van Alfackere op 27 juni ll. veroordeeld hebben om 6 s. gr. torn. te betalen aan
Gertrude van den Velde - 1405 oktober 21
301/18 / f. 5r/11- Gheerolf Bette fs. Jacob, Pieter van Bervelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Heinric Symaer, Thomaes de Clerc
en cs. Jan de Raven fs. Jan op 21 juli ll. veroordeeld hebben om 13 gr. 2 ingelsche te betalen
aan Arend Clauwaerde - 1405 oktober 21
301/18 / f. 5r/12- Gheerolf Bette fs. Jacob, Pieter van Bervelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Heinric Symaer, Thomaes de Clerc
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en cs. Lieven Ghiselins op 26 juli veroordeeld hebben om 14 s. gr. te betalen aan Jan
Herenbouts - 1405 oktober 21
301/18 / f. 5v/4- In ruil voor levenslang onderhoud legeert Lisbettes Svriends haar huis in de
Struverstraat aan de Vrijdagsmarkt aan Pieter Soetsele en zijn wettige echtgenote Mergriet
Svos. Deze akte vervalt als bovengenoemd echtpaar om een of andere reden de verplichtingen
niet nakomt. Doorstreept op 11 september 1406 - 1405 oktober 21
301/18 / f. 6r/10- Willem Wenemaer erkent 24 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van der
Hecke, priester - 1405 oktober 21
301/18 / f. 7v/11- Jan Breebaert erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn vader Jan
Breebaert omdat deze zijn leergeld voor het aanleren van het ambacht had voorgeschoten 1405 oktober 21
301/18 / f. 24v/10- Clais Soetaert erkent 11 lb. 17 s. 11 d. par. schuldig te zijn aan Pieter
Lauwaerde - 1405 oktober 21
301/18 / f. 4v/3- Heinric de Neckere erkent 4 lb. 5 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan de
Dobbelaere en Lodewijk Blomme in de plaats en als voogd van Goes van Dudzele. Deze
laatste is erfgenaam van jonkvrouw Katheline Steemers, echtgenote van Jan de Dobbelaere
voorn. - 1405 oktober 22
301/18 / f. 5v/3- Jan Hasselman, fs. Jacob, erkent 20 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Gerard Borluut, fs. Goessin, en Clais Utenberghe voor achterstallige pacht - 1405 oktober 22
301/18 / f. 5v/5- Schepenen veroordelen Pieter Picken, baljuw van Ursel om 5 lb. 5 s. par. te
betalen aan Jacob den Ruwen. Voldaan: 22 november 1405 - 1405 oktober 22
301/18 / f. 6r/2- Boudin van Namen erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Diet Aldoet
voor lijnwaad - 1405 oktober 22
301/18 / f. 6r/3- Jan de Frabel erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Philip van der Dale voor de
aankoop van paarden - 1405 oktober 22
301/18 / f. 8r/13- Schepenen veroordelen Jacob de Bake, fs. Jacob, om 3 lb. gr. torn. te
betalen aan Jan van der Houven. Voldaan: 2 april 1406 (n.s.) - 1405 oktober 22
301/18 / f. 8v/8- Heinric de Necker erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan den Frabel 1405 oktober 22
301/18 / f. 18v/9- Arent Crabbe heeft een bakkerij, gelegen aan de Zandpoort, verhuurd aan
Heinric Wouters. Dit is gebeurd voor een termijn van 6 jaar en voor een huur van jaarlijks 2 lb.
16 s. gr. Zij verbinden er zich bovendien toe om elkaar geen concurrentie aan te doen in het
gebied tussen de Bijloke en de Torrepoorten en als Arent de voorn. bakkerij binnen deze
huurtermijn verkoopt dan heeft Heinric voorn. recht op het eerste bod - 1405 oktober 22
301/18 / f. 4v/4- Jan de Brune, schoenmaker, erkent 24 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Stevins
de Martret, voor graan - 1405 oktober 23
301/18 / f. 5v/7- Schepenen veroordelen enerzijds Pieter van Bost om als borg voor Jan
Sersanders, fs. Daneel, 13 lb. gr. torn. te betalen aan her Laureins Langheertartssone,
aalmoezenier van St.-Pieters, anderzijds wordt Jan Sersanders voorn. gemaand om zijn borg
schadeloos te stellen - 1405 oktober 23
301/18 / f. 5v/10- Jan van der Leyen, fs. Wouter, wonende te Maalte, erkent 5 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan Pieter Boelen voor achterstallige pacht - 1405 oktober 23
301/18 / f. 6r/4- Pieter de Witte erkent 3 lb. 7 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Jan de Backere
van Halle, in naam van Pieter Brouc - 1405 oktober 23
301/18 / f. 6r/5- Pieter Brouc geeft Jan de Backere van Halle de volmacht om alle hem
verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1405 oktober 23
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301/18 / f. 6v/13- Gillis van der Hellen van Zulte erkent 28 lb. par. schuldig te zijn aan
Gherard van Massime, ontvanger van het St.-Martensklooster te Doornik voor de pacht van
het tiende van Zulte - 1405 oktober 23
301/18 / f. 9r/12- Pieter de Smet, bakker, heeft een lijfrente van 2 nobels per jaar verkocht
aan Willem Rogghen. Deze lijfrente is bezet op 3/4 van een huis gelegen in de Veldstraat naast
de bakkerij waar Pieter nu in woont (langs de kant van de Ketelpoort). Landheer: Jacob Bette.
Voldaan: 28 november 1420 door de erfgenamen van Willem Rogghen, met name Jacob van
Reysbrouc, Gillis den Moer, Jan van der Eeken, fs. Jan, Jan Stockaerde - 1405 oktober 23
301/18 / f. 14v/14- Jhoes Hoofschaerd en zijn zoon Martin erkennen 40 lb. 14 s. par.
schuldig te zijn aan de kerk van de Bijloke voor pacht - 1405 oktober 23
301/18 / f. 40v/2- Lieven de Bruwere, priester, erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn
dienstmeid Lysbette van den Rijse voor bewezen diensten - 1405 oktober 23
301/18 / f. 5v/8- Segher de Meulneere erkent 27 s. gr. schuldig te zijn aan Matthijs van
Varendonc voor een lening - 1405 oktober 24
301/18 / f. 5v/9- Pieter van der Goudin geeft Jan van der Lueghenhaghe de volmacht om de
schulden die Laureins van Geetsen hem moet betalen te vorderen - 1405 oktober 24
301/18 / f. 6r/1- Meester Lieven Gheylinc erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Dockensone voor kolen - 1405 oktober 24
301/18 / f. 6v/3- Heinric Bollaert erkent 45 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric Verpeere,
fs. Jan, voor de aankoop van een huis gelegen in de Burgstraat tussen de huizen van Jacob van
Munte en het "Vissershuis" - 1405 oktober 24
301/18 / f. 6r/7- Schepenen veroordelen Willem den Ryet om 26 s. 8 d. gr. torn. te betalen
aan Jan de Pape voor de aankoop van een huis - 1405 oktober 26
301/18 / f. 6v/1- Jan de Pape, fs. Jan, erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Godevaert van
der Haghe voor een lening - 1405 oktober 26
301/18 / f. 6v/5- Jan van Vaernyc, fs. Jan, erkent 11 lb. 9 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan de
jonkvrouwen Margriet, Katheline, Volcwive en Marie van der Voerde fae. Wouter, nonnen,
voor een lijfrente. Borg: Stevin van Vaernewyc - 1405 oktober 26
301/18 / f. 6v/7- Schepenen veroordelen Katheline Screvels om 16 s. 8 d. gr. te betalen aan
Willem den Ryec - 1405 oktober 26
301/18 / f. 8r/8- Schepenen veroordelen Pieter de Keiser om als borg van Vincent van der
Sickelen, 10 Franse kronen te betalen aan Clais van Kerchem - 1405 oktober 26
301/18 / f. 26r/10- Willem Wenemaer erkent 2 lb. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Jacob Danuts,
gevolmachtigde van Aelbrecht van Hamert - 1405 oktober 26
301/18 / f. 6r/8- De abt van St.-Pieters geeft het goed "'t Vroenhof" in de parochie van
Deinze in pacht aan Fransoys Bryssinc, fs. Jan, onder dezelfde voorwaarden als Symoen van
der Spicht dit goed gepacht heeft. (De opbrengst van de pacht van de dijk van den Oestbrouk
die aan het goed verbonden is, is integraal voor de pachter.). Het contract wordt gesloten voor
een periode van 6 jaar, die ingaat in mei 1406 en voor een pachtprijs van 24 lb. par. per jaar en
prestaties in natura. Volgende percelen worden genoemd:
- de Ravenkouter
- de Meulenkouter - 1405 oktober 27
301/18 / f. 6v/2- Jan Hamelric erkent 17 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lysbette, weduwe van
Boudin van Bayeghem voor laken. Voldaan: 7 april 1406 (n.s.) - 1405 oktober 27
301/18 / f. 6v/4- Willem van Ordeghem erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Fyen
Sionghen, fa. Pieter, voor een lening - 1405 oktober 27
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301/18 / f. 7r/9- Joes Bernaert erkent 38 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Joes uten Wulghe
voor een schip - 1405 oktober 27
301/18 / f. 7v/12- Jacob van den Heede en Gilles van der Hellen erkennen 2 lb. 10 d. gr.
torn. schuldig te zijn aan Ghuwije Bloc in naam van Roeland van Houtkerke - 1405 oktober
27
301/18 / f. 6v/6- Pieter de Backer, alias Adaems, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Katheline Scotelaere in naam van haar echtgenoot Jan Bruunhals, voor een lening - 1405
oktober 29
301/18 / f. 7r/10- Schepenen veroordelen Heinric de Neckere om 4 lb. 2 s. 6 d. gr. te betalen
aan Pieter Bortaen, priester, voor een lening - 1405 oktober 29
301/18 / f. 7v/2- Jan van Mendonc, priester heeft een meers van 1000 roeden verkocht aan
het Jan Everwyne. Deze meers is gelegen achter Meerhem, naast de meersen van resp. het
Wenemaerhospitaal en Ghiselbrecht Mayhuus - 1405 oktober 29
301/18 / f. 7v/10- Andreas van de Pitte en zijn wettige echtgenote Margriet erkennen 2 lb. 2
s. 11 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Clais Utenberghe - 1405 oktober 29
301/18 / f. 13r/1- Symoen van Houten, Daneel de Felle, Jan Penneman, brouwer en Roeland
de Renteneere, beleders van het Voldersgodshuis, hebben Lieven van Denterghem onder
volgende voorwaarde als provenier aanvaard: na zijn dood moet Lieven voorn. 12 lb. gr. torn.
afstaan aan het godshuis. Daarnaast gaat 50 s. gr. torn. naar zijn echtgenote Katheline
Robberecht - 1405 oktober 29
301/18 / f. 6v/8- Jacob van den Heede fs. Olivier van Zulte erkent 21 s. gr. torn. schuldig te
zijn aan Jan Beyaerde, fs. Jacob, voor een lening - 1405 oktober 30
301/18 / f. 6v/12- Schepenen veroordelen Jan Clais de Smet en Lieven Maes om als borgen
van Wouter den Ghuchteneere 36 s. gr. torn. te betalen aan Jan van Noeteghem voor de
aankoop van een paard - 1405 oktober 30
301/18 / f. 6v/9- Schepenen veroordelen Jan de Scotelaere om 38 lb. 3 s. par. te betalen aan
Symoen Serthommes en Faesse van der Mersch voor achterstallige pacht. Bovendien worden
de borgen van Jan voorn. met name meester Jan van den Neste, Pieter Beydine fs. Jan en
Fierin den Doeren veroordeeld om 62 lb. par. te betalen voor achterstallige pacht - 1405
oktober 31
301/18 / f. 6v/10- Schepenen veroordelen Jan de Scheerere, schrijnwerker, om 3 lb. gr. te
betalen aan Jan van Meeren - 1405 oktober 31
301/18 / f. 6v/11- Arent van der Haghen erkent 22 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Wouterssone voor een schip. Bovendien veroordelen de schepenen Arent voorn. nog om 6 s.
gr. te betalen binnen de 14 dagen aan Jan voorn. - 1405 oktober 31
301/18 / f. 7r/2- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 10 oktober ll. Jan den Vaseleer veroordeeld hebben om
3 s. 10 d. gr. torn. te betalen aan Lieven de Meemere - 1405 oktober 31
301/18 / f. 7r/3- Wulfaert van Steelant, Jan van Catthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie. (onvolledige akte, enkel de aanhef is gegeven) - 1405 oktober 31
301/18 / f. 7r/6- Cornelis de Scoteleere erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Willem van
Melkebeke - 1405 oktober 31
301/18 / f. 7r/7- Gillis van den Damme en Clais van den Damme, gebroeders, metsers
erkennen dat zij samen 7 lb. 21 d. gr. schuldig zijn aan Jan van den Dale, voor lijnwaad - 1405
oktober 31
301/18 / f. 7v/7- Aechte van der Hagaen fa. Jacob, die men heet Godscruuse erkent 2 lb. gr.
schuldig te zijn aan Aechten Sbiters, weduwe van Jan van Zingem, voor de aankoop van een
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hoekhuisje, staande in de Kwaadham, tegen de "rugghe". Borgen: Gillis van Beversluus en
Heinric Blondeel - 1405 oktober 31
301/18 / f. 8r/9- Olivier de Smitere erkent 2 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lauwereyns
Spenere - 1405 oktober 31
301/18 / f. 8v/1- Heinric Liemaer fs. Jan, priester, heeft een lijfrente van 6 lb. par. per jaar
verkocht aan Pieter van der Meulen, fs. Jan. Deze lijfrente, die genomen is op jonkvrouw
Katheline van der Meulen, fa. Pieter voorn. zuster in de Bijloke, is bezet op een huis in de
Lange Steenstraat (tussen de huizen van Gillis Mils en Pieter Carren. Landheer: Jan van
Doeren, priester, in naam van de St.-Jacobskerk - 1405 oktober 31
301/18 / f. 9v/7- Michiel de Smet erkent 3 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric van
der Noet - 1405 oktober 31
301/18 / f. 6v/15- Jan de Kersmakere erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Gerard van
den Dijke, deken van de kuipers ten behoeve van de nering. Borgen: Jan van Musschensele en
Philips van der Linde - 1405 november 3
301/18 / f. 7r/1- Arend van Mindsbrugghe erkent 54 lb. par. schuldig te zijn aan Joes de Boo
van Oudenaarde, voor bier - 1405 november 3
301/18 / f. 7r/4- Gherolf Bette fs. Jacob, Pieter van Bervelt en cs.,vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Heinric Symaer, Thomas de Clerc
en cs. Jan van der Vloet op 23 mei veroordeeld hebben om 2 lb. gr. te betalen aan Fransois
Scotten. Bovendien melden voorn. vinders dat zij op 13 oktober ll. op verzoek van Fransois
Scotten voorn. en bij maning van de amman van Gent 2 halve huizen die eigendom zijn van
Jan van der Vloet (gelegen aan de Kouter tussen de Kleine Koutersteeg en het huis van Pieter
Sluter) hebben gepand om een som van 2 lb. 10 s. gr. te verhalen - 1405 november 3
301/18 / f. 7r/8- Pieter de Caesstickere erkent 5 lb. 6 s. gr. schuldig te zijn aan Pieter Loeten,
voor de aankoop van een huis - 1405 november 3
301/18 / f. 8r/12- Symoen Utenwulghen erkent tot 1 oktober 1406 een durmeschip te hebben
verhuurd voor 14 s. gr. torn. aan Jan Uuterhoucke - 1405 november 3
301/18 / f. 14v/2- Laureins van Gheetsem erkent 26 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
der Leughenhaghe - 1405 november 3
301/18 / f. 15v/15- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat zij op 10 november ll. Jan Castellain veroordeeld hebben om 14 s. gr. te
betalen aan Jan den Cupere - 1405 november 3
301/18 / f. 15v/16- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis, Jan de Wercman en cs. Jan van Praet op 28
januari 1405 (n.s.) veroordeeld hebben om 25 s. 7 d. gr. te betalen aan Jan (?) fs. Willem - 1405
november 3
301/18 / f. 7r/5- Jan van der Biest en Heinric van der Donct hebben een lijfrente van 1
achtelinc brood per week verkocht aan Beatrijs Swerren. Deze lijfrente is bezet op een bakkerij
(eigendom van Jan en Heinric voorn.) gelegen in de Koestraat om de hoek van de Kleine
Koutersteeg. Landheren: Gillis Waeyenberch, parochiepastoor van St.-Jan en Goessin
Busschaert in naam van de Bijloke - 1405 november 4
301/18 / f. 7r/1- Pauwels van Muushole heeft in eigen naam en in naam van zijn wettige
echtgenote jonkvrouw Nannen Facioets, onder zekere voorwaarden een behuisde stede met
een stuk land van 15 gemeten in erfelijke pacht gegeven aan Willem Willemssone, fs. Arents,
voor 7 lb. 4 s. par. en 2 kapoenen jaarlijks - 1405 november 4
301/18 / f. 7v/4- Jan Everdeys, corduwanier, erkent 24 s. gr. schuldig te zijn aan Inghelmene
de Raet - 1405 november 4
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301/18 / f. 8r/1- Pauwels van Muushole erkent 3 lb. 2 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric
van der Cameren voor een tiende - 1405 november 4
301/18 / f. 16v/8- Gillis de Necker, vleeshouwer van Aalst, erkent 12 lb. par. schuldig te zijn
aan Jan Alussen - 1405 november 5
301/18 / f. 7r/2- Heinric Everhem erkent 28 s. gr. schuldig te zijn aan Jan van der Hulst, voor
de aankoop van een paard - 1405 november 6
301/18 / f. 7v/3- Jan de Vaseleer erkent 6 s. 1 d. gr. schuldig te zijn aan Lieven de Meemere 1405 november 6
301/18 / f. 7v/8- Her Diederic van Lenis, priester erkent dat hij de lijfrente van een halve
nobel per jaar, die hij eertijds kocht van Michiel van der Zickelen en bezet is op een stove die
gelegen is naast de Wulfsbrugghe, doorverkocht heeft aan Michiel van Hoerenbeke - 1405
november 6
301/18 / f. 9v/2- Lieven de Quinkere erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van Eeke,
fs. Robrecht, voor achterstallige pacht. (akte is gecancelleerd) - 1405 november 6
301/18 / f. 13v/7- Lieven de Hane, fs. Gillis, erkent 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Wulframme Vriends voor achterstallige pacht - 1405 november 6
301/18 / f. 31r/7- Robberecht van Ydeghem heeft een huis en stede verkocht aan Jan van
Buxtale, fs. Jan. Het huis is gelegen in de Nederscheldestraat, tussen het huis dat toebehoort
aan de tafel van de H. Geest van St.-Jan en het huis dat toebehoort aan het weversgodshuis 1405 november 6
301/18 / f. 7v/6- Arend Celle erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem den Hondt 1405 november 7
301/18 / f. 8r/6- Vonnis van de schepenen waarbij Pieter van der Sluus, schipman, een
achterstallige rente van 8 s. gr. torn. per jaar moet betalen aan vrouwe Soetine Rogghemans.
Voorheen had Soetine deze rente gekocht van Jan, vader van Pieter van der Sluus, die de
lijfrente gevestigd had op zijn huis in Meerhem - 1405 november 7
301/18 / f. 24r/1- Willem Doncker schenkt zijn erfrente van 27 lb. 12 s. par. per jaar aan het
klooster van de Vrouwebroeders te Gent voor bekomen gunsten. Van hun kant bepalen
broeder Francis van Leuven, vicaris en broeder Luc van Wetteren, prior, dat Willem voorn. het
vruchtgebruik van deze erfrente mag behouden tot na zijn dood, waarna ze automatisch
toekomt aan het klooster. De verkoop van deze rente staat als volgt in de wettelijke akte
beschreven: Wij, Heinri de Caluwe, meier en wettelijk maner in de vierschaar van Kemzeke,
Luuc van Welle, Diederik van Pottersberghe, Gillis Heins, fs. Jan, Gillis van den Brande, Jan
van Wapenaerd, Gillis van der Lycbrugghen, Jan de Buc, als schepenen van Kemzeke, laten
weten dat Pauwel den Blende fs. Pauwel en diens wettige echtgenote Lisbette van den Houte
fa. Felix en Jan de Scheerre als wettige voogd, een erfrente van 24 lb. 12 s. par. per jaar
vrijwillig verkocht hebben aan Willem Doncker op 30 september 1405. Deze erfrente is bezet
op de stede van Pauwel de Blende en valt onder de jurisprudentie van de vierschaar van
Kemzeke - 1405 november 7
301/18 / f. 8r/3- Lievin Ghysels erkent 38 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lievine van den
Hole voor de aankoop van een merrie - 1405 november 9
301/18 / f. 9v/1- Pieter van de Moere, priester, heeft een erfrente van 14 lb. 14 s. par. en 2
kapoenen per jaar verkocht aan jonkvrouw Margriet van de Kerckhove, grootmeesteres van het
St.-Elisabethbegijnhof, ten bate van de fermerie van het begijnhof. Deze transactie gebeurde
met de goedkeuring van Pieter Sersymoens en Simon Utenhove, voogden van het voor.
begijnhof. Deze erfrente is bezet op verschillende plaatsen te Gent, nl.

19

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

- in de Drabstraat op de eigendom van de weduwe Justaes Hurtebuuc
- in de Posteernestraat op het huis en erf van Jan Lauwers
- in de straat vóór het Ingelandgat op het huis en erf van Meeus den Grave
- in dezelfde straat op het huis en erf van Lisbette Coelmans
- buiten de Ketelpoort op een huis en erf van Jan Caverneels (het klooster van St.-Pieter
ontvangt van deze erfrente jaarlijks voor 9 d. graan)
- in de Kwaadham op 2 huizen en de erven van Willem Moeraert
- eveneens in de Kwaadham op het huis en erf van Gillis Marabel
- op een huis en erf dat eigendom is van de weduwe van Rode aan het St.-Niklaaskerkhof
- op een huis en erf van Pieter van den Moure gelegen in de buurt van het Ingelandgat
- in de Abeelstraat op een huis en erf van Weyne van Raseghem
- in de Voldersstraat op een huis en erf van Margriet van der Crusen
- in de Strijpstraat op het huis en erf van Jan Heinric van der Eecken
- buiten de Zandpoort op het huis en erf van Jan Moeraert
- in de St.-Michielstraat op het huis en erf van Margriet van Oordeghem
- in de St.-Michielstraat op een huis en erf van de kinderen van Jan Hudzebout
- in de St.-Michielstraat op een huis en erf van Margriet Alfhuis
- bij het wevershuis aan het einde van de Koutersteeg op een love en erf van Boudin Lampe
- in de Koutersteeg op een huis en erf van Claes Fierins.
Deze eigendommen heeft Pieter van Demoere geërfd van Lisbette Scoens om voor haar een
eeuwigdurende dienst op te dragen. Nu moet het begijnhof de zorg voor deze eredienst op zich
nemen. - 1405 november 9
301/18 / f. 9v/3- Jacob Nevelinc erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Katheline weduwe
van Jan van Rabosch - 1405 november 9
301/18 / f. 9v/11- Pieter Bortaen, priester, erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Pauwels
de Blende voor een lening. Borgen: Pieter de Drussate en Arent Buusse - 1405 november 9
301/18 / f. 32r/10- Lievin van den Hole heeft aan Lous van den Moure, voogd, en Symoene
den Pape als "toesienre" van de jonkvrouwen Jehanne en Mergriete van Berlemont, zusters
Clarissen te Gent, een lijfrente van 24 lb. par. per jaar verkocht. Deze lijfrente is bezet op het
erf van Lievin voorn. gelegen te Melle, dat jaarlijks 4 lb. gr. torn. aan pacht opbrengt - 1405
november 9
301/18 / f. 8r/5- Jan van Exaerde heeft een erfelijke rente van 18 d. gr. par. en 1 kapoen per
jaar verkocht aan Jan Morael, kanunnik van St.-Veerle ten behoeve van de vicaris van St.Veerle. Deze erfelijke rente is gevestigd op een erf gelegen in de Torniersteeg, waar Pieter Maes
en Jacob Mortier nu op wonen - 1405 november 10
301/18 / f. 9r/1- Jacob Bette en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Badeloeghe hebben een
erfrente van 6 lb. 9,5 d. par. per jaar verkocht aan Cornelis van den Keere, parochiepastoor van
St.-Michiels, om wekelijks een mis voor hem op te dragen. Deze erfrente is bezet in de
Broedzakstraat op verschillende eigendommen en waarop resp. de volgende mensen wonen:
Martin van der Sloeten, Pieter van Papeghem, Wouter van den Gaeridste en Jan van den
Bossche - 1405 november 10
301/18 / f. 9r/4- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierins en cs. Joes Neut
op 24 juli ll. veroordeeld hebben om 21 s. 7 d. gr. te betalen aan Philips den Crane, ketelaar 1405 november 10
301/18 / f. 9r/5- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Simoen Gheeraerts, fs. Arent, op 10
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oktober ll. veroordeeld hebben om 5 s. 5 d. gr. te betalen aan Pieter Lammins - 1405
november 10
301/18 / f. 9r/6- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan de Hert en cs. Jacob
Arentsone op 10 mei 1401 veroordeeld hebben om 8 s. par. te betalen aan Jan de Grave,
brouwer - 1405 november 10
301/18 / f. 8r/7- Jacob Nevelinc erkent 28 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Wouter Pieterssone
van Zaamslacht, voor de aankoop van een paard - 1405 november 11
301/18 / f. 9v/4- Jan de Ketelboetere, Jan Goessins en cs., vinders van de vismarkt,
rapporteren dat zij Jan den Brune op 8 oktober ll. veroordeeld hebben om 8 s. gr. te betalen
aan Idier van Ydeghem - 1405 november 12
301/18 / f. 8r/10- Katheline Ghisels erkent, als gevolmachtigde van haar echtgenoot Pieter de
Vos, 37 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Landsloete van den Voerde voor de aankoop van een
huis - 1405 november 13
301/18 / f. 9r/10- Schepenen veroordelen Willem den Vindere, borg voor mer Arend van
Zweveghem en diens vrouw om 30 s. gr. torn. te betalen aan Heinric van Danckaertsheeke 1405 november 13
301/18 / f. 20v/6- Michiel Scatteman erkent 27 s. 6 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis van
den Westvelde - 1405 november 13
301/18 / f. 32v/9- Meester Jacob van Gage, schaliedekker, erkent 5 lb. 10 s. gr. torn. schuldig
te zijn aan Jacob Vertruven voor de aankoop van een half huis gelegen te St.-Pieters. Borgen:
Heinric Blondeel en Troylus Yserman - 1405 november 13
301/18 / f. 8v/2- Katheline van der Heeghden, weduwe van Jan Ordins heeft onder zekere
voorwaarden (behoud van een kamertje en een plaatsje voor haar brandstof) haar huis verkocht
aan Jacob Huughssone. Het huis is gelegen in de Doornstraat te Crommen Essche tussen het
huis van Jacob voorn., waar hij nu woont, en het huis van Soetine van der Alsberghe.
Landsheer: Jan Lievins, priester - 1405 november 14
301/18 / f. 9r/2- Jacob Bette en zijn wettige echtgenote Badeloeghe van Overleye hebben een
erfrente van 4 lb. par. per jaar verkocht aan Joes Kerstiaens. Deze erfrente is bezet op een erf
met twee huizen gelegen in de steeg achter de brouwerij bij de jonkvrouw Truvenbrug tussen
de "Rode Hoed" enerzijds en het huis van Jacob van Worems anderzijds - 1405 november 14
301/18 / f. 9r/3- Daneel de Prinche erkent 10 lb. gr. torn. te zijn aan Raesse van den
Gheendste voor een lening - 1405 november 14
301/18 / f. 9r/7- Schepenen veroordelen Meeuse Wouters om 4 lb. 2 s. 7 d. gr. torn. te
betalen aan Jan den Vroeden - 1405 november 14
301/18 / f. 9r/8- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van St.-Jacobs,
rapporteren dat hun voorgangers Willem van de Pitte, Jan Toete en cs. Jan Claren van Lokeren
veroordeeld hebben op 7 mei ll. om 5 s. 3 d. gr. te betalen aan Laureins den Dukere - 1405
november 14
301/18 / f. 9r/9- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van St.-Jacobs,
rapporteren dat zij op 23 oktober ll. Gillis Everbaert veroordeeld hebben om 6 s. 1 d. gr. te
betalen aan Pieter Pyl - 1405 november 14
301/18 / f. 10v/11- Kristine, weduwe van Jan de Sterke en haar zoon Jan erkennen samen 22
s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Robau voor een lening - 1405 november 14
301/18 / f. 9v/5- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat Willem
Deriec voor hen erkend heeft dat zijn borgen Jan van der Bremt en Clais de Troc 4 lb. 18 s. gr.
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betaald hadden aan Lieven van Overackere en dat zij op 8 oktober Willem Deriec veroordeeld
hebben om zijn voorn. binnen 3 dagen schadeloos te stellen - 1405 november 16
301/18 / f. 9v/6- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat hun
voorgangers Guy Blocx en cs. Olivier de Smitere op 6 juli ll. veroordeeld hebben om 3 lb. 5 s.
te betalen aan Matheeus Drieghen - 1405 november 16
301/18 / f. 9v/10- Jan van Hertbuer erkent 27 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter Loetins
(woonachtig in Petegem) voor de aankoop van schapen. Borgen: Saladin en Pieter van
Hertbuer, zijn broers. Voldaan: 11 juli 1416 door Pieter van Hertbuer en Jan Willart (gehuwd
met de weduwe van Saladin van Hertbuer) - 1405 november 16
301/18 / f. 9v/12- Jan Ghiselinc, fruitenier, erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Pauwelse
Arends voor de aankoop van ijzer - 1405 november 16
301/18 / f. 13v/6- In het geschil betreffende een achterstallige rente op het goed "ten Berghe"
in de parochie van Gooike, waarvan Wouter van der Noet samen met zijn echtgenote
jonkvrouw Ivete (vroegere echtgenote van Jan van Lombeke) het 12e deel moet betalen aan
Lauwerencie, fa. Gilles van den Berghe, weduwe van Louis den Cupre en haar zoon Roegier
den Cupre, verklaren deze laatsten dat zij tevreden zijn als van nu af aan dit 12e deel van de
rente betaald wordt - 1405 november 16
301/18 / f. 15r/6- Joes van den Cleygate heeft een huis verkocht aan Jan Bekelinghe voor 7
lb. gr. torn. Het huis is gelegen in de Veldstraat tussen dit van her Pieter de Smet en het
hoekhuis waar Pieter de Rycke in woont. Landheer: Jan van den Hecke, priester - 1405
november 16
301/18 / f. 15r/6- Joes van den Cleygate heeft een huis verkocht aan Jan Bekelinghe voor 7
lb. gr. torn. Het huis is gelegen in de Veldstraat tussen dit van her Pieter de Smet en het
hoekhuis waar Pieter de Rycke in woont - 1405 november 16
301/18 / f. 15v/8- Jan de Ketelboetere, Jan Goessins en Jacob de Dievel, vinders van de
Vismarkt, rapporteren dat hun voorgangers, Jan Cauweric en cs., op 9 juli 1403 Margriet
Ghiselins en haar dochter Lysbette veroordeeld hebben om 4 s. gr. te betalen aan Pieter der
Wedewen - 1405 november 16
301/18 / f. 15v/9- Jan de Ketelboetere, Jan Goessins en Jacob de Dievel, vinders van de
Vismarkt, rapporteren dat zij Jan de Brune op 8 oktober ll. veroordeeld hebben om 8 s. gr.
torn. te betalen aan Idiere van Ydeghem - 1405 november 16
301/18 / f. 18v/4- Jan van Hertbuer stelt zijn borgen Salhadin en Pieter van Hertbuer
schadeloos voor de 27 lb. gr. torn. borgtocht die zij voor hem aan Pieter Loetins betaald
hebben voor de aankoop van schapen. Daarvoor staat hij hen gedurende 9 jaar de huur van
zijn stal in het Groot Vleeshuis af. Indien hij echter voordien mocht sterven zal zijn moeder
jonkvrouw Marie van Munte de voorn. borgen schadeloos stellen - 1405 november 16
301/18 / f. 30r/4- Jan de Gheest erkent 28 s. gr. torn. schuldig te zijn Jan de Witten en
Gerard van den Driessche voor timmerhout - 1405 november 16
301/18 / f. 4r/10- Margriete Pankoucs erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Katheline
Leyscoefs voor een lening - 1405 november 17
301/18 / f. 9v/9- Arent van den Damme scheldt Willem de Keteleere, fs. Heinric van
Merendree, alle schulden kwijt - 1405 november 17
301/18 / f. 40r/1- Pachtcontract tussen Willem de Smet en zijn wettige echtgenote Alice,
pachters en Pieter Hoene, eigenaar van het goed te St.-Martens-Leerne genaamd "goed ter
Middelt". Van het goed dat 36 bunders groot is en verpacht wordt voor 6 jaar en voor 9 lb. gr.
torn. per jaar worden volgende stukken land met naam genoemd:
- "d Bukin" (2 gemeten en 23 roeden groot)
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- een stuk land achter de lochting van Jan Pape
- een stuk land van Lodewijk van Nevele en het land van de kerk. Borg: zijn broer Pieter de
Smet - 1405 november 17
301/18 / f. 13r/9- Meester Jan Neyts en Bernard de Volre erkennen 3 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Jan den Brunere, maarschalk - 1405 november 18
301/18 / f. 13r/13- Arend Ydde erkent 37 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Rasscharde
- 1405 november 18
301/18 / f. 13v/4- Jan Vlieghe, fs. Lennoet, erkent nog 24 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Ghysels de oude, van 36 lb. gr. die hij moet betalen voor de aankoop van een bakkerij gelegen
buiten de Windgaten. Borgen: Ghueric van der Gracht en Jan de Wannemakere - 1405
november 18
301/18 / f. 13v/8- Schepenen veroordelen Roegier den Tolneren om als borg voor Jan den
Meyhere 13 s. gr. torn. te betalen aan Jan Endeye - 1405 november 18
301/18 / f. 14r/8- Arent Ydde erkent 30 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pauwels Nyse - 1405
november 18
301/18 / f. 15v/17- Schepenen veroordelen Jan van den Ysere om 21 s. 9 d. gr. torn. te
betalen aan Jan Sloven - 1405 november 18
301/18 / f. 23r/15- Hendrik Evere erkent 36 s. 4 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Thomas
Cornelis voor een lening - 1405 november 18
301/18 / f. 13r/5- Andries van Buucsele, riemmaker, erkent 3 lb. 3 s. gr. torn. schuldig te zijn
aan Jan van Dorenslare voor leder - 1405 november 19
301/18 / f. 13r/6- Clemenciën van Hoelbeke erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lysbette Blanckaerts voor lijnwaad. Als onderpand geeft zij haar half huis dat gelegen is in de
Peperstraat (naast het huis van Margriet Sgraven en dit van Daneel Wittewronghel). Voldaan: 9
juni 1406 - 1405 november 19
301/18 / f. 13r/10- Lievin Dameleyt erkent 6 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Gherard
Weytins, voor een huis gelegen aan de Vrijdagmarkt. Voldaan op 3 augustus 1406 - 1405
november 19
301/18 / f. 13v/12- Jacob Creve erkent 20 lb. par. schuldig te zijn aan Michiel der Wint voor
tin - 1405 november 19
301/18 / f. 13v/10- Jan Daneels, alias van Brugghe, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan Sersanders, fs. Gheerems. Borg: Philips Sersanders, de oude - 1405 november 19
301/18 / f. 13v/11- Jan Daneels, alias van Brugghe, erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan Sersanders, fs. Gheerems. Borg: Laureins Note - 1405 november 19
301/18 / f. 14r/4- Clais Kale, alias Lambrecht, erkent 42 s. 7 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan van Hecke voor achterstallige pacht - 1405 november 19
301/18 / f. 8v/4- Olivier van der Leyen erkent 4 lb. gr. schuldig te zijn aan de weduwe van
Ghiselbrecht de Grutere voor een achterstallige pacht - 1405 november 20
301/18 / f. 13v/5- Lodewijc van Nevele erkent 4 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Staessine van
der Cringhen - 1405 november 20
301/18 / f. 13v/9- Boudin de Ledeghe erkent 3 lb. 13 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Symoen
Lachengoen voor graan - 1405 november 20
301/18 / f. 14v/8- Pieter Padelin erkent 35 s. gr. schuldig te zijn aan Gheerolf van Papeghem
voor schapen - 1405 november 20
301/18 / f. 14v/13- Schepenen veroordelen de weduwe van Jan van Welden om de helft van
61 lb. 4 s. par. te betalen aan her Lauwereins Langheeraerts en ser Jan van Roden, monnik van
St.-Pieters, voor achterstallige pacht - 1405 november 20
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301/18 / f. 22v/8- Jacob Nevelinc erkent 12 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
Ponteraven voor de bezittingen van zijn moeder - 1405 november 20
301/18 / f. 13v/12- Schepenen veroordelen Jan den Quackelere om 7 kronen te betalen aan
Ghiselbrecht van de Velde voor de aankoop van een paard - 1405 november 21
301/18 / f. 14r/1- Jan Sersanders, fs. Gheerem, erfachtige voogd van het gasthuis van
Overmere legeert aan Pieter van Haghen volgende zaken:
- de akker achter het gasthuis genaamd "de Gasthuisakker"
- 1/2 mud rogge (Dendermondse maat) gelegen op de molen te Overmere
- een weide op de hoge akker, genaamd "Boucheval"
- een stuk meers gelegen in Bellen, gelegen naast het land van Everard van Musschoete.
Deze eigendommen die na de dood van Pieter voorn. terug zullen toebehoren aan het
hospitaal, worden hem geschonken mits de practische regelingen met betrekking tot de kapel
worden nagekomen en op voorwaarde dat hij 8 pelgrims of armen (uitsluitend mannelijk) zal
herbergen en hen bovendien van allerheiligen tot de grote vasten soep en brandstof zal geven.
Borgen: Jan en Heinric van der Haghen, broers van Pieter voorn. Voldaan: 16 oktober 1422
door Johannes van Roden - 1405 november 21
301/18 / f. 15r/1- Jan de Specht erkent dat hij, om zijn borgen Jan Boene, fs. Gillis, en Gillis
Dullaert, fs. Jan, in hun eigen naam en in naam van Symoen de Specht schadeloos te stellen
van de 11 lb. 14 s. gr. borgtocht die zij voor hem aan Lodewijk van Nevele betaald hebben, zijn
behuisde stede in Temse verkoopt. Landheren: de heer van St.-Pieters en Jan Vilein, voogd van
Temse - 1405 november 21
301/18 / f. 15r/8- Joes van der Hoerne erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob Eyen
voor 4 mud graan - 1405 november 21
301/18 / f. 15v/4- Jan de Zuergheloese erkent 15 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Franse de
Scepen voor schapen - 1405 november 22
301/18 / f. 15v/5- Jonkvrouw Katheline Scraven, weduwe van Pieter Reyneers, heeft het
zesde deel van een huis en erf. "de Roede Hoet" genaamd en gelegen in Hoogpoort, verkocht
aan Jan Everwyne - 1405 september 22
301/18 / f. 20v/4- Zegher van Gonterghem erkent 24 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Fransoeys Wittewronghele voor schapen - 1405 november 22
301/18 / f. 41v/13- Pieter de Clerc, alias de Mandemaker, heeft aan Justaes van Onredene
beloofd diens broer, meester Everard Onredene en Pieter Gheeraerts, respectievelijk kopers
van 4 gemeten 40 roeden en 2 gemeten van een erf gelegen in het "Houtkin", schadeloos te
houden van het vruchtgebruik dat de weduwe van Jan Serraes, alias van den Houte (hertrouwd
met Jan van den Wynckle) geniet van het voorn. erf. Daarom heeft Pieter voorn. er een rente
op gevestigd van 2 s. par. per jaar. Borgen: Martin van Rycele, zijn stiefzoon, en Jan Lygers 1405 november 22
301/18 / f. 14r/3- Wouter van der Ecken erkent dat Daneel van den Steene hem al zijn
schulden betaald heeft - 1405 november 23
301/18 / f. 14v/1- Gillis en Jacob de Sceppere, gebroeders, hebben de helft van een goed
gekocht van Lieven van den Nokere, Jan de Vadere, Jacob den Langhen en Pieter Loenaerde.
Het gehele goed dat gelegen is te Nazareth en dat genaamd is het goed "te Tienen", is 11,5
bunders groot - 1405 november 23
301/18 / f. 14v/3- Schepenen veroodelen Jacop Dedeenere om 8 lb. 13 s. 4 d. gr. torn. te
betalen aan Jan van der Poorten van Atrecht voor weede - 1405 november 23
301/18 / f. 14v/4- Schepenen veroordelen Gillis van der Hulst om de helft van 11 lb. 13 s. gr.
torn. te betalen aan Jan van der Poorten van Atrecht voor weede - 1405 november 23
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301/18 / f. 14v/5- Schepenen veroordelen Jan Stercman om 38 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan
van der Poorten van Atrecht voor weede - 1405 november 23
301/18 / f. 14v/6- Schepenen veroordelen Daneel Castelein om 26 s. 8 d. gr. te betalen aan
Jan van der Poorten van Atrecht voor weede - 1405 november 23
301/18 / f. 14v/7- Jan van der Poorten van Atrecht geeft aan Gillis Braquet en Raesse van
den Wale de volmacht om alle hem verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1405
november 23
301/18 / f. 14v/9- Jan Rebbe, metser, erkent 18 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob de
Bake, fs. Jacob - 1405 november 23
301/18 / f. 14v/10- Schepenen veroordelen Jan den Scoenmakere om als borg voor Pieter
den Scoenmakere 3 lb. 10 s. gr. torn. te betalen aan Pieter den Smet voor een schip - 1405
november 23
301/18 / f. 14v/11- Schepenen veroordelen mer Harend van Sweveghem, ridder, om de helft
van 26 lb. 8 s. par. te betalen aan de wettige echtgenote van Jan Joncheere - 1405 november
23
301/18 / f. 14v/12- Luuc Lammoet erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem den
Meyhere en zijn echtgenote Margriet. Betaald aan Margriet Smeyhers op 23 september 1406 1405 november 23
301/18 / f. 15r/4- Gheerem Bloume erkent dat hij de 10 s. gr. lijfrente die hij jaarlijks moet
betalen aan Margriet van den Hoeghenhuus, zuster in het hospitaal te Deinze, bezet heeft op
een huis en stede dat gelegen is in de Scheldestraat tussen het huis van Jacob Bloume en het
huis van vrouw van Wayenberch. Landheren: Clais van Bayeghem, priester en ontvanger van
St.-Janskerk en Ghelmoet van Leyns - 1405 november 23
301/18 / f. 15v/1- Margriet Swielmakers, weduwe van Joes Suerinc, erkent samen met haar
zoon Symoen Suerinc 9 s. 5 d. gr. schuldig aan Jan den Wielmakere, fs. Gilles, voor zijn arbeid.
Voldaan: 18 januari 1406 (n.s.) - 1405 november 23
301/18 / f. 15v/2- Schepenen veroordelen Jan den Somer, schipper, om 27 s. 6 d. gr. torn. te
betalen aan Gillis Hoernike en de gebroeders Gillis en Joes Addine voor een schip - 1405
november 23
301/18 / f. 16v/9- Schepenen veroordelen Jan Rym, van Olsene, om als borg voor mer Arend
van Sweveghem 22 s. 7 d. gr. te betalen aan Fransois Morale - 1405 november 23
301/18 / f. 22v/4- Philips Moes, alias Eyerman, erkent 2 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Gillis Papal. Borgen: Jacob Nevelinc en Pieter Schelpe - 1405 november 23
301/18 / f. 23v/1- Pieter Beddevoet, alias de Kater, erkent 3 lb. 2 s. gr. torn. schuldig te zijn
aan Jacob van Senthoemaers voor een durmeschip. Borgen: Jacob de Deckere en Pieter
Schelpe - 1405 november 23
301/18 / f. 15r/3- Lysbette van den Wale, weduwe van Lievin de Hase heeft een gedeelte van
een erf (13 voeten lang en 11 voeten breed) verkocht aan Thomas Clapdorp. Dit erf is gelegen
in de Burgstraat achter een loeve dat voor de ene helft aan Wulfram den Kersmakere en voor
de andere helft aan Lysbette voorn. Jan de Hase, fs. Lysbette van de Wale, erkent zijn
rechtmatig deel van het bovengenoemde erf als erfenis te hebben ontvangen op 6 mei 1406 1405 november 24
301/18 / f. 8v/3- Willem van der Eecken erkent 5 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Minnebode, schipman, voor de aankoop van een durmeschip - 1405 november 25
301/18 / f. 15r/3- Willem van Goeselaer erkent 33 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Stevin du
Martroet voor graan - 1405 november 25
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301/18 / f. 15v/6- Heinric van den Steenpitte en zijn wettige echtgenote Margriet erkennen
34 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob Sneevoet voor een lening - 1405 november 25
301/18 / f. 15v/7- Heinric van den Steenpitte en zijn wettige echtgenote Margriet erkennen 2
lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis Sneevoet voor een lening - 1405 november 25
301/18 / f. 20r/2- Katheline van Wiendeke heeft in haar testament beslist dat de abdis en het
klooster van de Bijloke na haar dood als eerste schuldeisers (2 lb. gr. torn. van de aankoop van
een huis) zullen vergoed worden, vooraleer de erfenis onder de erfgenamen zal verdeeld
worden - 1405 november 25
301/18 / f. 23r/14- Olivier van Vaernewyc legeert 10 lb. gr. torn. aan zijn dochter jonkvrouw
Katheline van Vaernewyc, zuster bij de Sinte Klaren van Gent om een lijfrente van 20 s. gr. per
jaar mee te bekostigen - 1405 november 25
301/18 / f. 15r/10- Lievin Bursse erkent 31 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Willem Enbuyssen
voor graan. Voldaan: 18 januari 1407 (n.s.) - 1405 november 26
301/18 / f. 22r/7- Jacob Nevelinc, fs. Lieven, erkent dat Aechte Pietersseuns, weduwe van
wijlen oom Jacob Nevelinc (hertrouwd met Heinric Fierins) hem samen met haar kinderen bij
Jacob Nevelinc, voldaan hebben van alle erven en cattheylen die te Landegem liggen - 1405
november 26
301/18 / f. 22r/8- Jan de Bode erkent in naam van de fermerie van St.-Lysbette 2 lb. 7 s. gr.
schuldig te zijn aan Daneel van den Bossche voor turf - 1405 november 26
301/18 / f. 15r/5- Symoen de Vos erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn moeder
jonkvrouw Soetine, weduwe van Hector de Vos, voor een lening - 1405 november 27
301/18 / f. 15v/3- In verband met de erfgoederen die Pieter de Smet van Merendree gekocht
had van de erfgenamen van Katheline van den Berghe maar nog niet volledig heeft betaald,
stellen Jan de Bade, houtbreker, Lieven van de Nokere, voerder, Wouter de Langhe en Pieter
Leenaert zich borg zodat het gebruik van deze goederen ook nog voor de kinderen van Pieter
de Smet voorn. verzekerd is - 1405 november 27
301/18 / f. 22r/1- Robrecht van Guse erkent 3 lb. 14 s. gr. en 3 mud gerst schuldig te zijn aan
Kerstine Moraens voor wol - 1405 november 27
301/18 / f. 23r/11- Jan de Sceppere en zijn echtgenote Lysbette van Merlebeke erkennen 20
lb. gr. schuldig te zijn aan Heinric van der Cameren voor achterstallige pacht. Bovendien moet
voorn. echtpaar 9 lb. gr. betalen aan brouwer Gillis van der Beke die Heinric van den Moure
nog aan Heinric van der Cameren moest betalen - 1405 november 27
301/18 / f. 24v/8- Om de 4 lb. 16 s. gr. die zijn vader schuldig is aan Michiel Donaes te
kunnen betalen belooft Symoen van de Wincle, monnik van Baudelo, met toestemming van de
prelaat van Baudelo, reeds de 2 lb. gr. torn. die Jan den Kennere hem schuldig is als voorschot
te betalen - 1405 november 27
301/18 / f. 7v/5- In het geschil tussen Jan Danwelc en mevrouw Camijne, weduwe van
Colaert van den Clyte, betreffende 20 lb. gr. torn. die Camijne voorn. nog schuldig is aan Jan
Danwelc voorn., voor de aankoop van land, oordelen de schepenen dat, aangezien beide
partijen geen poorters zijn van Gent en het bewuste stuk land ook buiten Gent ligt, zij zich
moeten wenden tot de schepenbank in wiens rechtsgebied dit stuk land ligt - 1405 november
28
301/18 / f. 14r/7- Gillis Weytinc van Heurne heeft Jan de Com de volmacht gegeven om alle
hem verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1405 november 28
301/18 / f. 15r/9- Roeland Damman ontslaat, in eigen naam en als voogd over zijn
echtgenote jonkvrouw Margriet, fa. Amant van der Brugghen, Jacob Statin en cs., weesheren te
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Kortrijk, van alle verantwoordelijkheden die zij over zijn vrouw Margriet, wees te Kortrijk,
hadden - 1405 november 28
301/18 / f. 15r/11- Jan Coelman wettelijke voogd en echtgenoot van jonkvrouw Adewijke
Tollins, fa. Jan Tollins alias de Borchgrave, scheldt Zegher van Ghend, ridder, alle schulden
kwijt die hij moest betalen aan Jan Tollins - 1405 november 28
301/18 / f. 30v/6- Vonnis van de schepenen waarbij Jan van Praet veroordeeld wordt om 31
s. 6 d. gr. te betalen aan Goessin Lusschaerde, voor graan - 1405 november 28
301/18 / f. 17v/6- In het geschil tussen Jan van den Bossche, eiser, en Mattheus van Lede,
verweerder, oordelen de schepenen dat Mattheus voorn. zijn achterstallige pacht moet betalen
aan Jan van den Bossche voorn. Mattheus van Lede voorn. had de stede en het land (1 bunder
groot) gelegen te Masseme, gepacht van Jan Hofman. Daar Jan van den Bossche het
vruchtgebruik van deze hofstede genoot was men overeengekomen dat Mattheus voorn. de
pacht aan Jan van den Bossche zou betalen. Aangezien de grond echter door Clais Utenhove of
zijn procureurs onder sequester was geplaatst wou Mattheus voorn. de pacht niet meer betalen
omdat hij de grond niet meer kon bewerken. Waarop Jan van den Bossche tegenwierp dat het
de pacht betrof van het jaar dat vooraf was gegaan aan de inslagneming - 1405 november 29
301/18 / f. 20r/1- Margriet Curthals, weduwe van Jan van Harinc, heeft aan Jan Plattyne
volgende zaken verkocht:
- een huis en stede gelegen in de Saaisteeg naast het huis van Symoen Noyoen en het poortje
van jonkvrouw Harinx
- een kamer met daarboven 2 zolders aan het einde van hetzelfde huis gelegen.
Landheer: Jan van Gheverghem, priester - 1405 november 29
301/18 / f. 22r/12- Raes van Vaernewyc heeft het tiende van Eke voor een termijn van drie
jaar in pacht genomen van Lauwereins Langheeraertssone, monnik en aalmoezenier van St.Pieters. Dit tiende werd vroeger gepacht door Jan Sersanders. Borgen: meester Martin van
Secleer, apotheker en Weyn van Westvoerde - 1405 december 1
301/18 / f. 15v/10- Thomas de Cauweric, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij Jacob Ghiselins woonachtig te Assenede, veroordeeld
hebben om 9 s. 3 d. gr. te betalen aan Lieven den Quinkere - 1405 december 2
301/18 / f. 15v/11- Thomas de Cauweric, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij Lodewijk Willay op 14 november ll. veroordeeld hebben
om 12 s. gr. te betalen aan de echtgenote van Michiel de Vos - 1405 december 2
301/18 / f. 15v/12- Thomas de Cauweric, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij Looys van Kalkene, alias Kaelmont, op 23 november ll.
veroordeeld hebben om 3 Franse kronen te betalen aan Albrecht van Namen - 1405 december
2
301/18 / f. 15v/13- Thomas de Cauweric, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierins, Jan Stryc en cs. Jacob Vriend,
alias van Mendonc, op 11 juli ll. veroordeeld hebben om 4 s. 5 d. gr. te betalen aan Jan Willems
- 1405 december 2
301/18 / f. 15v/14- Thomas de Cauweric, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierins, Jan Stryc en cs. Wouter de
Muenc op 8 augustus ll. veroordeeld hebben om 8 s. gr. te betalen aan Jan de Coster,
hoedemaker - 1405 december 2
301/18 / f. 20v/7- Robbrecht van Grames erkent 12 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis van
der Westvelde en Michiel Pielnaken voor de aankoop van drievierden van een huis. Voldaan: 2
augustus 1407 - 1405 december 2

27

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

301/18 / f. 21r/10- In het geschil tussen Jacob Sturtewaghene en Jan den Ruede in verband
met de verhuring van vijvers gelegen te Crombugghe geven de vriendelijke vinders Jan
Tauweric en Jan Stoute, die tussen de twee partijen bemiddelden, de zaak door aan de
schepenen. Deze laatste oordelen dat Jan den Ruede zijn aandeel in de verhuring moet betalen
aan Jacob Sturtewaghene - 1405 december 2
301/18 / f. 22r/3- Gerard van der Speye erkent 9 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Martin
Volkaert voor een huis gelegen voor de Hooie - 1405 december 2
301/18 / f. 36v/1- Jan de Blaeuwere erkent 8 s. gr. schuldig te zijn aan Stevine Hoybande 1405 december 2
301/18 / f. 13v/14- Pieter van Turtelbome erkent 3 lb. 3 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Pieter den Neckere voor een lening - 1405 december 3
301/18 / f. 22r/2- Jan van den Abeele, fs. Jan van Uitbergen, erkent 27 s. 5 d. gr. schuldig te
zijn aan Jan de Waghemakere, fs. Jan, voor schapen en een wagen - 1405 december 3
301/18 / f. 24r/4- Jan van der Dict erkent 2 lb. 15 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Bruusch, fs.
Wouters, voor 5 vaten ijzer. Borg: Pieter Jacobs - 1405 december 3
301/18 / f. 20v/1- Casin Borluut heeft volgende erfrenten verkocht aan het Gerard den
Monteneere, ontvanger van de H. Geest van St.-Niklaas:
- een erfrente van 11 s. 7 d. par. en een kapoen per jaar, bezet op het huis en erf in de
Eiermanssteeg te St.-Pieters, waar Pieter van Lystraten in woont
- een erfrente van 6 s. par. en een kapoen par jaar bezet op het huis waar de gebroeders Boudin
en Jan de Clerc in wonen, gelegen bij de overzet van de Bijloke - 1405 december 5
301/18 / f. 22r/4- Jan van Houthem, kruidenier, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Zegher van Meeren voor graan - 1405 december 5
301/18 / f. 22r/5- Jan van Houthem, kruidenier, erkent 19 lb. 7 d. gr. schuldig te zijn aan
jonkvrouw Lysbette Burs, wettige echtgenote van Jan Versaren, Katheline, wettige echtgenote
van Pieter Alouds en Katheline van Houthem, voor laken - 1405 december 5
301/18 / f. 22r/6- Jacob de Hollandre erkent 5 lb. 2 s. gr. schuldig te zijn aan Michiel
Steyaerde voor bier - 1405 december 5
301/18 / f. 22r/9- Gillis van der Hulst erkent dat hij als borg voor Gillis van Walenbeke 2 lb.
10 s. gr. schuldig te zijn aan Clais van Munte voor de koop van land - 1405 december 5
301/18 / f. 25r/2- De schepenen en de raad van Gent melden dat Jan den Buc, OnzeVrouwe-broeder in de orde van de Karmelieten gratie heeft gekregen voor de misdrijven die hij
tegenover zijn oversten en medebroeders die momenteel binnen Gent wonen, had begaan.
Deze zijn met name: broeder Fransoys van Luevene, vicaris-generaal, broeder Luuk van
Wettre, prior, broeder Jan van Oerscamp, onderprior, broeder Anthonis van der Rootsen,
broeder Jan de Tolleneere, broeder Gerard Pillin, broeder Jan van der Dunen, broeder Zegher
van Scaudebrouc, broeder Gillis van Coeleghem, broeder Jan van Leuvene, broeder Jan van
Relleghem, broeder Jacob van Meessine, broeder Mattheus Bierman, broeder Goessin Dauwel,
broeder Olivier Wittebroet, broeder Ghiselbrecht Tutebier, broeder Martin en broeder Wouter.
Broeder Jan de Buc heeft beloofd dat hij nooit meer binnen Gent zal komen op
verbeurdverklaring van 100 lb. par. en dat hij nooit meer iets zal misdoen aan de voorn.
broeders op straf van levenslange opsluiting in de kerker. Borgen: Gillis en Heinric de Buc,
resp. vader en oom van Jan voorn. - 1405 december 7
301/18 / f. 21r/14- Willem de Here erkent 19 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Amelberghe,
echtgenote van Jan Boden - 1405 december 7
301/18 / f. 23v/8- Op verzoek van Jan Everwyne, Pieter van de Walle en Gillis van
Wachtebeke worden de goederen van Gillis Simoen en zijn wettige echtgenote Rugghe
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openbaar verkocht door de beëdige verkopers van de stad Gent in het schependom van Jan
Amelric en Pieter Spieghel - 1405 december 7
301/18 / f. 16r/2- Segher Bernage erkent 36 s. gr. schuldig te zijn aan Cularde van der Beke
voor een erfrente - 1405 december 9
301/18 / f. 16r/7- In het geschil tussen jonkvrouw Soetine van Herdbuer, weduwe van Jan
van Longheville, enerzijds en de vrouw van Jan van Dycstad, in naam van haar echtgenoot,
anderzijds, aangaande de aanspraak die beide partijen maken op het huis gelegen in de
Nederkwaadham, dat eigendom was van wijlen Jan van Longheville voorn., oordelen de
schepenen dat jonkvrouw Soetine eigenares wordt van het desbetreffende huis op voorwaarde
dat zij jaarlijks 18 s. gr. zal betalen aan de echtgenote van Jan van Dycstad - 1405 december 9
301/18 / f. 22r/10- Om zijn vroegere schuldbekentenis meer rechtskracht bij te zetten erkent
Wouter van Stockergate, fs. Daneel, nogmaals dat hij 4 lb. gr. schuldig is aan Anthonis Bette 1405 december 9
301/18 / f. 22r/11- Louis van den Driessche erkent 27 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Katheline van Houten - 1405 december 9
301/18 / f. 22v/1- Lansloet van de Voerde erkent 13 lb. 6 s. 8 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan Pictoere voor een huis. Voldaan: 14 juli 1407 - 1405 december 9
301/18 / f. 22v/3- Schepenen veroordelen Jan de Pape, fs. Zegher, om als borg voor Jan
Utendale 34 s. 10 d. gr. te betalen aan Philips Vriend - 1405 november 10
301/18 / f. 22v/7- Ghiselbrecht Veys erkent 8 lb. 15 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lieven
van Laerne voor de aankoop van een half huis, dat gelegen is op de Muide bij het St.Jacobshuis tussen de "Lantherne" en de "Burse". Voldaan: 31 juli 1409 - 1405 december 11
301/18 / f. 22r/13- Paridaen de Coepman erkent 2 lb. 18 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis
Pinte voor was - 1405 december 11
301/18 / f. 22v/6- Jan Rym, fs. Goessin, erkent dat hij zijn deel van 15 kavels in het moer van
Gavere verkocht heeft aan her Jan Colpaert in naam van de abdis van de Bijloke. Deze
verkaveling heeft zijn vader in 1362 gedaan met mer Philips, heer van Reigersvliet, mer Philips
van Masseme, heer van St.-Joris en andere personen. Borgen: Jan Sersanders, fs. Daniel, en
Lieven van de Hole. Jan van Assenede, ontvanger van de Bijloke erkent op 16 januari 1408
(n.s.) dat de verkoop en de levering naar afspraak afgewerkt is - 1405 december 11
301/18 / f. 22v/9- Pauwels Plate erkent 2 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan de Fekel 1405 december 11
301/18 / f. 22v/10- Jan van Praet erkent 25 s. 7 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van Peurs
- 1405 december 11
301/18 / f. 22v/11- Op verzoek van vrouw Sboemhouwers voogd over de kinderen van
Pieter van Bruecelle, heeft Jan van Buxtale, amman van Gent, samen met de schepenen her Jan
Amelric, her Willem van Merendree en her Pieter Spieghel het huis van Jan van Vaernewyc, fs.
Sander, gelegen in de Veldstraat gepand om de 9 lb. gr. torn. die hij voorn. kinderen schuldig is,
te verhalen - 1405 december 11
301/18 / f. 23r/10- Jan Brixis, alias Bitebier, erkent 13000 corelen schuldig te zijn aan Jacob
den But - 1405 december 11
301/18 / f. 24r/6- Wouter Fierins erkent 2 lb. 12 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan Lieven
Meyerarde voor haring - 1405 december 11
301/18 / f. 24v/1- In het geschil tussen Lieven van den Brande en Jan Pedaerde waarin
Lieven voorn. zich beklaagde over het feit dat Jan voorn. zich verschillende van zijn
eigendommen onrechtmatig had toegeëigend, oordelen de schepenen dat Jan voorn. Lieven
voorn. daarvoor schadeloos moet stellen - 1405 december 11

29

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

301/18 / f. 14v/15- Heinric van den Brande erkent 29 s. gr. schuldig te zijn aan Philips van
den Dale voor bier - 1405 december 12
301/18 / f. 18r/14- Clais de Vleeschauwere erkent 3,5 mud rogge schuldig te zijn aan Jan van
Maelgavere - 1405 december 12
301/18 / f. 22v/12- Lieven Ghisels erkent 24 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Symoen van der
Scaffelt voor een merrie - 1405 december 12
=301/18 / f. 22v/13- Luuc Bastoen heeft beloofd 33 s. 3 d. gr. en een zilveren mark te
betalen aan Willem Sersymoens - 1405 december 12
301/18 / f. 22v/14- Symoen van der Scaffelt belooft 7 s. gr. en 40 gr. te zullen betalen aan
Lieven van Waes in naam van respectievelijk de armen van Onze-Lieve-Vrouwparochie en de
cleresie van Onze-Lieve-Vrouwgilde van dezelfde parochie - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/1- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 1 december ll. Arend van Melen, alias "Quaet
Arekin", veroordeeld hebben om 4 s. 2 d. gr. torn. te betalen aan Jan Wiederix - 1405
december 12
301/18 / f. 23r/2- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 5 december ll. Gillis van Coppenole
veroordeeld hebben om 2 s. gr. te betalen aan Gheleyn Bauden - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/3- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Lodewijc van den Hole en cs.
Anthonis Cabus op 18 maart 1404 (n.s.) veroordeeld hebben om 2 s. gr. te betalen aan Gillis
Serjant, fs. Willem - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/4- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Heinric Symaer, Thomas de Clerc
en cs. Clais den Vleeschauwere veroordeeld hebben op 19 mei ll. om 8 d. gr. te betalen aan
Jacob Pottiere - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/5- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij Wouter van Alvannen op 1 december ll.
veroordeeld hebben om 20,5 gr. te betalen aan Jacob Pottiere - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/6- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Heinric Symaer, Thomas de Clerc
en cs. Jan Dullaerde op 4 augustus ll. veroordeeld hebben om 18 gr. te betalen aan Gillis
Goetghebuere - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/7- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 7 december ll. Caniel Pheyne van Westerhem
veroordeeld hebben om 3 s. gr. te betalen aan Jan de Meyere, kaaskoper - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/12- Gillis van der Lycbrugghen erkent 2 lb. 8 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob
Inghele voor graan - 1405 december 12
301/18 / f. 23r/13- Pieter Steemaer erkent 8 lb. 11 s. gr. torn. en 4 Ingelsche schuldig te zijn
aan Jacob Heyen voor graan. Borgen: Lodewijk Steemaer en Lysbette van den Wale, weduwe
van Lieven de Hase - 1405 december 12
301/18 / f. 23v/13- Pieter de Deckere erkent 19 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Jan Minnebode,
kleermaker, voor tin - 1405 december 12
301/18 / f. 24r/2- Jan van Coudenhove erkent 12 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter van
den Brande voor de aankoop van een huis, dat gelegen is in de Koutersteeg. Borgen:
Ghiselbrecht van Coudenhove en Clai de Crane - 1405 december 12
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301/18 / f. 23v/5- Martin de Witte van Ieper, erkent dat zijn neef Jan Valke eveneens van
Ieper, al zijn schulden aan hem betaald heeft - 1405 december 13
301/18 / f. 23r/16- Raesse van Tortelboeme erkent 32 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan den
Drayere - 1405 december 15
301/18 / f. 23v/2- Schepenen veroordelen Pieter Lenis om 36 s. gr. torn. te betalen aan Jan
van den Damme, wageneer - 1405 december 16
301/18 / f. 23v/3- Schepenen veroordelen Symoen de Bisscop om in naam van Vincent van
der Sickelen 2 lb. 10 s. gr. te betalen aan Michiel Causen voor runderen - 1405 december 16
301/18 / f. 23v/4- Gillis van den Velde, fs. Gillis, erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Clemencie van den Gave. Borg: Jan van den Velde, metser - 1405 december 16
301/18 / f. 23v/12- Boudin Bullin stelt zijn borgen Jacob Portier, Symoen Rodeman, Pieter
van den Hulle en Giselbrecht van Hoedevelde schadeloos door hen al zijn huidige bezittingen
over te maken, tot wanneer zij hun borgtocht van 16 lb. gr. torn. terug ontvangen hebben 1405 december 16
301/18 / f. 16r/3- Clais van Hoedevelde, Gillis Haddin en cs., vinders van de opperkosterij
van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Gheerolf Bette en cs. Jan den Mol op 21 juli
hebben veroordeeld om 20 s. 3 d. gr. te betalen aan Pieter Aelbrecht - 1405 december 17
301/18 / f. 23v/9- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparachier, rapporteren dat hun voorgangers Ghiselbrecht van Roesselaer, Jan Pleke en
cs. op 13 november 1403 Jan Vertruven veroordeeld hebben om 25 gr. en 1 ingelsche te
betalen aan Philips den Crane - 1405 december 17
301/18 / f. 23v/10- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 21 november ll. Boudine van der Kammen veroordeeld
hebben om 8 s. gr. te betalen aan Mangheline van den Dale - 1405 december 17
301/18 / f. 23v/11- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 20 november ll. Pieter Belle, woonachtig te Moerbeke,
veroordeeld hebben om 36000 turven te leveren aan Heinric van Leuribrouc - 1405 december
17
301/18 / f. 52r/8- Minnelijke schikking tussen Josine van Weldine, fa. Jan, en haar echtgenoot
Willem den Bisscob de jongere enerzijds en haar moeder jonkvrouw Katheline Cruus, weduwe
van Jan Weldine, anderzijds, i.v.m. hun bruidschat (een erfrente van 6 lb. par. bezet op grond
van Jan Weldine). Aangezien het echtpaar tot hiertoe nog niets ontvangen heeft stelt Katheline
voorn. voor om grond te Romme of te Mackeghem in de parochie van St.-Denijs-Boekel te
verkopen en reeds een deel van de erfenis van haar man te verdelen. Van zijn kant belooft
voorn. echtpaar de rechten op de Bruidsschat niet op te eisen tot na de dood van Katheline
Cruus voorn. - 1405 december 17
301/18 / f. 16r/5- Clais van Hoedevelde, Gillis Haddin en cs., vinders van de opperkosterij
van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Ghiselbert de Vos, Jacob van der Meulen en cs.
vrouwe Svos, echtgenote van Pieter de Vos, op 29 juli 1405 veroordeeld hebben op 13,5 gr. te
betalen aan Jan den Keyf - 1405 december 18
301/18 / f. 16r/11- Clais van Hoedevelde, Gillis Haddin en cs., vinders van de opperkosterij
van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Jacob van der Muelen en cs., de vrouw van Pieter
de Vos op 29 juli ll. veroordeeld hebben om 43,5 gr. te betalen aan Jan den Keyf - 1405
december 18
301/18 / f. 24r/5- Schepenen veroordelen Heinric van Yvendale om 4 lb. 3 s. 8 d. gr. te
betalen aan Heinric Bollaert voor een merrie. Bovendien erkent Heinric van Yvendale nog 37
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lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric Bollaert voor de aankoop van een brouwerij, die
gelegen is in Oudburg en "de Koevoet" wordt genoemd - 1405 december 18
301/18 / f. 32r/2- Andries Vilin erkent 24 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Lieven den
Wulslaghere - 1405 december 18
301/18 / f. 16r/9- Lievin van Biervliet, Bernard de Volre en Jacob de Neckere erkennen 2 lb.
10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Daneel Sergheeraerds voor een huis. Op 12 mei 1407 draagt
Daneel Sergheeraerds over aan Pieter van Beryvelt omdat hij zelf hem 2 lb. 5 s. 8 d. gr. schuldig
is - 1405 december 19
301/18 / f. 16r/10- Casin Porterman erkent 36 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Brame,
gevolmachtigde van Clais van den Steene - 1405 december 19
301/18 / f. 21r/11- Wouter Sobbel en Jacob Paren hebben beloofd, in naam van Zegher
Bernage, 3 lb. gr. torn. te betalen aan jonkvrouw Beele Coens, als gedeeltelijke betaling in de
pacht van de tol van Ayshove. Voldaan: op 17 februari 1407 (n.s.) - 1405 december 19
301/18 / f. 24r/7- Lieven de Sone erkent als borg voor Wouter van Lavael 4 mud witte evene
schuldig te zijn aan vrouw Scakelins. Voldaan: 3 februari 1412 (n.s.) - 1405 december 19
301/18 / f. 24r/8- Jan Ghiselins, fruitenier, erkent 36 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Fierabrasse den Ziene - 1405 december 19
301/18 / f. 24r/9- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat zij Wouter
van Alfvanen en Jan van Vulbrouc op 10 september 1404 veroordeeld hebben om 2 lb. 10 s.
gr. te betalen aan Andries Heien - 1405 december 19
301/18 / - Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat hun voorgangers
Ghys Blockx en cs. op 4 juli ll. Philips Martins veroordeeld hebben om 3 lb. 10 s. gr. torn. te
betalen aan Andries Heien. Voldaan: 9 juli 1407 - 1405 december 19
301/18 / f. 24r/11- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat Wouter
van Alfvanen en Philips Martins 3 lb. 2 s. gr. schuldig zijn aan hun borg Andreis Heien die
voor hen Lieven van Evenackere betaald heeft - 1405 december 19
301/18 / f. 24v/4- Schepenen veroordelen Jan van den Bossche om als gevolmachtigde van
Jan van der Scaghe 45 lb. par. te betalen aan Andries van der Craien, prior van St.-Pieters, voor
achterstallige pacht - 1405 december 19
301/18 / f. 16r/8- Jan Pleke erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn zuster Lisbette
Pleex, omdat zij hem 16 jaar lang gediend heeft - 1405 december 21
301/18 / f. 16r/6- Pieter van den Hulse en Lisbette van Sloete, zijn wettige echtgenote,
erkennen 40 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Martin Sloete voor een leen. Deze 40 lb. gr.
moeten Pieter en Lisbette voorn. betalen aan Lisbette Svriends fa. Jacop, tante en schuldeiseres
van Martin voorn. Borg: Wulfram Vriend, Michel van den Houte, Jan van den Berghe en zijn
zoon Jan van den Berghe - 1405 december 22
301/18 / f. 55v/11- Clais de Hollandere en Jan de Ruede nemen alle vijvers en waters van Jan
van der Scaghe en Clais van Hoedevelde, die gelegen zijn in de parochie van Lemberge in pacht
voor een duur van 9 jaar. De pacht bedraagt 6 lb. en 36 karpers per jaar - 1405 december 22
301/18 / f. 17r/6- In het geschil tussen de H. Geestmeesters van St.-Michiels en Lieven van
de Vivere, in verband met de reparaties aan een huis dat Lieven huurt van de H.
Geestmeesters, oordelen de gezworen erfscheiders Gillis de Suttere en meester Jan Eebin, dat
Lieven voorn. het dak van het huis op eigen kosten moet laten herstellen. Het huis is gelegen in
de St.-Michielsstraat op de hoek van de Vleeshouwerssteeg - 1405 december 23
301/18 / f. 17v/1- Pieter de Smet, bakker, en Willem van den Hove, lijfkoekbakker, hebben
een erfrente van 72 s. par. per jaar verkocht aan Pieter Everdeye, alias van de Moere, priester.
Deze erfrente is bezet op een huis en erf in de Kattesteeg bij St.-Niklaas tussen de huizen van
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Jan Stocman en Willem Rugghenscul. Op 6 augustus 1406 heeft Pieter voorn. deze erfrente
doorverkocht aan jonkvrouw Margriet van Kerchove, in naam van de fermerie van St.-Lysbette
- 1405 december 23
301/18 / f. 20r/4- Lysbette, weduwe van Cornelis Callebaut, erkent dat Lysbette van der
Straten, weduwe van Arent de Vorsenaere, haar schulden in verband met de aankoop van een
dagwand land, gelegen in de parochie van Erpe, betaald heeft - 1405 december 23
301/18 / f. 20r/4- Jan Debbout en Clais de Pritte erkennen 24 s. 4 d. gr. torn. schuldig te zijn
aan Lievin Kindekine, priester, gevolmachtigde van Jan den Baerch, parochiepriester van St.Veerle - 1405 december 23
301/18 / f. 24v/5- Martin Boene erkent 18 lb. 15 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Gheerard van
den Dycke voor wijn - 1405 december 23
301/18 / f. 18r/12- Jan de Pape, fs. Jan, heeft een erfrente van 30 s. par. per jaar, die hij in
leen houdt van Victor, bastaard van Vlaanderen, verkocht aan Jan van Maelgavere. Deze
erfrente is bezet op volgende eigendommen gelegen aan de Minnebrug:
- een stove "den Bosch" genaamd
- een stede die er naast gelegen is en eigendom is van de weduwe van Jacob van der Manden 1405 december 24
301/18 / f. 23r/9- Jan van der Vloet erkent 11 s. 9 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Fransoeys
Scotten - 1405 december 24
301/18 / f. 18r/10- Jan Rake erkent 2 lb. 2 s. gr. te hebben ontvangen van Jan van
Valenchiire, die Willem de Moereman, alias de Vlaminc, aan Jan Rake voor huishuur schuldig
was - 1405 december 31
301/18 / f. 19v/16- Jan Hebbel erkent 32 s. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn dienstmeid
Lisbette van Bonnenkerke voor haar bewezen diensten - 1405 december 31
301/18 / f. 26v/5- Arend Crabbe heeft een lijfrente van 20 s. gr. torn. verkocht aan Hughe
den Brunen ten gunste van diens vrouw Lisbette Pauwels en zijn zoon Hughe - 1406 (n.s.)
301/18 / f. 26v/5- In het geschil tussen Jacob Pauwels en Jan Rabaut, waarbij Jacob voorn.
juwelen en klederen gegeven heeft als onderpand voor zijn schuld aan Jan voorn., oordelen de
schepenen dat de panding onwettig is - 1406 (n.s.)
301/18 / f. 44r/9- Jonkvrouw Clare Swulslaghers, jonkvrouw Mergriet van Westvoerde,
weduwe van Heirnic van Leyns en Joes Haesbyt legeren aan Jacob Royaert 5 bunders land met
de aanpalende weg. Deze grond, Meermansakker genoemd, ligt in de parochie van
Kruishoutem naast het goed ter Weede. Landheer: hertog van Baer - 1406 (n.s.)
301/18 / f. 67v/3- De zoon van Jan Grielen, genaamd de "Roevere" wonende te Bost (niet
afgewerkte akte) - 1406 (n.s.)
301/18 / f. 67v/4- Lodewijk van Mulhelm. (niet afgewerkte akte) - 1406 (n.s.)
301/18 / f. 35r/1- Jan Colpaert erkent dat hij de 3/4 gemeten en de drie roeden land, gelegen
in Axelambacht in de parochie van Zaamslacht, gekocht heeft met het geld van de Bijloke en
hij noch zijn erfgenamen er dus aanspraak kunnen op maken. Deze grond had Jan voorn.
samen met zijn voogd Jan den Wint op 15 november 1402 (onder het bestuur van heer Gillis
Scouteeten van Zaamslacht) gekocht:
- 7 gemeten en drie roeden land van Jan van den Mande
- drie vierendeel land van Jan Harinc - 1406 (n.s.) januari
301/18 / f. 17v/7- Heinric de Brune, priester, erkent 17 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
den Vos, fs. Michiel voor een lening. Borgen: Robberecht van der Hoyen en Jan de Brune,
broer van Heinric voorn. Voldaan: 8 februari 1412 (n.s.) - 1406 (n.s.) januari 3
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301/18 / f. 16v/3- Goessin Matthys heeft een halve dagmaal eigen land verkocht aan
Robberecht van der Helst. Deze eigendom is gelegen te Lede op de Kouter tussen het land Jan
van den Com en dit van Jan van den Borre - 1406 (n.s.) januari 4
301/18 / f. 17r/3- Margriet van der Eeken, weduwe van Willem van Quatham heeft haar
eigendomsrecht op het huis "de Turre" genaamd (gelegen op de St.-Michielsvest) op lijfrente
verkocht aan Agneese Lours. De lijfrente is genomen op Margriet voorn. en op Jan den
Backere. Landheer: Justaes Onredene, voor de stad Gent - 1406 (n.s.) januari 4
301/18 / f. 24r/7- Zegher Beelaert erkent 20 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Katheline,
weduwe van Jan Blankaert en diens erfgenamen voor de aankoop van een huis dat gelegen is
bij de Muidebrug. Landheer: Justaes Onredene, voor de stad Gent - 1406 (n.s.) januari 4
301/18 / f. 16v/2- Jan de Pape, fs. Olivier, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob
Nevelinghe - 1406 (n.s.) januari 5
301/18 / f. 16v/4- Jan van Ronneke, woonachtig te Deinze, erkent 34 Franse kronen schuldig
te zijn aan Jacob van den Aste voor een lening. Borg: zijn oom, Gillis van der Hulst, blauwer 1406 (n.s.) januari 5
301/18 / f. 16v/5- Jacob Nevelync erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Robberecht van
der Helst voor een huis. Dit huis is gelegen in de Berenstraat te Crommen Essche. Landheer:
Willem Sersymoens. Borgen: Jan Jours en Philips Maes - 1406 (n.s.) januari 5
301/18 / f. 16v/6- Bij de uitspraak over de goederen in de scheiding van tafel en bed tussen
Jan den Vos, fs. Michiel, en zijn echtgenote Jaquemine Spaermentiers, oordeelt het hof van
Doornik dat elke partij de goederen, die zij bij het huwelijk ingebracht hebben, terug mag
meenemen - 1406 (n.s.) januari 5
301/18 / f. 17v/4- Staes Urtebuuc erkent 2 lb. 7 s. 5 d. gr. schuldig te zijn aan Fransoy
Soyssonen en Jan Willaerde - 1406 (n.s.) januari 5
301/18 / f. 37v/2- Louis Maylinc heeft een wal met water, gelegen te Ravenscoete, verkocht
aan Staesse Ryhoete. Deze wal is bezet met een lijfrente van 4 d. par. per jaar, die moet
uitbetaald worden aan Gillis Terlinck - 1406 (n.s.) januari 5
301/18 / f. 16v/7- Jan Gailliart geeft Jan den Muntere de volmacht om alle hem verschuldigde
bedragen binnen en buiten Gent te innen - 1406 (n.s.) januari 6
301/18 / f. 18r/11- Minnelijke schikking tussen Jan Sloeven en Jan van Maelgavere waarbij
Jan Sloeven afstand doet van zijn grond t.v.v. Jan van Maelgavere en deze laatste hem de grond
in bruikleen geeft. Het betreft hier het goed te Petegem, gelegen in de parochie van Melle dat
eertijds eigendom was van Lieven van Herloe zaliger en waarvan Jan Sloeven 1/8 heeft gekocht
van Jan Cricken. (De "verhoorsatinghe" is gebeurd door Victor van der Sickelen, Pieter van der
Meulen, Arend den Mulder, alias den Hollander, Jan Sloefs, pachter) Volgende percelen
worden met naam genoemd:
- 1 bunder grond genaamd "Trompeneeren"
- 3 dagwand hooimeers grenzend aan de Schelde, ten oosten van Coninckdonck, ten westen
aan het meers van Jacob Betten
- 1 dagmaal land, gelegen aan het einde van de dreef van het goed van Jan Borluut en aan de
andere kant aan het goed van Jan van Maelgavere - 1406 (n.s.) januari 6
301/18 / f. 24v/6- Willem de Groete, de Zager, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Roegier van Coppenhole voor graan - 1406 (n.s.) januari 6
301/18 / f. 6r/9- Everaerd van Botelaere heeft een lijfrente van 12 s. gr. per jaar verkocht aan
Margriet Smulders, weduwe van Jan van Ympe. Deze lijfrente heeft hij bezet op het huis waar
hij nu in woont, gelegen in Huckelram aan de Leie (naast de huizen van Jan de Man en
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Lodewijk Kabau). Landvrouw: jonkvrouw Beele Smonteneren, in naam van het St.-Jacobs-huis.
Voldaan: 20 april 1417 - 1406 (n.s.) januari 8
301/18 / f. 16v/10- Daneel Melis erkent 8 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan Wanghemet voor een
lening - 1406 (n.s.) januari 8
301/18 / f. 18r/3- Godevert van Bost erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Jan van der
Brugghen, fs. Pieters, en Willem Steppen, fs. Willem, voor hout - 1406 (n.s.) januari 9
301/18 / f. 19r/8- Jacob en Gillis Languert, gebroeders, hebben een halve brouwerij en de
helft van het brouwersgereedschap verkocht aan Gilles Lewerkel. Deze brouwerij het
"Trysekin" genaamd, is gelegen buiten de Zandpoort. Landheren: Goessin Bussaerd, in naam
van de Bijloke en Jan van Crombrugghe - 1406 (n.s.) januari 9
301/18 / f. 17r/2- Pieter Wederic erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van der
Heyden, fs. Heinric, voor de aankoop van een huis gelegen bij het Voldershuis. Borgen: Joes
Wederic, zijn broer en Willem Vitse. Voldaan: 12 november 1407 door Joes Wederic - 1406
(n.s.) januari 11
301/18 / f. 17r/4- Arend Sersanders, fs. Sander, heeft een erfrente van 10 s. par. per jaar
verkocht aan Jacob Leiscove, priester, voor de cotidiane van St.-Michiels. Deze erfrente is
enerzijds bezet op een erf in de St.-Martinusstraat waar het huis van Jan van der Helst op staat
en in de Posteernestraat, dat toebehoort aan Pieter Amelricke - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 17r/5- Pieter Denobel erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Calante. Borg:
Pergriet Amelonx - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 17v/8- Lieven de Beenhouwere erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan meester
Gillis den Suttere voor het recht van het ambacht dat hij gekocht heeft. Borgen: Gillis van der
Beke en Gillis Hansin, alias van Meerhem. Voldaan: 10 augustus 1406 - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 18v/8- Pieter Andries erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan broeder Heinric
Hoerinc, in naam van het gasthuis - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 18v/12- Jacob Scandevlieghe en Lievin Coets erkennen 3 lb. 10 s. gr. torn.
schuldig te zijn aan Justaen Ryoets voor bier - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 24v/9- Armand van den Berghe wonende te Upstalle heeft aan Jan Stuerboute
voor een termijn van 6 jaar de opbrengst van 8 fruitbomen verkocht - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 25v/1- Nicasius Borluut geeft 8 bunders en 1 dagwand gelegen in de parochie van
"verberrende parric" in pacht aan Pieter de Groete voor een termijn van 18 jaar en een
pachtprijs van jaarlijks 25 lb. par. en een halster erwten - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 49r/9- Jacob van Herdbuer heeft twee erfrenten (van 18 s. par. en 11 s. par. per
jaar) verkocht aan Lieven van Waes. Deze erfrenten rusten resp. op een stede van Gerof Strael
te St.-Pieters-Aaigem en op een stede van Heinric Loesen te Aaigem bij de "Witte Harde"
tegenover Pieter van den Hulle - 1406 (n.s.) januari 11
301/18 / f. 17r/7- Willem van Albrouc erkent 5 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Arend
van Ghend, deken van de smeden, voor het bekomen van zijn meesterschap in deze nering 1406 (n.s.) januari 12
301/18 / f. 17v/5- Pieter van der Heeken van Bergen erkent 2 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan
Pieter Spieghel voor pacht - 1406 (n.s.) januari 12
301/18 / f. 19v/13- Wulfram Vriend heeft als gevolmachtigde van jonkvrouw Marie Wiederix
aan Ghelmoet den Amman, fs. Jan, 1/4 van een huis met loechting verkocht. Deze eigendom
behoorde toe aan wijlen Lieven van den Hoeghenhuus en zijn zoon Liefkin en is gelegen aan
de Vrijdagmarkt tussen het huis van Hendrik Reyners en dit van de weduwe van Hendrik van
den Buere. Landheer: broeder Willem de Grave, in de naam van de Bogaarden - 1406 (n.s.)
januari 12

35

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

301/18 / f. 20r/6- Lievin Burse en zijn echtgenote Katheline hebben een lijfrente van 12 s. gr.
per jaar verkocht aan Galante van Herzele. Deze lijfrente is gevestigd op bepaalde erven te
Herzele - 1406 (n.s.) januari 12
301/18 / f. 16r/4- Pieter van den Eyghene erkent 30 s. 7 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lievine van Overackere - 1406 (n.s.) januari 13
301/18 / f. 17r/8- Fransois Serydiers heeft een stal in het groot vleeshuis voor 42 s. gr.
verhuurd aan Lieven Meyerarde voor een periode van een jaar - 1406 (n.s.) januari 13
301/18 / f. 17v/9- Margriet van Ooteghem heeft samen met haar wettige echtgenoot en
voogd de volgende zaken aan haar halfzuster Katheline Diermans verkocht:
- haar deel van hun moeders erfenis (hun moeder is Margriet van West)
- de goederen gelegen in het ambacht van Assenede die Margriet en Pieter voorn. samen
gekocht hebben van Margriet van Bacht - 1406 (n.s.) januari 13
301/18 / f. 19r/9- Jan van der Hecke, priester, heeft een huis (gelegen aan de berge van St.Pieters, naast het huis van Arent van Voshole) verkocht aan Jan van de Cappelle. Landheren:
H. Geest van St.-Jan, H. Geest van O.L.V.-St.-Pieter, klooster van de Sint-Klaren. Bovendien
heeft Jan van der Hecke nog een halve bunder land, "de Bec" genaamd en gelegen op de
Huynaardse weg bij de stede van Jan Sloef, verkocht aan Jan van der Cappelle voorn. - 1406
(n.s.) januari 13
301/18 / f. 31v/4- Wouter Fierins heeft een erfrente van 24 s. par. per jaar verkocht aan
Colard Commere, gevolmachtigde van en ten gunste van de nering van de visverkopers. Deze
erfrente is bezet op verscheidene plaatsen:
- achter het huis van Wouter Fierins voorn. in de Burgstraat (op de hoek gelegen in de richting
naar Sanderswalle)
- achter het huis van Thomas Clapduerp
- achter het huis dat tussen de beide voorn. huizen ligt
Landheren: Clais van Bayeghem, priester van de cotidiane van St.-Jan, Michiel de Ledeghe,
priester van Onze-Lieve-Vrouwgilde van het H. Kerst, Lieven van Ryemlant, broeder van het
Rijke Gasthuis, Gerard de Lantmeter, priester van St.-Jacobskerk. Deze erfrente had Wouter
Fierins voorn. eertijds gekocht van Thomas van Clapduerp onder het schependom van Pieter
Sersimoens, Jan Everwyn en cs. - 1406 (n.s.) januari 13
301/18 / f. 49r/6- Michiel Boene erkent dat hij de 4 gemeten land, die hij in leen heeft van
mer Jan van Bursele en die gelegen zijn in Baersele in het land van Waas. Bovendien erkent
Michiel voorn. nog dat hij, noch zijn erfgenamen, bijgevolg recht hebben op het deel van Jan
van Huusse voorn. - 1406 (n.s.) januari 13
301/18 / f. 18r/1- Jan van der Hecke, priester, erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van der Capellen voor de aankoop van 2 huizen. Voldaan: 8 mei 1408 - 1406 (n.s.) januari 14
301/18 / f. 20r/3- Jan de Fraeye erkent 3 lb. 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Steppen 1406 (n.s.) januari 14
301/18 / f. 29r/3- Schepenen veroordelen Jan van Meyeraerde om als voogden over de
kinderen van Jacob Meyheraert 9 s. gr. torn. te betalen aan meester Lieven Gheylinc - 1406
(n.s.) januari 14
301/18 / f. 29r/4- Pieter Wederic heeft een lijfrente van 10 s. gr. torn. per jaar verkocht aan
Gillis Scaep. Deze lijfrente is bezet op een bakkerij gelegen te Overschelde bij de Abeelstraat
tussen de huizen van Jan van Wesemaele en Lysbette van den Hecke. Landheer: Cornelis van
de Keere, priester in de St.-Michielsparochie - 1406 (n.s.) januari 14
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301/18 / f. 32v/6- Wulfram de Somer erkent 13 lb. 4 s. gr. schuldig te zijn aan Jan van
Everghem voor de aankoop van een "loeve met 3 woonsten", gelegen buiten de Kuip, tussen
het huis van Lieven Wulframs en het steegje dat naar de Bijloke loopt. Van dit bedrag moet
Wulfram 3 lb. 10 s. gr. betalen aan Kateline Vaenkins, weduwe van Heinric Sproecx. Borgen:
Segher Boelaert en Clais Toete, fs. her Jan - 1406 (n.s.) januari 14
301/18 / f. 34r/3- Joes Stuerem heeft de exploitatie en de grond van 1 bunder moer verkocht
aan Jan Neven, fs. Clais, en Jan Maes, fs. Pieter, voor 94 lb. 13 s. 4 d. gr. Deze bunder is
gelegen te Moerbeke in een perceel dat Simon de Ryke vroeger gekregen heeft van de graaf van
Vlaanderen. Deze bunder heeft Joes voorn. gekocht van verschillende personen o.a. 65 roeden
van Jan van Medele, watergraaf van Vlaanderen. Dit moer grenst:
- in het noorden aan het moer van de Graaf van Vlaanderen
- in het zuiden aan het moer van Van den Bossche
- in het oosten aan het moer van Jan Everwyn
- in het westen aan het moer van Jan Baillets, alias Jan Willems
Borgen: Pieter Maes en Pieter de Scaepdrivere - 1406 (n.s.) januari 14
301/18 / f. 18r/2- Jan Heyse, alias van Beke, erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Jacob Inhgele
voor turf - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18r/4- Matthys Brunsch, priester, geeft aan zijn broer Gilles Brunsch de volmacht
om alle hem verschuldigde bedragen binnen of buiten Gent te innen - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18r/5- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij Matthys Fransoys op 18 oktober 1405 veroordeeld hebben
om 20 gr. te betalen aan Laureins Reyneren, fs. Laureins - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18r/6- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 24 november 1405 Soetine Lekaerts veroordeeld
hebben om 12 s. gr. te betalen aaan Calle Valx - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18r/7- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierins en cs. Gilles Simoens, op 25 juli
1405 veroordeeld hebben om 34 s. gr. te betalen aan de echtgenote van Jacob Kerstiaens 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18r/8- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan de Wale, Jan de Meyere en cs. Jacob diet
Aldoet, bakker, op 22 mei 1400 veroordeeld hebben om 11 s. 10,5 d. gr. te betalen aan de
vrouw van Andries de Bruwer - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18r/9- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 7 november 1405 Pieter Amelric van Zelzate
veroordeeld hebben om 11 s. 6 d. gr. te betalen aan de vrouw van Michiel de Vos - 1406 (n.s.)
januari 15
301/18 / f. 18r/13- Pieter Martins, fs. Pieter, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Marie
van den Braembossche voor de aankoop van een huis, dat gelegen is in de Nederkwaadham 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18v/1- Pieter de Vos, onvrij schipman, erkent 2 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn
aan Lievine Papal en Gherard den Stoevere. Borgen: Pieter van Smetlede en Jan Versaren 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18v/3- Pieter de Vos, fs. Jan, erkent 6 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Maes, fs. Jan, voor de aankoop van een huis dat gelegen is in de Papenstraat - 1406 (n.s.)
januari 15
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301/18 / f. 19r/3- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter Berevelt en cs., vinders van de
oppperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Lievin van de Hole en cs. op 16
juni 1404 Zegher Stalpaert veroordeeld hebben om 3 s. gr. aan Pieter Aelbrechts te betalen 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 19r/4- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter Berevelt en cs., vinders van de
oppperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 9 december 1405 Gillis van Coppenole
veroordeeld hebben om 13 s. gr. te betalen aan Ver Soetene, echtgenote van Hendrik Wilden 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 19r/5- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter Berevelt en cs., vinders van de
oppperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers, Lieven van der Hole en cs.,
Hendrik de Jonchere op 18 maart 1404 (n.s.) veroordeeld hebben om 14 s. gr. en 2700 stukken
hout te betalen aan Margriet, echtgenote van Jan Vlaminc - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 19r/6- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter Berevelt en cs., vinders van de
oppperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 3 november 1405 Clais de Vleeschauwere
veroordeelden om 12 s. 8 d. gr. en een allinc te betalen aan Boudin van der Vloet - 1406 (n.s.)
januari 15
301/18 / f. 19r/7- Jan Haec, alias heer Haec heeft een vierde van een graanmolen en een
vierde van een erf, gelegen op Muide binnen Gent, op volgende voorwaarden verkocht aan
Zegher van Buter:
- Jan Haec blijft de lijfrente die bezet is op het land betalen, nl. wekelijks een viertel brood aan
Pieter Pietersone vergoeden
- Zegher voorn. betaalt de landcijns. Landheer: de burggraaf van Gent - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 20r/8- Willem Wenemaer erkent 5 lb. 14 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Wouter
Martins voor laken - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 21r/9- Schepenen veroordelen jonkvrouw Lysbette Huughssone om 7 lb. gr. torn.
te betalen aan haar broer Olivier Huughssone. Deze som had zij hem immers beloofd als
bijstand in zijn zending. Voldaan: 12 mei 1406 - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 21r/9- Pieter Spieghel en Jan Amelric hebben elk een rente van 4 s. par. per jaar
verkocht aan Lieven van Waes ten behoeve van de H. Geest van Onze-Lieve-Vrouw te St.Pieters. Deze twee renten rusten op een erf waarop 2 woningen staan, gelegen in de OnzeLieve-Vrouwstraat in de Sprietwijk (uitkomend aan de Tijkstraat). Deze woningen behoren toe
aan Jan van der Leyen - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 50v/3- Ghiselbrecht Seysone heeft de stal in het groot vleeshuis van zijn zoon
Griffoen, voor 1 jaar verhuurd aan Jan den Ketelboetere - 1406 (n.s.) januari 15
301/18 / f. 18v/2- Schepenen veroordelen Jan Sersymoens wonende op de Leie om 51 lb.
par. te betalen aan Jan van Roden, pitanchier van St.-Pieters voor pacht - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 18v/5- Lauwereins Pale erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Raes van Mullem
voor een lening. Mocht Lauwereins voorn. echter sterven vooraleer hij zijn schulden afbetaald
heeft dan zullen zijn erfgenamen Raes voorn. schadeloos stellen - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 18v/6- Gerard van den Heede erkent 20 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn
zwager Raes van Mullem. Hij zal deze schulden betalen zodra de moeder van Raes voorn.,
jonkvrouw Clemencie, overleden is - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 18v/7- Jan de Stuuc, fs. Hendrik, erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Gillekine, Grielkine en Kallekine Vincx, kinderen van zijn bastaarddochter Katheline Stuuck en
van Jan Vincke van Brussel. Deze som is een legaat van Jan de Stuuck, alias de graaf,
bastaardzoon van Jan de Stuuc, fs. Hendrik, en oom van de kinderen en moet aan hen worden
overgemaakt zodra hun voorn. grootvader overleden is - 1406 (n.s.) januari 16
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301/18 / f. 18v/10- Gerard Modde erkent 21 s. 1 d. gr. schuldig te zijn aan Michiel Steyaerde
- 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 18v/13- Jan de Muldre erkent 4 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan jonkvrouw
Matheeus Sbackers voor merserie - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 19r/10- Jan en Lieven Corbeel, broers, erkennen 2 lb. 14 s. gr. torn. schuldig te
zijn aan Matthys Renbuis voor fasseelhout - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 19v/14- Jan Bortoen, priester, en Gillis Mys, erfachtige lieden, rapporteren dat
Margriet, weduwe van Jan van der Eeken voor hen erkend heeft dat zij in naam van haar zoon
Jacob van der Eeken, 3 lb. gr. torn. schuldig is aan Jacob Heyen. Als onderpand geeft zij haar
huis dat gelegen is achter Oudburg. Landheer: Jan Bortoen voorn., priester van de Onze-LieveVrouwekapel in St.-Michiels - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 20v/5- Jan de Madre, fs. Wouter, erkent 9 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Wouter
Martins voor de aankoop van verschillende eigendommen:
- 1/4 van een huis waar Jan nu in woont en het 1/4 deel van 5 kameren; beide eigendommen
zijn gelegen in de Houtbriel
- het 1/4 van drie kamers gelegen te Overschelde op de Reep, achter het Gerard Duivelsteen.
Landheer voor de stad Gent, Justaes Onredene. Voldaan: 12 januari 1409 (n.s.) - 1406 (n.s.)
januari 16
301/18 / f. 21r/8- Jan Seghers, fs. Bertelmeeus, erkent 32 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob
Inghele voor graan - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 26r/1- In het geschil tussen Pieter Padelin en Jan Breecscilde in verband met 20
lb. par. die Pieter voorn. nog moet ontvangen van Jan voorn. oordelen de minnelijke vinders
die voor elk van de genoemde partijen optreden nl. resp. Pieter van Dendermonde en Heinric
den Fulle dat Jan voorn. al zijn goed dat hij heeft staan op de genoemde partijen optreden nl.
resp. Pieter van Dendermonde en Heinric den Fulle dat Jan voorn. al zijn goed dat hij heeft
staan op de "Quarelhove", en gelegen is in Deinze onder het heerschap van mijn jonkvrouw
van Gent, moet afstaan aan Pieter voorn. - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 27r/4- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat zij Andries de Plantere veroordeeld hebben op 3 oktober 1405 om
27 schilden, 1 lb. gr. en 17 schilden te betalen aan Jan Herenboute - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 27r/5- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis en cs. op 9 juli 1405 Jan de Smet
veroordeeld hebben om 6 s. gr. te betalen aan Gillis Papal - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 27r/6- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat zij op 1 december 1405 Andries de Keiser veroordeeld hebben om 5
s. 6 d. gr. te betalen aan de echtgenote van Justaes Roets - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 27r/7- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat zij op 15 december 1405 Pieter Castelain veroordeeld hebben om 2 s.
9 d. gr. te betalen aan Andries van der Pitte - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 27r/8- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis, Jan de Wercman en cs. op 18 juni
1404 Pieter Stallekine, de zwingelmaker veroordeeld hebben om 30 gr. te betalen aan de
procureur van de Chartreusen bij Gent - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 35r/8- Willem Bouchout van Geraardsbergen erkent 6 lb. 10 s. gr. torn. schuldig
te zijn aan Zegher den Amman voor 2 paarden - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 38r/1- Ghyselbrecht de Zwarte erkent 2 lb. 10 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan
Gerard Soetamyse voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) januari 16
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301/18 / f. 55r/12- Jan Daniels, alias van Brucghe, erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan Sersanders, fs. Gheerom. Borg: meester Jan van Stuck - 1406 (n.s.) januari 16
301/18 / f. 25v/3- Jan de Zwarte, fruitenier heeft alle rechten op een hof en lochtinc, gelegen
aan de Achterhooie, verkocht aan Jan van den Ghuchte. Deze lochtinc is gelegen naast de hof
van Daniel Rym. Jan de Zwarte had deze hof en lochtinc eertijds gekocht van Simoen
Utenhove op 24 mei 1402 in het schependom van Jacob van den Pitte, Arend Everwyn en cs.
- 1406 (n.s.) januari 17
301/18 / f. 19v/1- Pieter de Nobel heeft een lijfrente van 4 s. gr. torn. per jaar verkocht aan
Jan de Vloe en diens wettige echtgenote Jehanne Kelliays. Deze lijfrente heeft Pieter voorn.
bezet op het huis waar hij nu in woont en gelegen is bij de Ekkergemkerk tussen het huis van
Heinric de Renter en dit van Jan de Hane. Landheer: Jacob Leyscoef, parochiepriester van St.Michiels - 1406 (n.s.) januari 18
301/18 / f. 27r/12- Jacob Creve erkent 36 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem Eecmanne
voor een schip - 1406 (n.s.) januari 18
301/18 / f. 27r/15- Vincent Inghel erkent 40 Vlaamse nobels schuldig te zijn aan Willem
Sersymoens voor een lening - 1406 (n.s.) januari 18
301/18 / f. 69r/3- Jan Dierman, fs. Hughe, heeft een lijfrente van 6 s. gr. per jaar verkocht
aan Pieter van Berenvelt ten voordele van zijn vrouw Beatrice Sclercx. Deze lijfrente heeft Jan
voorn. bezet op zijn huis in de Koestraat bij de Vier Weegscheden tussen het huis van meester
Jan van de Woelpitte en dat van Jan Clais, corduwanier. Landheer: meester Jan van de
Woelpitte, fs. meester Jan , en Claes van Bayeghem, priester en ontvanger van de St.-Janskerk 1406 (n.s.) januari 18
301/18 / f. 18v/11- Gillis van Landuyt erkent 2 lb. 6 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan den
Polster voor een lening - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 18v/14- Jan Mueleman en Beatrijs Skeulneren erkennen 2 lb. 10 s. gr. schuldig te
zijn aan Gillis van Roeme voor dekens en stoffen. Als onderpand geven zij hun huis dat
gelegen is aan de St.-Lievenspoort naast het huis van Jan Heschman. Landheer voor de stad
Gent: Justaes Onredene - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 18v/15- Bertelmeeus van Pape erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Portier
voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 18v/16- Symoen Ympin erkent 25 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn
schoonmoeder Beatrijs van Goeseghem voor een lening. Voldaan: 24 oktober 1410 - 1406
(n.s.) januari 19
301/18 / f. 19r/1- Barbele van Hecke, wettige echtgenote van Pieter Boudins heeft aan haar
oom zaliger Symoen van Leyn beloofd om een erfrente van 21 s. 8 d. par. per jaar te bezetten
ten gunste van de kerk van St.-Michiels voor een eeuwigdurend jaargetijde. Om deze erfrente te
betalen schenkt ze de erfrente die ze van haar moeder geërfd heeft aan Jacob de Wielmaker,
ontvanger van de St.-Michielskerk en moet ze zelf ook nog een erfrente van 3 s. 1 d. par.
bezetten. Deze erfrente van haar moeder Aechte van Leyns, heeft ze geërfd op 17 december
1403 tijdens het schependom van her Pieter Sersymoens en wordt opgebracht door
verschillende personen nl.:
- Jacob van den Sompele van zijn huis en twee kamertjes gelegen aan Oskinbrug
- Jan van Abbinsvoerde, zilversmid van het erf aan de Kalandenberg waar zijn huis op staat
- Lisbette van Cleve en haar moeder van het erf waar haar huis op staat, gelegen aan de
Kalandenberg, op de hoek van de Bennesteeg
- Willem van Bost van een erf waar een bakkerij op staat op de hoek van de Savaanstraat
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- Symoen van Houthem van het erf waar zijn huis op staat, aan de Kalandenberg - 1406 (n.s.)
januari 19
301/18 / f. 19v/15- Jacob de Backere, fs. Jacob, erkent 9 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Parys, scheerder - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 20r/7- Bertelmeeus van Papeghem heeft een lijfrente van 6 lb. par. per jaar
verkocht aan Jan van Calkine en diens echtgenote Katheline van den Bossche. Deze lijfrente
heeft hij bezet op zijn behuisde stede, die gelegen is in de Nieuwstraat naast het huis van ser
Jan van der Straten. Landheer voor de stad Gent: Justaes Onredene. Voldaan op 27 mei 1450
(volgens een copie van 11 januari 1447 (n.s.) heeft Jan Reyneere deze opdracht gekregen van
Katheline van den Bossche, weduwe van Michael Cornelis) - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 20v/2- Pieter Loete en zijn wettige echtgenote Lisbette Voers hebben, samen met
Berkelmeeus Gheeraerds en diens echtgenote Margriet van der Stekene, 2 eeuwigdurende
jaargetijden van samen 27 s. par. per jaar verkocht aan Gerard den Manteneere, priester en
ontvanger van de H. Geest van St.-Niklaas. Deze jaargetijden zijn bezet op het huis en erf van
Jan Witten Smet, slotenmaker, dat gelegen is aan de Zandberg tussen de huizen van her
Diederic van Lenis en Clais Bollaert. Deze twee jaargetijden zijn bestemd voor meester Lieven
de Buc enerzijds en voor Jacob Utenwulghen, diens vrouw en kind Copkine anderzijds - 1406
(n.s.) januari 19
301/18 / f. 20v/8- Clais Bruninc erkent 2 lb. 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Symoen
Utenwulghen en Jan Boeven - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 30v/15- Cornelis de Scoteleere, fs. Cornelis, erkent 26 gr. torn. schuldig te zijn aan
Willem van Mackeghem voor een lening - 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 19r/2- Jan van der Donct, fs. Zeger, erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan her
Hendrik van Ansbeke, priester, ontvanger van de H. Geest van St.-Michiels voor de aankoop
en de verhuring van een loeve die gelegen is voor de Wallen. Tevens scheldt dezelfde tafel van
de H. Geest Jacob Stalpaert alle schulden kwijt die hij nog moest betalen op de voorn. loeve 1406 (n.s.) januari 19
301/18 / f. 19v/2- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers op 24 januari 1405 (n.s.) Pieter
de Neckere, molenaar, veroordeeld hebben om 3 s. 6 d. gr. te betalen aan Pieter Aelbrecht 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/3- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 27 oktober 1405 Hendrik Goedgheschie
veroordelen om 3 s. gr. te betalen aan Jan van der Weeden - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/4- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 17 september 1405 Jacob van der Pale
veroordeeld hebben om 3 s. 3 d. gr. 6 miten te betalen aan de echtgenote van Jan de Cleenere 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 10 november 1405 Jan Waeye
veroordeeld hebben om 9 gr. te betalen aan Jan de Clerc - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Ertbuer, Willem
van Merendree en cs. op 14 juli 1405 Jan Goethals, Voetkin veroordeeld hebben om 9 gr. te
betalen aan Jan de Clerc - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van hertbuer, Willem

41

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

van Merendree en cs. op 23 juli 1404 Louis de Scoteleere veroordeeld hebben om 6 lb. 4 s. par.
te betalen aan Gilles Rogeers - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/8- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 15 september 1405 Philips Raveel
veroordeeld hebben om 18 s. gr. te betalen aan Jan, fs. Heinric, voor een ton honing (oosterse
maat) - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/9- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Philips Raveel op 30 juli 1405
veroordeeld hebben om 7 s. gr. te betalen aan Jacob der Bake - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/10- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer, Willem
van Merendree en cs. Fierabras de Coc op 30 juni 1405 veroordeeld hebben om 10 lb. 5 s. par.
te betalen aan Hendrik van der Noot - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/11- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Salhadin van Hertbuer,
Willem van Merendree en cs., op 30 juni 1405 Wouter Hoveslaghe veroordeeld hebben om 4 s.
gr. te betalen aan Jan Hereboute - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 19v/12- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 15 september 1405 Jan van Akene
veroordeeld hebben om 22 gr. te betalen aan de echtgenote van Michiel de Vos - 1406 (n.s.)
januari 20
301/18 / f. 20v/11- Lauwereins de Vischere erkent 2 lb. 2 s. gr. schuldig te zijn aan Hendrik
Blondeele voor huishuur - 1406 (n. s.) januari 20
301/18 / f. 21r/12- Lieve Spaens, weduwe van Gillis van der Vloet, en haar zoon Jan van der
Vloet, hebben aan Jan Huis, alias van Calais, en Celiën van der Ineden, zijn wettige echtgenote,
een lijfrente verkocht van 20 s. gr. torn. per jaar. Deze lijfrente is bezet op een huis in de
Koestraat bij de Kalandenberg, genaamd "Roncevale", dat gelegen is tussen het huis van Jan
Claeus en dit van de weduwe van meester Clais van Wesenmale - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 29v/2- Her Boudin de Ledeghe heeft een lijfrente bestaande uit 1 mud gebakken
tarwebrood (36 broden die elk 2 mark wegen) verkocht aan kleermaker Jan van den velde en
diens wettige echtgenote Katheline Goedeseuns. Deze lijfrente is bezet op het huis en stede (nl.
een bakkerij) gelegen in de Oudburg waar Boudin voorn. nu in woont. Borgen: Arent Valke,
Jan Goessins, fs. Lieven, en Willem de Ledeghe, fs. her Boudin. Landheren: Jan Tulpin, voor
de tafel van de H. Geest van St.-Veerle, Jan Utgebout voor de gilde van Onze-Lieve-Vrouw te
St.-Jacobs, Ghiselbrecht van Roesselaer voor de tafel van de H. Geest van St.-Jacobs en
broeder Jacob van der Sickele voor het Rijke Gasthuis - 1406 (n.s.) januari 20
301/18 / f. 20r/5- Godevaert van der Brugghe erkent 2 lb. 14 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan
Lodewijk Drieghen van Brugge voor ijzer - 1406 (n.s.) januari 21
301/18 / f. 40v/5- In verband met de borgtocht die Giselbrecht van den Bitere moest betalen
om de schulden te delgen van Lodewijk de Vos en Lisbette de Vos (zoals blijkt uit een kopie
van een akte van 1399, opgemaakt in het schependom van her Gerard Borluut en her Zegher
Everwyn) aan Jan van den Hole, Daneel de Grave, Pieter den Drussate en Margriet Bartoens,
weduwe van Jan Meynfroets, heeft Ghiselbrecht voorn. beloofd deze te betalen zoals blijkt uit
een kopie van 1402, opgemaakt tijdens het schependom van her Jacob van de Pitte en her
Arend Everwyns. Zo hebben Jan van der Biest, priester, Ghiselbrecht van den Heede, Jan Parc,
Jacob de Luede, Jacob van Gavere, Jacob van der Straten, Gillis Pyllyser, Jehan van
Diepenbeke, Gillis van der Pale, Jan de Blake, Jan van Hecke, Jan Contaert, de vrouw van der
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Brake, Marie, weduwe van Triestram Sanders, Jacob de Koc, Jacob de Stekelere, Feins de
Jonghe, Gerard van Volseke, Jehan Urtebuucx, Pieter Straetman, Boudin van Loe, meester Jan
van der Hasselt, Arent van den Sompele, Marie Scupers, Jan Slabbaert, Jan de Vriese, Jan
Toete, Lieven van Overackere, Jan Hallin, Laureins van Ghend, Diederic Houtcoren zich
voldaan verklaard - 1406 (n.s.) januari 22
301/18 / f. 47v/8- Daniel Raes van Lede erkent 4 lb. 5 s. 2 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van den Hulle, voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) januari 22
301/18 / f. 20r/9- Jan Spinguet van Lessen geeft aan Jan van Ponteraue de volmacht om zijn
schulden te innen - 1406 (n.s.) januari 23
301/18 / f. 20r/10- Gillis van Quaetbeke erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn borg
Lieven Ghisels als schadevergoeding - 1406 (n.s.) januari 23
301/18 / f. 20v/3- Fransoeys Wittewronghele, fs. Gilles, erkent 6 lb. 11 s. gr. torn. schuldig te
zijn aan Jan Codden en Saladine den Peyster voor schapen - 1406 (n.s.) januari 23
301/18 / f. 21v/2- In het koopcontract tussen Jan Plattine enerzijds en Daneel
Sergheerdessone anderzijds worden enige wijzigingen aangebracht. Daneel voorn. had nl. een
leen, gelegen in de parochie van Axel (5 gemeten groot) en in leen gehouden van de echtgenote
van Joes Vyts, gekocht van Jan Plattine. Nu wordt het leen geruild voor het goed van Jan
Plattine, gelegen te Drongen, dat 7 bunders groot is en bezet is met een rente van 18 s. par. per
jaar. Daarbij komen nog 400 roeden land gelegen te Drongen op de Boelaar. Daneel voorn.
moet echter wel een supplement van 40 lb. gr. torn betalen. Voldaan: 22 september 1407 1406 (n.s.) januari 23
301/18 / f. 27r/13- Jacob de Stovere, fs. Daneel, heeft een erfrente van 2 s. 9 d. par. per jaar
verkocht aan zijn oom Gerard den Stoevere. Deze erfrente is bezet in de parochie van
Hansbeke in het heerschap van mer Daneel van Haelwyne - 1406 (n.s.) januari 23
301/18 / f. 24v/11- Margriet van Langherake erkent 18 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan broeder
Gerard Pilline over en in naam van broeder Willem Wentele, Onze-Lieve-Vrouwebroeder voor
een lening. Kwijtgescholden door de prior op 20 mei 1413 - 1406 (n.s.) januari 23
301/18 / f. 21v/1- De abt van Drongen besteedt in overleg met zijn convent verscheidene
restauratie- en andere werken uit aan meester Jan Heebins voor 17 lb. gr. torn. Voldaan: 26
augustus 1406 - 1406 (n.s.) januari 24
301/18 / f. 27v/2- Jan Veys heeft een dagwand land, genaamd "het leen van den Boegaerde",
in de Meulenacker te Eke - 1406 (n.s.) januari 26
301/18 / f. 40r/4- Jan van Roeselaer, fs. Jan, en Martin de Gheent hebben de helft van een
huis en erf verkocht aan Jan van Roeselaer, fs. ser. Clais. Het huis, genaamd "Wywenborch", is
gelegen in de Hoogpoort tussen de "Ram" en de "Mayere" en het is belast met een erfrente van
14 lb. par. per jaar ten gunste van Pieter de Pape, fs. Geerolf en Martin de Gheent - 1406 (n.s.)
januari 26
301/18 / f. 62r/12- Pieter de Mey erkent 23 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Utenhove, fs.
Clais voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) januari 26
301/18 / f. 20v/9- Schepenen veroordelen Jacob de Hudevettere om in naam van Joes de
Paepe 25 s. 5 d. gr. te betalen aan Jan Wandere - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 21r/1- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 10 november 1405 Hendrick Compain
veroordeeld hebben om 6 s. 4 d. gr. te betalen aan Gillis van Ydeghem - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 21r/2- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 19 september 1405 Kerstiaen Boudins
veroordeeld hebben om 23 gr. te betalen aan Fransoeys Scape - 1406 (n.s.) januari 27
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301/18 / f. 21r/3- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 24 november 1400 Pieter den Costre, volder,
veroordeeld hebben 42 gr. te betalen aan Soetine, echtgenote van Heinrik de Wilde - 1406
(n.s.) januari 27
301/18 / f. 21r/4- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat Heinric Symaer, Tomaes de Clerc en cs. op 4
september 1404 Willem de Meyere veroordeeld hebben om 11 s. gr. te betalen aan Jan Rabaute
- 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 21r/5- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 19 december 1405 Jan Strael veroordeeld
hebben om 18 gr. te betalen aan Mattheeus van den Perre - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 21r/6- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 19 januari Pieter de Rouc veroordeeld hebben
om 11 s. gr. te betalen aan Herleer de Spieghele - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 21v/4- Gillis Vincke, Roegier van den Damme en Jan Maelstapel erkennen 4 mud
rogge (maat van Tielt) schuldig te zijn aan meester Jan van der Bouchoute - 1406 (n.s.) januari
27
301/18 / f. 25r/8- Fransoys Beyaert heeft een lijfrente van een mud tarwebrood per week (nl.
18 broden van elk 4 mark) verkocht aan Gillis de Vos en zijn echtgenote Clare van Heynen.
Deze lijfrente is bezet op 3/4 van een stede behuisd met een bakkerij, die gelegen is op de
Brabantdam, tussen het huis van Jan de Clerc, brouwer en het huis van de weduwe van Olivier
van den Dale. Daar deze bakkerij echter nog bepand is om 9 lb. gr. torn. te verhalen voor
Victor de Vlieghere, belooft Fransoys voorn. deze eigendom vrij van panding over te maken.
Borg: Jan Huughssone, bakker. Landheer: Wulfram Vriend, in naam van Everard Rynvisch 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 25r/8- Boudin Veys erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Lievin Meeus voor
bier - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 26r/5- Jan Ligieers, fs. Boudin, erkent 4 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan her
Pieter Amelric en jonkvrouw Katheline Paridaens weduwe van Jan Haec voor achterstallige
pacht - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 27r/14- Jacob van der Hecke, Pieter van den Bossche, Jan van den Bossche, Jan
van Malderghem, de oude, en Jan van Malderghem, de jonge, erkennen dat zij als borgen voor
Michiel Karyne 11 lb. 8 s. 6 d. gr. schuldig zijn aan Gilles den Kempe. Deze laatste geeft Joes
Besten de volmacht om zijn schulden te innen - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 39r/9- Pieter van der Lelyen erkent als borg voor Jan van der Scaghen, 5 lb. gr.
torn. schuldig te zijn aan Heinric van den Bossche - 1406 (n.s.) januari 27
301/18 / f. 21v/9- Jan Crauwel, priester, ontvanger en procureur van de Chartreuzen te
Koninscdale bij Gent erkent dat Roegier van Brakele zijn schulden op voldoende wijze betaald
heeft - 1406 (n.s.) januari 28
301/18 / f. 25r/7- Jacob Aghelsteen, fs. Jacob, erkent 11 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Alaerde, zoon van zijn zuster - 1406 (n.s.) januari 28
301/18 / f. 48v/8- Clais de Crane erkent 2 lb. 14 s. gr. schuldig te zijn aan Michiel de Vos 1406 (n.s.) januari 28
301/18 / f. 58r/5- Lisbette Swulfs - haar selves wijf - ontslaat Heinric Castlain van al zijn
verplichtingen tegenover haar, omwille van reeds bewezen diensten - 1406 (n.s.) januari 28
301/18 / f. 20v/10- Schepenen veroordelen Maes Utenhoerten om 30 s. 6 d. gr. te betalen aan
Gillis Hallinghe - 1406 (n.s.) januari 29
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301/18 / f. 21v/5- Kerstiaen van der Gracht erkent dat hij als borg voor mer Robbrecht van
Leeuwerghem 23 lb. gr. torn. schuldig is aan jonkvrouw Katheline Sblauwers. Tevens erkennen
Inghelram Godeverts, Willem Bockaert, Gillis Peeters en Segher van den Hecke dat zij
Kerstiaen voorn. van deze borgtocht schadeloos zullen stellen. Voldaan: 6 november 1407 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 21v/6- Jan Roelins heeft van Jan Laureins 2 lenen, gelegen in het land van Nevele,
gekocht. Deze lenen worden in leen gehouden, enerzijds van het kasteel van Nevele en
anderzijds van de zuster van mijn heer van Poeke. Daar de moeder van Jan Laureins voorn. het
vruchtgebruik van deze 2 lenen geniet, stellen Justaes Bouchout en meester Hector van Hoye
zich borg om Jan Roelins daarvan schadeloos te houden - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 21v/7- Schepenen veroordelen Jan Wouters om 4 lb. 6 s. gr. torn. te betalen aan
Jan den Hamer voor de aankoop van een huis. Dit huis is gelegen te Overschelde tegenover het
huis van Wulfram de Kersmaker. Voldaan: 8 mei 1406 - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 21v/8- Boudin van der Cammen erkent 26 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Philips
van den Dale, voor bier - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 25r/4- Boudin Braem erkent 2 lb. 2 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Heinric van der
Brake voor bier. Voldaan: 3 augustus 1408 - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 25r/6- Heinric van der Donct, bakker, erkent 35 s. schuldig te zijn aan Clais van
Huersbeke voor graan. Borgen: Cornelis Ympin, Mattheus Coelins, Jan van den Diepenborne
en Jan Peeuwe - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 25v/2- In het geschil tussen Diederic en Jan van Lenis, samen met de andere
erfgenamen van Diederic van Lenis, eisers, en Jan Ryme in eigen naam en in naam van de
erfgenamen van jonkvrouw Marie, dochter van Ghiselbrecht de Grutere, langs moederszijde,
verweerders in verband met de terugbetaling van de helft van 24 nobels die Diederic van Lenis
eertijds aan Ghiselbrecht de Grutere schuldig was (12 nobels waren reeds terugbetaald aan de
eisende partij door Jacob van der Linde, erfgenaam van jonkvrouw Marie, langs vaderszijde),
oordelen de schepenen dat verweerders deze 12 nobels moeten betalen. Voldaan: 20 augustus
1406 - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 28v/11- Robbrecht van Graumes erkent 3 lb. gr. torn schuldig te zijn aan Guye
Bloc voor een lening - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 47r/9- Schepenen veroordelen Boudine van der Heeken om 10 s. gr. torn. te
betalen aan de weduwe van Olivier Bruusch voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) januari 29
301/18 / f. 25r/1- Mahieys des Ponchiays geeft aan Jan Sersymoens, fs. Pieter, de volmacht
om alle hem verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1406 (n.s.) januari 30
301/18 / f. 25r/5- Arend van Boenbeke, fs. Daniel, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan Vlaminc, deken van de schrijnmakers omdat hij in het ambacht is opgenomen geworden.
Borgen: Gheerard van der Haghen, brouwer, en Jan Utenwulghen, fs. Pieter - 1406 (n.s.)
januari 30
301/18 / f. 27r/1- Margriet Pankoucs, fa. Gerard Bloumaerde, verkoopt aan Laureins
Spildoeren haar deel van haar vaders erfenis nl. een behuisde stede en 800 roeden land gelegen
in Drongen. Borg: Michiel Steyaert - 1406 (n.s.) januari 30
301/18 / f. 27r/1- Philips Maes, alias Eyerman, erkent 3 lb. 12 s. gr. schuldig te zijn aan
Heylsoeten, echtgenote van Justaes Ryoets voor bier - 1406 (n.s.) januari 31
301/18 / f. 39v/10- Jan en Jacob van de Walle, gebroeders, Joes van der Eeken, Willem Bral
en Martin Mannyn erkennen dat zij 2 lb. gr. schuldig zijn aan Zegher Everwyne. Bovendien
erkennen zij aan voorn. Zegher nog 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn als borgen voor Jan Blocke.
Deze laatste belooft zijn borgen schadeloos te stellen - 1406 (n.s.) januari 31
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301/18 / f. 21r/13- Joes Scelpe erkent 4 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan de Pottere
voor een lening. Borg: Pieter Maes, fs. Pieters - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 25v/4- Jacob diet Aldoet erkent 2 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Jan diet Aldoet
voor een lening - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 25v/6- Pieter de Meunc erkent 15 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Ghyselbrecht
den Meulneere voor een huis - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 26r/4- Ghiselbrecht de Zwarte erkent 47 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Stuer
Boude voor een lening - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 26r/6- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat zij Pieter Ghernoet op 17 november 1405 veroordeeld hebben om 5
s. gr. te betalen aan Gillis van der Haghe - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 26r/7- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie. (onafgewerkte akte) - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 26v/10- Michiel Uterwulghen heeft een lijfrente van 24 s. gr. torn. verkocht aan
jonkvrouw Katheline Brunincs, begijn in Ter Hooie. Deze lijfrente is bezet op een huis en
stede in de Langemunt (waar hij nu woont) en is gelegen tussen de huizen genaamd "t
Sconinkel" en "den Vulkine". Landheren: Victoer Langheeraerts en zijn gevolmachtigde Luuc
Bastoen - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 31r/2- Philips van de Eetvelde, fs. Jans, erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lieven den Deken, fs. Justaes, voor de aankoop van een huis dat gelegen is in de nieuwe
Kwaadham. Voldaan voor 30 s. gr.: 5 juli 1406. Volledig voldaan: 5 oktober 1409 - 1406 (n.s.)
februari 1
301/18 / f. 69v/6- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis, Jan de Wercman en cs. Olivier van
Varnewyc veroordeeld hebben op 3 februari 1405 (n.s.) om 39 s. 1 d. gr. te betalen aan Jacob
van Varnewyc - 1406 (n.s.) februari 1
301/18 / f. 26v/2- Jan Crommelin, deken, samen met Jan van der Ysere en Pieter Dorpman,
gezworenen van het ambacht van de aarden potmakers, melden dat, met goedkeuring van het
hele ambacht, Gillis Boenen samen met zijn kinderen in het ambacht is opgenomen mits
betaling van 4 lb. 10 s. gr. Voldaan: 8 februari 1410 (n.s.) in het schependom van her Ghelloet
Damman en her Pieter van der Meulen - 1406 (n.s.) februari 2
301/18 / f. 32r/7- Pieter de Man erkent 20 lb. par. schuldig te zijn aan Michiel van den
Brouke voor een pantser - 1406 (n.s.) februari 2
301/18 / f. 25v/5- Arent van Vlackam erkent 24 s. gr. schuldig te zijn aan Lievin van Butere,
fs. Krispiaen, voor een lening. Borg: Jan van Daerboven - 1406 (n.s.) februari 3
301/18 / f. 26r/2- Jan Wouterman, woonachtig te Calue, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn
aan Pieter de Scaepdrivere voor turf - 1406 (n.s.) februari 3
301/18 / f. 26r/8- In het geschil tussen Heinric van den Nieuwenhove enerzijds en Willem
van der Eertbrugghen, Ghiselbrecht den Bursere en Jan van den Nieuwenhove anderzijds
oordelen de schepenen dat verweerders de eisen van Heinric van den Nieuwenhove moeten
inwilligen. Deze laatste had immers gevraagd dat verwerende partij hem zou vrij pleiten bij de
baljuw van Dendermonde opdat hij het land van Dendermonde terug in zijn bezit zou krijgen
en dat zij hem de rente van 2 zakken rogge per jaar (geërfd van Daniel van den Nieuwenhove)
bezet op een hofstede gelegen "t Hopwyc" terug zouden uitbetalen - 1406 (n.s.) februari 3
301/18 / f. 31v/3- Mer Jan van Bruaige erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan mer Jan
Vilaine i.v.m. een leen in de parochie van Wielsbeke en hij belooft die te betalen aan Thomas
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den Tauwere. Borgen: Jan van den Perre en Jacob Bruaige. Voldaan: 5 juli 1406 - 1406 (n.s.)
februari 3
301/18 / f. 34v/9- Schepenen veroordelen Lieven Ebberechts om 2 lb. 4 s. gr. torn. te betalen
aan Boudine Inghele voor de aankoop van een merrie - 1406 (n.s.) februari 3
301/18 / f. 26r/11- Jacob de Ronde, korenmeter, erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jacob de Gheent voor de aankoop van een half huis gelegen in de Heuridochterstraat - 1406
(n.s.) februari 4
301/18 / f. 26v/1- Jan van Maelgravere en zijn wettige echtgenote Jaquemine Sceefs hebben
een erfrente van 24 s. par. per jaar verkocht aan her Pieter Vernier, priester, ontvanger van
Onze-Lieve-Vrouwegilde van St.-Jacobs om er een eeuwigdurend jaargetijde mee op te dragen
voor her Jan van der Veure, priester. Deze erfrente is bezet op een erf waarop drie kamers
staan en een boomgaard, gelegen in het Berouw op Meerhem. (In deze kamers woont
momenteel Jan de Meyere) Naast deze 24 s. par. per jaar brengt dit erf nog 48 s. par per jaar op
aan bovengenoemd echtpaar. En dit geven zij samen met nog 12 s. par. per jaar die zij
ontvangen van een erf met twee kamers dat naast het voorn. genoemde erf ligt, als onderpand
voor de erfrente - 1406 (n.s.) februari 4
301/18 / f. 26v/3- Goessin de Meye erkent 2 lb. 8s. gr. schuldig te zijn aan Heinric Scalkine 1406 (n.s.) februari 4
301/18 / f. 27v/1- Jan Halaerts, beursenmaker en Clais van Arwylre, riemmaker, hebben een
brouwerij voor 35 lb. gr. torn. verkocht aan Gillis van de Walle, brouwer. Deze brouwerij is
gelegen te Sanderswalle naast het huis van Jacob de Pottere en dit van Gillis van
Caudenberghe. Op het erf is een lijfrente bezet van 2 nobelen per jaar, genomen op Jan de
Croec, smid en diens wettige echtgenote. Borgen: Boudin Bertram, Anthonis de Paeu, Willem
Ryquaert en Gillis Ryniers. Landheer: voor de H. Geest van St.-Niklaas, Heinric van Hansbeke,
priester - 1406 (n.s.) februari 4
301/18 / f. 34r/6- Op verzoek van Daneel Ryne, wordt een huis gelegen op de Reep, achter
het Gerard Duvelsteen, toebehorend aan Willem van der Herweghe zaliger gepand door
Gheeraerd van der Hoven, amman van Overschelde, Lieven de Quynkere en Willem van
Merendree, schepenen om een som van 41 lb. par. achterstallige landcijns te verhalen - 1406
(n.s.) februari 4
301/18 / f. 34v/8- Vonnis van de schepenen waarbij Jan Hallinc 26 s. gr. torn. moet betalen
aan Willem van der Brugghe - 1406 (n.s.) februari 4
301/18 / f. 34r/5- Loenis de Groetheere erkent 15 lb. 8 s. gr. schuldig te zijn aan Jan
Lettelwerke voor lijnwaad - 1406 (n.s.) februari 5
301/18 / f. 34v/1- Gillis de Wale en zijn echtgenote Katheline van Overbeke stellen hun
borgen Thomaes de Hont, Gillis de Lathauwere en Jan Schine schadeloos van de 28 schilden
die ze aan Willem van den Nieuwenhuus betaald hebben. Daarom geven zij gedurende zes jaar
hen de opbrengst van de volgende rente:
- 6 s. gr. van een lijfrente die Arend de Cupre moet betalen
- 1/2 mud graan van een lijfrente die Boudin van den Damme moet betalen - 1406 (n.s.)
februari 5
301/18 / f. 34v/2- Pieter Ruweel erkent 36 s. gr. torn. schuldig te zijn aan jonkvrouw
Mergriete van Axele voor een achterstallige betaling van een lijfrente. Borg: Maes Besoets 1406 (n.s.) februari 5
301/18 / f. 34v/3- Clais Lievins, fs. Jan erkent 19 lb. gr. schuldig te zijn aan Martin
Bosscharde voor de aankoop van een huis dat gelegen is voor St.-Katheline ten Hoye tussen
het huis van Jan Sloete en dit van de weduwe Gheylinx. Borgen: Arent Matheeus, Pieter de
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Pape, fs. Jan, en Lauwereyns van der Speelhuuse. Indien ze enig nadeel mochten ondervinden
dan worden deze borgen schadeloos gesteld door Jan Lievins, broer van voorn. Clais. Voldaan:
31 december 1407 - 1406 (n.s.) februari 5
301/18 / f. 36v/2- Loenis van den Moure en zijn echtgenote Katheline Sersanders, samen met
Willem van Ravescoet en zijn echtgenote Margriet Borluut hebben een erfrente van 38 s. 11 d.
par. per jaar verkocht aan meester Gillis de Suttere. Deze erfrente is bezet op het huis en erf
"den Bonten Hert" op de Korenmarkt - 1406 (n.s.) februari 5
301/18 / f. 38r/12- Jan Hellins, fs. Jan, woonachtig te Aalst erkent 4 lb. gr. schuldig te zijn aan
Lievin den Temmerman, voor de aankoop van graan. Borgen: Wouter de Grave en Willem
Tusschaens - 1406 (n.s.) februari 5
301/18 / f. 26r/3- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Symoen Huuse en cs. Mattheus de Pols
veroordeeld hebben op 15 maart 1404 (n.s.) om 19 s. 4 d. gr. te betalen aan Jan van der
Booninghen - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 26v/7- Gilles Nelins erkent 28 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lievin den Meunc,
fs. Jacob. Borgen: Daneel Nelins en Michiel van der Herloe - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 26v/8- Jan van Vreckem erkent 3 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lievin den
Meunc, fs. Jacob. Borgen: Michiel van der Herloe, Jacob van den Berghe, Lauwereyns van
Voerde en Clais de Schermere - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 27r/2- Jonkvrouw Katheline van den Walle, grootmeesteres van het begijnhof ter
Hooie geeft in naam van de fermerie van het begijnhof gedurende 10 jaar 4 roeden moer
gelegen in de parochie van Moerbeke in pacht voor 1 lb. gr. torn. per jaar aan Michiel van den
Hecke. Deze moer strekt zich aan de oostzijde uit naast het "leedekinc" van Goessin Borluut 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 27v/5- Mattheus de Bleekere erkent 27 s. 2 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter
Vierjaar - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 31v/1- Ghiselbrecht Deynoot heeft zijn stal in het Groot Vleeshuis verhuurd voor
1 jaar aan Martin Soetaert - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 34v/5- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 16 oktober 1405 Jan Volkaert, lijnmaker, veroordeeld
hebben om 18 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan Pilaet - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 34v/6- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 24 oktober 1405 Symoen Arent, fs. Gerards,
veroordeeld hebben om 15 s. 8 d. gr. te betalen aan Jan van den Neste - 1406 (n.s.) februari 8
301/18 / f. 34v/7- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 31 oktober 1405 Marie Lammins, weduwe van Huugs
van der Pale, veroordeeld hebben om 23 s. gr. te betalen aan Gilles van Hydeghem - 1406
(n.s.) februari 8
301/18 / f. 36r/3- Schepenen veroordelen Jan Ligeers om 10 lb. gr. (4+6 lb. gr.) te betalen
aan Philips Scelpen voor de aankoop van een half huis gelegen te Sanderswalle - 1406 (n.s.)
februari 8
301/18 / f. 21r/7- Jan van den Bossche, fs. Gillis, heeft een erfelijke cijns en rente van 12 gr.
per jaar verkocht aan Victor de Vlieghere, priester. Deze cijns is bezet op het achtste deel van
een erf dat gelegen is in Overschelde waar het huis "de Vier Heemskinderen" genaamd op staat
- 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 26v/6- Roeland Huughaert erkent 17 schilden schuldig te zijn aan Pieter den
Passere voor een schip - 1406 (n.s.) februari 9
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301/18 / f. 26v/9- Jacob Stulpaert heeft een erfrente van 35 s. par. per jaar verkocht aan
priester Jacob den Wielmakere. Deze erfrente is bezet op een bunder land in de parochie van
Ruisbeke in het heerschap van Ghysloe - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 27v/4- Jacob Stulpaert heeft een erfrente van 35 s. par. per jaar verkocht aan
Jacob den Wielmaker, priester. Deze erfrente is bezet op een bunder land dat gelegen is in de
parochie van Ruislede in het heerschap van Ghysloe - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 28r/5- Jan Hense, brouwer, erkent 44 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan Stevin du
Martrot voor graan - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 28v/5- Joes Bec legeert 2 lb. gr. aan Jaquemijnkine, dochter van zijn nicht Kalle
van Waes en Everard Toybaerde. Mocht Jaquemine echter sterven zonder rechtstreekse
erfgenamen dan gaat de erfenis over op haar broers en zusters en bij ontstentenis van dezen op
de wettige erfgenamen van Joes voorn. - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 29r/5- Jan Seghers, fs. Bertelmeeus erkent 6 last "smackaerts" schuldig te zijn aan
Lodewijk de Clerc voor een bedrag van 21 s. gr. Borg: Pieter Amelric - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 34r/7- Jan Moetins, alias de Vos, heeft een half huis gelegen aan de
Merlebeekstraat naast zij eigen huis verkocht aan Katheline, weduwe van Gillis Diericx en
verklaart hierbij dat hij op voldoende wijze betaald is geworden door Katheline voorn.
Landheer: Justaes Onredene - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 36r/6- Jan van den Atendriessche en Jan Coucke erfachtige lieden, rapporteren dat
op 18 december 1405 Pieter de Coster van Essegem als borg voor Pieter van Beiseloene
beloofd heeft 15 schilden te betalen aan Gillis den Kempe - 1406 (n.s.) februari 9
301/18 / f. 36v/4- Joes bec heeft een erfrente van 15 s. par. per jaar verkocht aan zijn neef
Lievin van Waes. Deze erfrente is bezet op het erf dat gelegen is op de Kouter en uitkomt aan
de Meer. Het erf behoort toe aan de weduwe en erfgenamen van Jan de Clerc - 1406 (n.s.)
februari 9
301/18 / f. 26v/4- Heinric de Necker erkent 15 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric
Wouters voor varkens - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 27v/8- Jan Theenszone belooft 1 lb. gr. te betalen aan Jacob Mortier voor de
aankoop van een huis gelegen in de Vuilsteeg - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 27v/9- Schepenen veroordelen Jan van den Wyncle, fs. Arend, om als borg voor
Joes Wente 12 last "smackaerts" te betalen aan Jan den Ruddre - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 32r/4- Jan Oste geeft Pieter Pieterssone de volmacht om alle schulden te innen die
de erfgenaam van Heinric van Eygghem hem nog verschuldigd is - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 34v/4- Jacob Wandelaert erkent 20 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Gerard van
Kercvoerde voor de aankoop van een pleitschip. Borgen: Jan Wandelaert, fs. Willem, en Pieter
Roel. Voldaan: 20 april 1408 - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 34v/10- Jan van de Velde erkent 24 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Gerard
van Kercvoerde voor de aankoop van een schip. Borgen: Heinric Oebrecht en Pieter
Godensone. Voldaan: 20 april 1408 - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 34v/11- Anceel de Canoenc, van Doornik geeft aan Jan Sanders de volmacht om
de 12 s. gr. torn. te innen die Heinric de Spiet, kandelaarmaker, hem schuldig is - 1406 (n.s.)
februari 10
301/18 / f. 34v/12- Pieter de Necker, smid, erkent 2 lb. 8 s. gr. schuldig te zijn aan Jan den
Witten, smid, voor ijzer - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 35r/5- Schepenen veroordelen Zegher van Lare om 21 s. 11 d. gr. te betalen aan
Jan den Clerc. Bovendien moet ook Willem Buke 6 s. gr. betalen aan Jan den Clerc - 1406
(n.s.) februari 10
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301/18 / f. 35r/6- Schepenen veroordelen Zegher van Lare en Willem Buke om 17 s. 8 d. gr.
te betalen aan Pieter Neels - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 43r/4- De jonkvrouwen Clare en Trune Masch, gezusters, hebben met
toestemming van hun echtgenoten resp. Willem Parfondeur en Wouter Auwele een erfrente
van 5 1/2 mud graan (Gentse maat) per jaar bezet op het goed van Aelbrouc binnen de
parochie van Vlierzele in het land van Aalst, verkocht aan jonkvrouw Soetine Smans, weduwe
van Ghiselbrecht van Caudenhove - 1406 (n.s.) februari 10
301/18 / f. 27v/6- Jan Reyneere, fs. Laurein, en zijn wettige echtgenote Lysbette Braem fa.
Roegier hebben al hun recht op het vruchtgebruik van de grond gelegen te Wachtebeke, die
Lysbette voorn. geërfd heeft van haar eerste echtgenoot Sander van Ryssele, verkocht aan de
kinderen van Gillis Vits, woonachtig te Wachtebeke - 1406 (n.s.) februari 11
301/18 / f. 27v/7- Jacob Cabuus belooft zijn borgen Willem den Backere, wassen kaarsmaker,
en Laureins van den Berghe te vergoeden van de 18 s. gr. die zij voor hem aan Jan Fekele
betaald hebben. Borg: Theunis Cabuus, zijn broer - 1406 (n.s.) februari 11
301/18 / f. 27v/10- Willem Lammins van Axel erkent 26 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob den
Clienere, priester, voor pacht - 1406 (n.s.) februari 11
301/18 / f. 35r/4- In het geschil tussen Heinric den Scoemakere, gevolmachtigde van Jan van
der Scave enerzijds en Soetine, weduwe van Bernard Naghel, samen met diens erfgenamen
anderzijds, waarbij Heinric voorn. de helft van 45 lb. par. eist van de verweerders, oordelen de
schepenen dat deze eis niet gegrond is. De eis was dat Jan van der Scave en Bernard Naghel
samen een tiende in pacht hadden van de kerk van St.-Pieters en Jan van der Scave nog de helft
van de betaling vroeg - 1406 (n.s.) februari 11
301/18 / f. 35v/6- Wouter van Halle erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Arend van
Ghend, deken van de smeden, voor zijn vrij-meestergeld. Borgen: Lieven van den Hecke en
Ghyselbrecht Boudins - 1406 (n.s.) februari 11
301/18 / f. 35v/7- Jan van Cordes brengt volgende pandingen voor de vierschaar om de
achterstallige betalingen te verhalen:
- de goedereren van Jan Lambin voor 14 s. 6 d. gr.
- een pantser van Jan Rabaut voor 22 s. gr.
- de goederen van Jan van Langhevelde voor 12 s. gr.
- de goederen van Clare Seysone voor 3 s. 6 d. gr. - 1406 (n.s.) februari 11
301/18 / f. 27r/3- Pieter de Reumere erkent 49 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van der
Watere en Jan Payhijn voor een taswerk - 1406 (n.s.) februari 12
301/18 / f. 35r/2- In het geschil tussen de echtgenote van Olivier Weyn enerzijds en Lieven
en Lodewijk van Hole, erfgenamen van hun broer Simoen anderzijds in verband met de
uitbetaling van een achterstallige rente, oordelen de schepenen dat de twee broers hun schuld
moeten betalen aan de eisende partij. Fransois van den Hole, vader van Lieven, Lodewijk en
Simoen voorn. had van Gerard van den Bogaerde (oom van de echtgenote van Olivier Weyn
voorn.), geld geleend om een lijfrente mee te kopen van Wouter Descerpes, zijn zoons zouden
de interest van de lening terugbetalen - 1406 (n.s.) februari 12
301/18 / f. 35r/3- Schepenen veroordelen Zegher de Scouteete om 34 s. gr. torn. te betalen
aan Pieter de Muenc voor de aankoop van een huis - 1406 (n.s.) februari 12
301/18 / f. 35r/11- Willem Gillis, fs. Pieter Hein, erkent 3 lb. gr. schuldig te zijn aan Heinric
Wouters voor de aankoop van land - 1406 (n.s.) februari 12
301/18 / f. 36v/3- Uitspraak van de schepenen en de gezworen landmeters meester Gillis de
Zuttere en meester Jan Eebin in verband met het bepalen van de gemene grens tussen de erven
van Symoen van de Pitte en Gillis van den Dale. Zo wordt er beslist dat tussen de erven van
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beide partijen resp. gelegen achter de Wijdenaardstraat op de Hoogpoort uitkomend, en het
huis in dezelfde straat gelegen tegen het nieuw kerkhof van St.-Jan, een gemene muur moet
opgetrokken worden, en dat de eventuele problemen i.v.m. wateroverlast ook geregeld moeten
worden - 1406 (n.s.) februari 12
301/18 / f. 34r/4- Schepenen veroordelen Jan Coelmanne, pijper, om 16 s. 6 d. gr. te betalen
aan Gheerard van der Brouke - 1406 (n.s.) februari 13
301/18 / f. 59v/7- Pachtcontract tussen Robbrecht van Ydeghem, voogd en Robbrecht van
Grames, toeziende voogd over Jan van Wiele enerzijds en Heinric van Gheete, als pachter
anderzijds. Hierin wordt het goed "te Wize" (48 bunders groot) gelegen te Wieze, gepacht voor
een termijn van negen jaar. Borgen: Jan van der Beke, fs. Cornelis, meester van Deurne, Willem
de Grove, Michiel van Gheete en Daniel de Wale - 1406 (n.s.) februari 13
301/18 / f. 35r/9- Anthonis van Troya en Lisbette Baroens erkennen 2 lb. torn. schuldig te
zijn aan Pieter Wouters voor 15 ellen laken - 1406 (n.s.) februari 14
301/18 / f. 27v/12- Godevaert Surgheloes heeft één van de vijf coegersen die hij huurt van de
St.-Pietersabdij verder verhuurd aan Arend Cellen en diens echtgenote voor 4 s. 6 d. gr. per
jaar. Deze coegers is gelegen op de Muinkmeers achter de eigendom van priester ser Goessin
van den Vivere - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 28r/4- Jan Sersanders, fs. Daneel, erkent 10 lb. gr. torn. ontvangen te hebben van
Symoen van der Zickelen. Daardoor koopt Symoen voorn. de erfrente van 6 lb. par. per jaar af
die Jan Sersanders per legaat aan Jan voorn. heeft geschonken en die opgebracht werd door
Symoen voorn. - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 28r/6- Jan Rebbe erkent 9000 corelen schuldig te zijn aan Jacob Stulaerde - 1406
(n.s.) februari 15
301/18 / f. 30v/1- Jan van der Assche en Mergriete Vertruven, fa. Jacob, erkennen 30 s. gr.
torn. schuldig te zijn aan Gillis Ryssins voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 35r/7- Joesse van Turtelbome erkent 28 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan Jacob
Pielnaken voor een lening - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 35r/10- Pieter van der Beke, fs. Jan, erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Willem van den Hove, fs. Jan, voor bewezen diensten - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 35v/2- Wulfaert van Steelant en Jan van Cothem, vinders van de St.-Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Ghyselbrecht van Roeselaer, Jan Pleke en cs. op 15
juli 1404 Willem Bulinc van Rupelmonde hebben veroordeeld om aan Jacob Danyds,
gevolmachtigde van meester Jan van der Asselt, 2 s. gr. te betalen - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 35v/3- Wulfaert van Steelant en Jan van Cothem, vinders van de St.-Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem van den Pitte, Jan Toete en cs. op 8 juni
1405 Jan den Gheest veroordeeld hebben om 12 s. 6 d. gr. te betalen aan Gillis Solleberghe 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 35v/4- Wulfaert van Steelant en Jan van Cothem, vinders van de St.-Jacobsparochie, rapporteren dat Gillis van der Lycbrugghe op 13 december 1405 voor hen erkent
heeft 40 s. 1 d. gr. schuldig te zijn aan Pauwels den Blenden - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 36r/1- Heinric de Poertre en Jan de Badere erkennen 10 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Ghyselbrecht den Grutere, fs. Oste, voor de aankoop van 204 stukken eikenhout.
Bovendien hebben zij beloofd het hout tegen 1 oktober 1407 van de grond van voorn.
Ghyselbrecht weg te halen - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 47r/4- Jan Hoest, baljuw van Oudenaarde, heeft aan Zegher den Amman een
erfrente van 8 lb. gr. per jaar verkocht. Deze erfrente zal bezet worden op:
- het volledige goed te Voerde dat Jan voorn. gekocht heeft van Willem van der Triest (in de

51

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

toestand dat het goed verkeerde toen mer Zegher van de Voerde nog leefde)
- twee lenen die Jan voorn. houdt van mer Jan Villaine
- een leen dat Jan voorn. houdt van de weduwe van mer Olivier van Halewyne - 1406 (n.s.)
februari 15
301/18 / f. 49r/5- Als compensatie voor de borgtocht die Hector Everwyne en Willem
Doncker voor hem betaald hebben schenkt Willem van Eecke hem een halve bunder moer
gelegen in Moerbeke op de Lombaerdlede naast het moer van Pieter Maes en dit van Gilles
Blakaerts - 1406 (n.s.) februari 15
301/18 / f. 29v/13- Gillis van den Walle als gevolmachtigde van Gillis Weytins erkent 28 s. gr.
schuldig te zijn aan Jan den Com voor twee runderen - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 35v/1- Lieven de Temmerman, woonachtig op het Zand, belooft zijn moeder
Alise van der Smessen te zullen onderhouden en zal daar voor later al haar bezittingen (geschat
op 5 lb. gr. torn.) erven. Dit gebeurt met de toestemming van Goessin de Temmerman, zijn
broer, en zijn schoonbroer Gillis Pandelaert, wettige man en voogd van KathelineTemmerman.
Borg: Jan Coppins, kleermaker - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 35v/10- Gillis van den Walle erkent 26 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
Bruesele, fs. Willem, voor Kuipwerken - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 35v/11- Jan Zwabbe, alias van Asselt, en Ghyselbrecht Beydins erkennen dat zij
als borgen voor Jan Cusen 28 s. gr. schuldig te zijn aan Pieter de Wilden. Eveneens belooft Jan
Cusen zijn borgen schadeloos te stellen - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 36r/4- Schepenen veroordelen Gillis Baten, als borg voor Heinric den Poertre om
21 s. gr. torn. te betalen aan Pauwelse van den Houte - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 36r/9- Saladin van Ertbuur heeft van Aeghte Pieters, echtgenote van Heinric
Fierins en gevolmachtigde van haar zoon Lievin Nevelinc, een stal gehuurd in het Groot
vleeshuis voor 1 jaar - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 41v/11- Pieter de Cleene erkent 12 s. gr. schuldig te zijn aan Heinric Oebrechts
voor pacht - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 48v/9- Clais van Oedevelde erkent 7 lb. 5 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Michiel
de Vos, voor de aankoop van laken - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 66v/3- Lisbette van den Kerchove en Jan Nys, haar wettige echtgenoot en voogd
hebben:
- 56 roeden "eigen roeden" verkocht aan jonkvrouw Mergriete van den Vivere, fa. Goesin. Het
goed is gelegen in de parochie van Vlierzele op het grote veld tussen het land van priester
Goessin van de Vivere en het "eigen goed" van Artevelde
- nog 60 roeden "eigen goed", gelegen in hetzelfde veld - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 66v/4- Beatrijs van Busseghem, fa. Arent, en Jan van der Braecht haar wettige
echtgenoot en voogd hebben:
- een dagwand en 11 roeden "eigen goed" verkocht aan priester Goessin van de Vivere, dat zij
houden van de heer van Gavere en gelegen is in de parochie van Oordegem. Het goed paalt
langs de ene zijde aan dit van Sergoessin en aan de andere zijde aan de weg die van Oordegem
van Sergoessin en aan de andere zijde aan de weg die van Oordegem naar Bussegem loopt
- een dagwand en 3,5 roeden grond gelegen in Vlierzele langs de ene kant aan "Vriends bocht"
en langs de andere kant aan het land van ser Goessin - 1406 (n.s.) februari 16
301/18 / f. 31v/2- Pachtcontract tussen Robbrecht Langhelet en Lieven van Bevere,
parochiepastoor van Appelterre. Robbrecht voorn. neemt het goed te Aaigem (het klein en
groot vleestiende, de meers ter Schipleden en Langebroek) voor 12 lb. gr. torn. per jaar in
pacht, voor een termijn van 12 jaar - 1406 (n.s.) februari 17
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301/18 / f. 35v/8- Daneel de Prinche erkent 28 s. gr. torn. schuldig te zijn aan kleermaker Jan
Wandel, voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) februari 17
301/18 / f. 35v/9- Schepenen veroordelen Jan Zwabben om 2 lb. gr. torn. te betalen aan Jan
den Hamer voor de aankoop van een harnas - 1406 (n.s.) februari 17
301/18 / f. 36r/2- Vonnis van de schepenen in het geschil tussen de weduwe van Gillis
Seyssons en Jacob Nevelinc over hemzelf en als voogd over de kinderen die hij had bij
jonkvrouw Celyen enerzijds en bij Jan van Ponteraven, erfgenaam van jonkvrouw Celyen
anderzijds, aangaande het feit dat Jacob Nevelinc en zijn vrouw Celyen beloofd hadden de
voorn. weduwe te onderhouden en dit uiteindelijk niet volgens de overeenkomst waarvoor de
schepenen van Gedeele borg stonden, was gebeurd. De voorn. weduwe wordt een
schadevergoeding toegestaan van 4 lb. gr. torn. die de verweerders moeten betalen - 1406 (n.s.)
februari 17
301/18 / f. 36r/7- In het geschil tussen Gillis van Walenbeke enerzijds en Jan Sersante en
Jacob Boterman anderzijds die het leen te Walenbeke, in de parochies van Deurle en Astene,
bewerken, oordelen de schepenen dat zij, niettegenstaande hun poorterschap van Gent,
verplicht zijn de karweien te verrichten, die Gillis van Walenbeke voorn. hen oplegt, omdat zij
hun achterstallige renten nog niet betaald hebben - 1406 (n.s.) februari 17
301/18 / f. 36r/10- Schepenen veroordelen Veinsise Kabeliau om 3 lb. 11 s. 6 d. gr. torn. te
betalen aan Jan Nachtegale - 1406 (n.s.) februari 17
301/18 / f. 38r/2- Jan van Houten, lijfkoekenbakker, erkent 6 lb. 11 s. 3 d. gr. schuldig te zijn
aan Willem Sersymoens voor de aankoop van graan - 1406 (n.s.) februari 17
301/18 / f. 33v/1- Vonnis van de schepenen waarin Boudine Bulnic veroordeeld wordt om
43 s. 11 d. gr. torn. te betalen aan mevrouw van Linterne voor achterstallige meerspacht - 1406
(n.s.) februari 18
301/18 / f. 35v/13- Schepenen veroordelen Jan Maes, onvrij kleermaker, om als borg voor
Heinric Dankarde 16 s. gr. te betalen aan Daneel Troeste. Eveneens wordt voorn. Heinric
gemaand om zijn borg schadeloos te stellen. - 1406 (n.s.) februari 18
301/18 / f. 36r/8- Fransoeys Serydiers heeft aan Lievine Meyerarde zijn stal in het Groot
Vleeshuis verhuurd voor een termijn van drie jaar - 1406 (n.s.) februari 18
301/18 / f. 36v/18- Jan van Authem, kruidenier, erkent 9 lb. 5 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan
Jan van Voesscote voor lijnwaad. Borg: Gerard van den Scoenaerde - 1406 (n.s.) februari 18
301/18 / f. 36v/11- Pieter Dhont, fs. Pieter, van Zwalm heeft een meers van 1 dagwand en 8
1/4 roeden verkocht aan Lodewijk Tand voor 9 gr. en 2 ingelsche. Dit meers is gelegen te
Zwalm aan de dijk bij de beek in het heerschap van Zottegem - 1406 (n.s.) februari 18
301/18 / f. 27v/3- Colaert van Buxlede erkent 17 s. gr. schuldig te zijn aan Lambrecht
Coenaert - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 28r/1- In het geschil tussen de priorin van het hospitaal van Geraardsbergen
enerzijds en Lisbette Sruwen, fa. Gillis Daneel, alias den Helsbrouke zaliger anderzijds i.v.m.
een erfrente die het hospitaal reeds 20 jaar ontvangt, oordelen de schepenen dat het hospitaal
deze mag blijven ontvangen of anders moet Lisbette voorn. de rente terugkopen voor 36 lb. gr.
Het geschil was ontstaan nadat Lisbette voorn. de rente van haar vader terugeiste,
niettegenstaande haar vader er afstand had van gedaan en meester Jans van der Haghen ze van
het hospitaal gekocht had om er een eeuwigdurend dagelijse mis mee op te dragen - 1406 (n.s.)
februari 19
301/18 / f. 32r/1- Clare, weduwe van Jacob Bussaert, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lieven de Wulslaghere - 1406 (n.s.) februari 19
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301/18 / f. 35v/5- Schepenen veroordelen Lauwereyns de Vos om 18 s. gr. ton. te betalen aan
Lauwereyns den Caluwen - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 36v/5- Jan Lippens erkent 2 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Boudine van den
Bossche voor schapen - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 36v/6- Thonis Bate erkent 32 s. gr. schuldig te zijn aan meester Pieter van
Cluervinghere als borg voor het "zoending" van Gillis Rycmanne - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 36v/7- Schepenen veroordelen Willem Mettepenninghen om als borg voor
Symoen van der Scaffelt 30 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan van den Damme - 1406 (n.s.) februari
19
301/18 / f. 37r/7- Jan Maes, schipper, erkent 3 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Frans
Wandaerde voor een durmeschip - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 39r/1- Symoen van der Sickelen legeert aan zijn erfgenamen Jan Langhelet en Jan
van Pitthem, 4 bunders land die gelegen zijn in Hildergem in het land van Aalst. Deze grond is
bezet met een erfelijke cijns van 1 zak graan per bunder land, aan de heer van Assche en aan
Bette van Cotthem - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 39r/4- Minnelijke schikking tussen Gelloet Damman, fs. Jan, enerzijds en Cornelis
van den Eeckhoute en diens echtgenote jonkvrouw Katheline, bastaard van Vlaanderen,
anderzijds, i.v.m. de betaling van een achterstallige lijfrente. Deze erfrente komt toe aan Gelloet
voorn. en is bezet op een huis genaamd "de Balans", dat toebehoort aan voorn. echtpaar. Het
huis is gelegen op de Kalandenberg naast het huis genaamd "het Zwijnkin" en het huis van Jan
van Ghend dat heet "de Vos". Beide partijen zijn overeengekomen dat het echtpaar de
achterstallige erfrente in vier termijnen mag afbetalen. Bovendien wordt hem toegestaan een
stuk grond te kopen in de kasselrij van Oudberg, in de Vier Ambachten of het land van Aalst
binnen een drie mijlszone rond Gent en dit stuk grond te bezetten met een rente van 12 lb. 4 s.
par. per jaar. Het stuk grond moet een pachtwaarde hebben van 24 lb. 8 s. par. per jaar - 1406
(n.s.) februari 19
301/18 / f. 43v/5- Schepenen veroordelen jonkvrouw Iveten, weduwe van Jan Heymans om
23 s. 4 d. gr. torn. te betalen aan Mathys van der Lonen - 1406 (n.s.) februari 19
301/18 / f. 68v/1- Gheerom Borluut heeft 400 eiken verkocht aan Gerard van Meursslede
voor 28 lb. gr. Deze eiken staan in Gheeroms bos te Schoenbeke in de parochie van Aalter.
Borgen: Jan van der Stappen en Pieter van de Voerde. Voldaan: 12 januari (n.s.) - 1406 (n.s.)
februari 19
301/18 / f. 28v/1- Jan van Beke erkent 25 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob Maeldreye voor
graan - 1406 (n.s.) februari 20
301/18 / f. 28v/2- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 4 oktober 1405 Pieter van Mendonc de Jonge,
veroordeeld hebben om 3 s. 7 d. gr. torn. te betalen aan Jan Everdeye - 1406 (n.s.) februari 20
301/18 / f. 28v/3- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 29 januari ll. Jan Tacke, woonachtig te Zelzate,
veroordeeld hebben om 8 s. 10 d. gr. torn. te betalen aan Jan Everdey - 1406 (n.s.) februari 20
301/18 / f. 28v/4- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 12 december 1405 Pieter Backuus veroordeeld hebben
om 2 last "smackaerts" te betalen aan Zegher van der Lare - 1406 (n.s.) februari 20
301/18 / f. 30r/1- Pieter van den Turre en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Volcwyf van
Westrem hebben een lijfrente van 12 lb. par. per jaar verkocht aan Jan de Deckere, fs. Inghel.
De lijfrente hebben zij bezet op hun huis en stede gelegen op de Korenmarkt aan de hoek van
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het St.-Niklaaskerkhof. Landheer: Gerard de Mantenere, ontvanger van de tafel van de H.
Geest van St.-Niklaas - 1406 (n.s.) februari 20
301/18 / f. 36v/10- Andries Balsanc erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem Janssone
en Wouter Dhaenssone - 1406 (n.s.) februari 20
301/18 / f. 28r/7- Ghyselbrecht van Roeselaer en Jan Aesbyc, erfachtige lieden, rapporteren
dat jonkvrouw Heylsoete van der Maelsteden, weduwe van Jacob Beytinc, op 21 februari ll.
voor hen erkend heeft 14 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Lieven de Muenc en diens echtgenote
Marie voor laken en geleend geld - 1406 (n.s.) februari 22
301/18 / f. 28v/7- Daneel Vincke erkent 18 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter Wiedericx
voor een harnas - 1406 (n.s.) februari 22
301/18 / f. 32v/1- Lenis Heinricsone heeft een huis, gelegen te Pitte tussen "de Os" en de
bakkerij die toebehoorde aan Jan Steps zaliger, verkocht aan Gillis van de Sande voor 15 lb. gr.
torn. Landheer: Jan van Leyns, ontvanger van het Alijnshospitaal - 1406 (n.s.) februari 22
301/18 / f. 28r/2- Her Jan de Saghere erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Lievin van
der Sluus, alias Neuskine - 1406 (n.s.) februari 24
301/18 / f. 48r/2- Ten gevolge van de echtscheiding uitgesproken tussen Jan de Vos en
Jacquemine Spaermentier heeft Michiel de Vos, mandataris van zijn zoon Jan voorn. 6 lb. gr.
torn. ontvangen van Jacquemine voorn. Borg: voor Jacquemine Spaermentier: Katheline
Gheeraerds - 1406 (n.s.) februari 24
301/18 / f. 28r/3- Arend Sersanders heeft aan Jan van den Damme, kleerkoper, 2 erfrenten
verkocht nl.
- een erfrente van 2 s. 6 d. par. per jaar, bezet op de stede van Jan voorn., gelegen te
Onderbergen op de hoek van de Posteernestraat
- een erfrente van 16 s. par. per jaar, bezet op het erf waar Gerard van der Waerfstraten op
woont, gelegen in de Posteernestraat naast de stede van Jan voorn. - 1406 (n.s.) februari 25
301/18 / f. 28r/8- Zegher Lieman, fs. her Michiel, heeft aan Gillis den Buedel, fs. Jacob, het
erfdeel van zijn moeder Margriet Ysewyns verkocht voor 20 s. 8 d. gr. Dit erfdeel bestaat uit
een erfrente die 1/5 van 17 viertalen tarwe (Gentse maat) opbrengt en die bezet is in de
parochie van Tielrode (onder de jurisprudentie van de abt van Lobbes). Deze verkoop is
doorgegaan met de restrictie dat de vader van Zegher voorn. tijdens zijn leven het
vruchtgebruik van deze erfrente blijft genieten - 1406 (n.s.) februari 25
301/18 / f. 36v/9- Clais de Coepman heeft zijn erfenis gelegen te Kruibeke (geërfd van zijn
broer Jan de Coepman) verkocht aan Diederik van den Bossche - 1406 (n.s.) februari 25
301/18 / f. 28v/6- Schepenen veroordelen Pieter Cauwaerde om 2 lb. 16 s. gr. te betalen aan
Jan Diederix - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 28v/8- Geschil tussen Joes Stuerem, deken van de nieuwgrauwwerkers, samen met
de gezworenen en Jan den Saghere de Jonge, deken van de oudgrauwwerkers en de
lammerwerkers over een werkovertreding die Gillis van der Donct, oudgrauwwerker, begaan
had, maar ook over de onwettige wijze waarop Jan van Sgravenheeke, maner van de twee
neringen, deze onregelmatigheid had vastgesteld en bekeurd - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29r/1- In het geschil tussen de deken en de gezworenen van de pijnders enerzijds
en Clais van Lieverberghe, Segheren van Meerhem, Jan Couken, Jan Ceunen en andere
berieleggers, oordelen de schepenen dat de vroegere voorgeboden van kracht blijven. De
onenigheid was gegroeid uit het feit dat de pijnders zich bekloegen over de huidige
taakverdeling tussen vrije en onvrije pijnders. Vroeger werd het graan dat op markschepen naar
de stad werd vervoerd door zowel vrije als onvrije pijnders gedragen. Nu stellen de pijnders
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voor dat het graan vervoerd met markschepen door de vrije pijnders zou worden gedragen en
op andere boten door de onvrije pijnders - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29r/7- Arent van Audeghem erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Goethals, deken van de metsers, voor het intredegeld van een leerknaap die hij onder zijn
hoede had genomen. Borgen: Boudin Pyl en Jan de Mets, alias van den Hoeghendriessche 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29v/3- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 19 december 1405 Jacob Nys veroordeeld
hebben om 8 s. gr. te betalen aan Jan van der Meulen - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29v/4- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat hun voorgangers Lodewyc van den Hole, Lievin van
der Ghyst en cs., op 4 februari 1404 Kerstiaen Boudins veroordeeld hebben om 44 gr. te
betalen aan Ghiselbrecht Seissone - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29v/5- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 27 oktober 1405 Wouter van Alfvaen
veroordeeld hebben om 13 halster rogge te betalen aan Willem Maernaerde - 1406 (n.s.)
februari 26
301/18 / f. 29v/6- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 7 november 1405 Jan Boudins veroordeeld
hebben om 8 s. gr. te betalen aan Willem den Ruwen - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29v/7- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 20 oktober 1405 Antheunis Cabuse
veroordeeld hebben om 6 s. 6 d. gr. te betalen aan Jacob Tabeline - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29v/8- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij Kerstiaen Boudins op 10 december 1405
veroordeeld hebben 6 s. 6 d. gr. te betalen aan Jacob van den Hackere - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 29v/9- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij Heinric de Rauere op 23 januari ll. veroordeeld
hebben om 10 s. 5 d. gr. te betalen aan Raesse Onredene - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/4- Pieter Moraen heeft zijn stal in het Groot Vleeshuis voor 1 jaar verhuurd
aan Jan Meyerarde - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/5- Katheline Smeyers, weduwe van Lauwereyns Joncheren erkent 11 s. gr.
torn. schuldig te zijn aan Gerard de Maerteleere voor bier - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer en cs.
Pieter van der Mersch op 16 juli 1404 veroordeeld hebben om 16 s. gr. te betalen aan Jan van
Bruecele - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/8- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Jan Steenaacker op 10 oktober 1405
veroordeeld hebben om 6 s. gr. te betalen aan Jan Platinen - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/9- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 21 november 1405 Jan Plume
veroordeeld hebben om 7 vaten bier van 8 d. gr. per vat en een stuk vlees van 2 s. 6 d. gr. te
betalen aan Jan van der Veste - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/10- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 3 oktober 1405 Pieter Raveel veroordeeld
hebben om 10 s. 1 d. gr. te betalen aan Martin Boonen - 1406 (n.s.) februari 26
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301/18 / f. 30v/11- Daneel van Maldeghem, Soetaert en cs., vinders van de opperkosterij van
St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer, Willem van Merendree en
cs. op 30 juli 1405 Jan Steenaert veroordeeld hebben om 4 s. 5 d. gr. te betalen aan Heinric van
Paddebrouc - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 30v/12- Daneel van Maldeghem, Soetaert en cs., vinders van de opperkosterij van
St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer en cs. Jacob van Hoedonc
op 27 november 1404 veroordeeld hebben om 2 s. gr. te betalen aan Jacob de Witten - 1406
(n.s.) februari 26
301/18 / f. 31r/4- Heinric Bruggheman erkent 24 s. gr. schuldig te zijn aan Willem Heylinc
voor de aankoop van een huis dat gelegen is buiten de Grauwpoort - 1406 (n.s.) februari 26
301/18 / f. 28v/10- Schepenen veroordelen Pieter Inghelbrechte, houtbreker, om 8 lb. gr.
torn. te betalen aan Thomas den Hertoghe voor de aankoop van de helft van 2 huisjes gelegen
op de Houtbriel. Voldaan: 19 april 1406 - 1406 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 29r/2- Jan Cosyn erkent 20 s. 4 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Wouter Raes voor
1 kuras en huishuur - 1406 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 29r/6- Meester Gerard van de Walle, barbier, erkent 11 lb. gr. torn. schuldig te zijn
aan Pieter Addin, fs. Jan, voor de aankoop van een huis dat gelegen is op de hoek van de
Walmeer. Bovendien geeft hij aan zijn vrouw Margriet Shuusheren de volmacht om deze en
andere schulden binnen en buiten Gent te innen. Borg: meester Gilles Libbe. Voldaan: 8
januari 1407 (n.s.) - 1406 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 31v/5- Raes van der Haghe, wonende te Huise erkent als gevolmachtigde van Jan
Ghisels, 3 lb. 5 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Penneman - 1406 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 32v/5- Geschil tussen Willem den Ryken, Pieter van der Meulen, Clais
Plaetsaerde, Laureins Spener enerzijds en de deken en de gezworenen van de blauwers
anderzijds over een nieuw procédé om de stof te blauwen. Daar dit niet altijd goed verloopt
eisen de leden van de nering van de "scoengewande" dat zij deze techniek niet meer zouden
toepassen en hun stoffen laten keuren het ene jaar door een halleheer van de blauwers en het
andere jaar door een halleheer van de ververs - 1406 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 38v/6- Jacob van der Buerch erkent als borg voor Jan Nachtegalen 12 s. 5 d. gr.
schuldig te zijn aan Jacob den But - 1406 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 47v/11- Pieter Amelrinc, wonende te Zelzate, erkent 2 lb. 14 s. gr. schuldig te zijn
aan Gillis Bareye, broeder in het Rijke Gasthuis, voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) februari
27
301/18 / f. 37r/8- Johannes van Denremonde, fs. Gillis, geeft 13 dagwand gelegen te Lede en
te Impe in pacht aan Gillis de Lantmetere. Het contract wordt afgsloten voor een termijn van
9 jaar en voor een pachtprijs van 16 s. per jaar. Het betreft o.m. de Kouter te Impe - 1406
(n.s.) februari 28
301/18 / f. 30r/7- Diederic Mande erkent 7 lb. 2 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Jan van der
Boeninghen, gevolmachtigde en ontvanger van jonkvrouw Katheline Sersanders, voor de pacht
van een tiende. Borgen: Pieter de Meunc en Clais Hallinc, fs. Pieter - 1406 (n.s.) maart 1
301/18 / f. 46v/6- Jan Sloeve, Jan Everwyn en Jacob van der Hane, kerkmeesters van St.Michiels, Jan van Huffelghem, Gillis Mayhuus, Jacob Stolpaert en Martin Soetaerdt, Heilige
Geestmeesters eveneens van St.-Michiels, hebben onder zekere voorwaarden een huis gelegen
op de Leie (Tielrode genaamd) verkocht aan Jan Sersymoens. Voor de grond moet een
landcijns betaald worden resp. aan het klooster van de H. Claren en aan Thomas Storem 1406 (n.s.) maart 1
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301/18 / f. 59r/14- Jan Paye erkent 4 lb. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Blard van Belle voor
diens tiende te Melle - 1406 (n.s.) maart 1
301/18 / f. 30r/5- Jan de Sceppere, afkomstig van Huise, erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan zijn moeder Marie van der Haghen, weduwe van Jan de Sceppere, voor een lening 1406 (n.s.) maart 2
301/18 / f. 30r/6- Jan van den Damme, fs. Gilles, heeft verkocht aan jonkvrouw Sophie der
Wostinen, weduwe van Laureins Wierix voor een zekere som geld:
- een half gemet, negen roeden en een halve meers gelegen achter de galg aan de Muide (de
andere halve meers behoort toe aan Jan van den Damme, zoon van voorn. Jan)
- een erf van 122 roeden liggende te Sloete op de Kouter - 1406 (n.s.) maart 2
301/18 / f. 31r/6- Geschil tussen Lieven van der Vervloeke en Picten Steenaerde over het
einde van een pachtcontract en een achterstallige pacht van 10 lb. 6 s. 8 d. gr. torn. die binnen
een gestelde termijn moet betaald worden. Het goed dat de voorn. Lieven toebehoort is
gelegen in de parochie Vinkt in het land van Nevele - 1406 (n.s.) maart 2
301/18 / f. 33r/8- Katheline Speyters erkent 2 lb. 2 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Jan den
Inede voor de aankoop van een huis gelegen in de Hueridochterstraat. Landheren: her Jacob
Leyscoef, priester, ontvanger van de parochiepastoor van St.-Michiels en her Heinric van
Ansbeke, priester over en in naam van de H. Geest van St.-Michiels - 1406 (n.s.) maart 2
301/18 / f. 42r/9- Voorwaarden die Jan van der Leyden aanvaardt wanneer hij het goed te
Breedsteen in de parochie van Astene voor negen jaar in pacht neemt van Clais van Oedevelde.
Het zijn dezelfde voorwaarden waaraan Belien, weduwe van Arend Bertrams, vorige pachter,
had moeten voldoen. Borgen: Olivier Meeren, Arent Baert wonende te Eke, Olivier Lutin en
Olivier van der Leyen - 1406 (n.s.) maart 2
301/18 / f. 42v/11- Naar aanleiding van het vonnis in de zaak tussen Gillis de Vriese en Jan
van der Eecken, deken van de St.-Jorisgilde in verband met de betaling van een erfrente
bestemd voor een zielemis per week voor Jan de Vriese, broer van Gillis voorn., belooft deze
laatste aan Willem van Ravescoet en Jan van der Eecken de 10 lb. gr. torn. binnen de gestelde
termijn te betalen - 1406 (n.s.) maart 2
301/18 / f. 26r/9- Schepenen veroordelen Jan Sersanders, fs. Daneel, om als borg voor de
heer van Boelaer en met Jan van Lilloe 2 lb. 10 s. gr. torn. te betalen aan Gerard van
Grautmes. Daarenboven moet Jan Sersanders nog steeds als borg voor voorn. ridders 4 lb. par.
betalen aan Jan Piten. Voldaan: 13 juli 1407 - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 30r/8- Jan van Authem, kruidenier, heeft aan Gillis van den Bossche en diens
echtgenote Liesbette van Swaervelde een lijfrente verkocht van 20 s. gr. torn. Vlaamse munt
per jaar voor een zekere som geld. Deze lijfrente is bezet op het huis van voorn. Jan gelegen in
de Broekstraat, op de hoek van Koestraat bij de nieuwe brug. Landheren: Gerard de
Lantmeter, priester, in naam van de kerk van St.-Jacobs en Gillis Waeyberch in naam van de
parochiepastoor van St.-Jan - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 30r/9- Margriet Stameraerds "haar selfs wijf" erkent 3 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te
zijn aan Jan van der Watere voor een huis - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 30v/2- In het geschil tussen Gerard van Sintjacobshuis, Martin Beelaerde en Jan
Utenwulghen, pachters van de meersen en de poorten enerzijds en Gillis Pontstraten
anderzijds i.v.m. het importeren van zekere gesteenten, oordelen de schepenen dat voorn.
pachters ongeld mochten vragen aan Gillis voorn. deze laatste had er zich nl. op beroepen dat
voor edelgesteenten geen ongeld moest betaald worden - 1406 (n.s.) maart 3
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301/18 / f. 31r/3- Jacob Fierins, vrij schipman, erkent 3 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Willem Lammins voor de aankoop van een durmeschip. Borgen: Jan Fierin, fs. Jan, en Jan
Fierin, fs. Heinric - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 32r/12- Jan van Bassevelde heeft zijn stal in het Groot Vleeshuis verhuurd aan
Philipse van Dronghene - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 38r/8- In het geschil tussen Heinric van der Varent en Andries den Kempe i.v.m.
de bouw en de afwerking van een schuur op het goed "Tavertuune", gelegen te Melle en
eigendom van Heinric voorn., oordelen de schepenen, dat, aangezien Andries, die de
verantwoordelijkheid voor de bouw van de ganse schuur op zich had genomen, tot nu toe
slechts een halve schuur heeft opgericht omdat zijn werkman in dienst moet nemen en de
schuur afwerken - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 44v/7- Op verzoek van Heinric van Ansbeke, priester, werd het huis en de stede
van Willem de Gaeye gelegen in de Loofsteeg gepand door Jan van Buxtale, amman, Lieven de
Quinkere en Willem van Merendree, schepenen, om een som van 3 s. gr. torn. achterstallige
landcijns te verhalen - 1406 (n.s.) maart 3
301/18 / f. 28r/9- Schepenen veroordelen Willem Weytins om 2 lb. 6 s. gr. te betalen aan
Lieven van Waes voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 29v/11- Vonnis van de schepenen waarbij Willem Blideleven veroordeeld wordt
om 22 s. gr. te betalen aan Jan Fierins, fs. Heinric - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 30v/3- Vonnis van de schepenen tussen Heinric den Noker, als gevolmachtigde
van Lauwereyns den Noker, zijn oom aan de ene zijde en Pieter Daens aan de andere zijde
waarbij laatstgenoemde 9 nobelen moet betalen aan Heinric vors - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 30v/16- Vonnis van de schepenen waarbij Lauwerse Pieterheyns 20 s. 6 d. gr.
moet betalen aan Jan van Roynstoet - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 31r/1- Daneel Sergheraerdssone erkent 41 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Plattyns voor de aankoop van een goed gelegen te Drongen. Voldaan: 22 september 1407 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 31r/5- In het geschil tussen Gillis de Poertere en mer Arend van Steenhuse, ridder
i.v.m. het gebruik van een erf te Kruishoutem, oordelen de schepenen dat Arend voorn. het
mogelijk moet maken dat Gillis voorn. het erf kan gebruiken of anders moet hij hem ter
compensatie de helft van 7 lb. 10 s. gr. geven. Arend van Steenhuse had dit erf eertijds aan
Gillis de Poetere geschonken, maar deze laatste kon het niet in gebruik nemen wegens een
uitspraak van de wet van Ayschove en de baljuw van Kortrijk - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 32r/6- Lodewijc van den Berghe en jonkvrouw Lisbette Acharys, zijn wettige
echtgenote, erkennen 3 lb. 6 s. 8 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Cornelis van der Meulne voor
huishuur - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 32r/11- Gillis Boenen erkent 2 lb. 16 s. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn zwager
Jan van der Lueghenaghen voor een lening - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 33v/14- Stevin Hoybant erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan de weduwe en
de erfgenamen van Martin Otter. Tevens erkent Jan van Goetheghere 8 s. 9 d. gr. torn.
schuldig te zijn aan dezelfde weduwe en erfgenamen - 1406 (n.s.) maart 4
301/18 / f. 40r/8- Willem Blideleven en Jacob Vinke, fs. Jan, erkennen 29 gr. torn. schuldig te
zijn aan Jehanne Beytax, gevolmachtigde van haar echtgenoot, voor eten en drinken - 1406
(n.s.) maart 4
301/18 / f. 46r/11- Daniël, zoon van Sergheerards, heeft een leen van 5 gemeten gelegen bij
de Vledermuismolen in Axelambacht, dat hij houdt van de vrouw van Joes Byb, verkocht aan
Raes van Vaernewyc voor 11 lb. gr. torn. Op 13 april 1408 (sic) scheldt Olivier Ratelinc in
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naam van Daniel voorn. deze 11 lb. gr. torn. kwijt aan Raes van Vaernewyc voorn. - 1406 (n.s.)
maart 4
301/18 / f. 30v/14- Jan van Ponteraven erkent 5 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem
van den Steene voor bier - 1406 (n.s.) maart 5
301/18 / f. 30v/17- Vonnis van de schepenen waarbij Pieter van der Vivere veroordeeld
wordt om 2 lb. gr. torn. te betalen aan Segher van Meerem - 1406 (n.s.) maart 5
301/18 / f. 32r/3- Vonnis van de schepenen waarbij de wettige echtgenote van mer Jan van
Edinghe, bastaard, 32 s. gr. moet betalen aan Jan den Knyf. Voldaan: 15 juli 1406 - 1406 (n.s.)
maart 5
301/18 / f. 32r/5- Geschil tussen Jan Sorgheloesen en Jan den Vleeschauwere waarbij deze
laatste 6 lb. gr. torn. schuldig is aan Jan Sorghloesen voor de aankoop van een huis dat gelegen
is in de Kuiperstraat. Voldaan: 17 maart 1406 (n.s.) - 1406 (n.s.) maart 5
301/18 / f. 40r/9- Om zijn borgen Diederic Everarde, Jan Beytac en Heinric Sgravenheeke
schadeloos te stellen van de 5 lb. 8 s. gr. torn. borgtocht die ze voor hem, Jan van Ponteraven,
betaald hebben, schenkt hij hen de 12 lb. 12 s. gr. torn. die Jacob Nevelinc hem nog schuldig is
van de erfenis van zijn moeder - 1406 (n.s.) maart 5
301/18 / f. 15r/4- Michiel Boenen, Gillis Carine, Jacob van der Mome en Symoen van
Huusse geven samen in pacht aan Jacob de Vyc hun goed genaamd "te Storme" in de parochie
van Kerksken (groot 23 bunders). Het contract wordt gesloten voor een periode van 6 jaar die
ingaat op half mei 1405, en voor een pachtprijs van 9 lb. gr. torn. per jaar. Borgen: Heinric de
Vyc, broer van Jacob voorn., Pieter en Jan pauwels, gebroeders van Idegem - 1406 (n.s.) maart
5
301/18 / f. 30r/2- Lievin van Ghend erkent schuldig te zijn aan Katheline Sbaken, weduwe
van Willem Somers van :
- een lijfrente van 5 s. gr. per jaar
- een kan wit bier van vijf pinten per week - 1406 (n.s.) maart 6
301/18 / f. 30r/3- Jan Rebbe, metser, heeft aan Jan van Maelgavere een huis verkocht voor
een zekere som geld. Dit huis is gelegen in de Loofsteeg naast het huis van Jan de Wale op het
erf dat toebehoort aan Jan van Maelgavere. Jacob Hoyen heeft dit erf belast met 4 lb. 3 s. gr. 1406 (n.s.) maart 6
301/18 / f. 32r/8- Roegier Ansin en Louis de Groetheere erkennen 37 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Jacob Bruusch voor lijnwaad - 1406 (n.s.) maart 6
301/18 / f. 33r/3- Op verzoek van her Jacob Leyscoeve, priester en ontvanger van de
cotidiane van St.-Michiels zijn alle goederen die liggen op een hofstede in de Kuipersteeg en
eigendom zijn van Lieven van Sombeke, verkocht door Gerard van der Houven, amman van
Overschelde, Lieven den Quinquere, schepen van de Keure en Jan Toete, schepen van Gedele,
om een achterstallige landcijns te verhalen - 1406 (n.s.) maart 6
301/18 / f. 33r/4- Op verzoek van Jacob Leyscoeve, priester en ontvanger van de cotidiane
van St.-Michiels is het huis van Everard van Namen dat gelegen is in de Kuiperstraat verkocht
door Gerard van der Houven, amman van Overschelde, Lieven den Quinkere, schepen van de
Keure en Jan Toeten, schepen van Gedele om 2 s. 6 d. gr. te verhalen van een achterstallige
landcijns - 1406 (n.s.) maart 6
301/18 / f. 47r/10- Jacob Scandevlieghe erkent 28 lb. gr. schuldig te zijn aan Hughe Alaerts
voor de aankoop van een huis. Borgen: Jan de Joncheere en Jan Scadelin, brouwer - 1406 (n.s.)
maart 6
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301/18 / f. 47v/10- Arend Curtvrient heeft 400 roeden land verkocht aan Lauwereins van der
Heeken, broeder in het Rijke Gasthuis en ten behoeve van het gasthuis. Deze grond ligt in
Zelzate, in de parochie van Assenede en paalt:
- ten zuiden aan de grond van Jan Nzyts
- ten westen aan die van het gasthuis
- ten oosten aan de straat die naar de kapel loopt - 1406 (n.s.) maart 6
301/18 / f. 29r/8- Heinric de Neckere de Oude en Heinric de Neckere de Jonge erkennen 34
s. gr. torn. schuldig te zijn aan Lieven van Overacker - 1406 (n.s.) maart 8
301/18 / f. 29v/10- Nicasis Borluut en Mergriete Leweercs, zijn wettige echtgenote, hebben
een erfrente van 7 s. 6 d. par. per jaar verkocht aan Victoer de Vlieghere, ontvanger van de
cotidiane van St.-Niklaas. Deze erfrente is bezet op een huis en erf gelegen te St.-Pieters in de
Onze-Lieve-Vrouwstraat aan de kant van St.-Quintens en op een erf en hofstede gelegen naast
het huis als men naar de Cuitwijk gaat, die in het bezit zijn van Heinrik de Coninc en ook op
een huis en erf gelegen in dezelfde straat en aan dezelfde zijde waar nu Heinric van de Velde in
woont - 1406 (n.s.) maart 8
301/18 / f. 33r/1- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen Ector van Baudregien
enerzijds en Gillis Pluviers, Adriaen Moenins en Jan de Clerc, anderzijds, in verband met de
schade die dieren van laatstgenoemden hebben aangericht in het bos genaamd "bos van
Steenhuise": Ector moet zich wenden tot de schepenbank die over dit bos bevoegd is - 1406
(n.s.) maart 8
301/18 / f. 33v/4- Wouter Terpenninc van Aalst erkent, als borg voor Pieter de Clerc, 3 lb. 19
s. 10 d. gr. schuldig te zijn aan Jacob den Pottere - 1406 (n.s.) maart 8
301/18 / f. 37v/3- Lysbette Cox, fa. Jan van Gijsgem, verklaart dat Claus van Munte de
lijfrente van 8 halsters graan (Gentse maat) kan aflossen mits betaling van 2 lb. 14 s. gr. torn.
Voldaan: 3 mei 1407 - 1406 (n.s.) maart 8
301/18 / f. 39v/6- Jan Muelenman heeft aan Beatrisse Skuelneren de helft van een huis
gelegen bij de St.-Lievenspoort verkocht. De andere helft van het huis is reeds eigendom van
voorn. Beatrisse. Verder wordt er nog gestipuleerd dat Jan de eerstgenoemde helft van het huis
blijft bezetten tot aan zijn dood, op voorwaarde dat hij het goed onderhoudt - 1406 (n.s.)
maart 8
301/18 / f. 44v/3- Mijn heer van Masseme erkent 6 lb. 12 s. gr. schuldig te zijn aan her Jan de
Saghere voor een molensteen. Borgen: Zegher de Cnyf en Andreas de Costere, meier van
Masseme - 1406 (n.s.) maart 8
301/18 / f. 32v/2- Symoen Parys erkent 24 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Clais Dreis en 2 lb.
7 d. gr. aan Fransoeys van den Briele - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / - Zegher van den Bussche heeft aan Jan de Ruddere beloofd een wettelijk charter,
gezegeld met het zegel van de heer van Nevele, te geven i.v.m. een erfrente van 1 lb. gr. torn.
per jaar. Deze erfrente heeft voorn. Zegher bezet op een leengoed. Borg: Willem de
Wielmaker, alias de Blu. Voldaan: 28 april 1406 - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 32v/4- Vonnis van de schepenen waarbij Jan Plumen, fs. Heinric, veroordeeld
wordt om 30 s. gr. torn. te betalen aan de weduwe van Jan Waeys - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 33r/5- Jacob van Gheent erkent 2 lb. 7 d. gr. schuldig te zijn aan Jan van den
Hoeghenhuus voor graan - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 33r/6- Vonnis van de schepenen waarbij Gillis den Hane veroordeeld wordt om
30 s. gr. torn. te betalen aan Jan den Clerc - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 33r/12- Line Sgheens, alias langhe Line, erkent 30 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan den Cupere voor een lening - 1406 (n.s.) maart 9
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301/18 / f. 33r/13- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 13 februari Jan Raes van Zelzate
veroordeeld hebben om 4 s. 6 d. gr. te betalen als schadevergoeding aan zijn borg Jan Dierkine
- 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 33r/14- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 20 september 1405 Jan van Sinay
veroordeeld hebben om 4 s. 3 d. gr. te betalen aan Jan den Coster, hoedenmaker - 1406 (n.s.)
maart 9
301/18 / f. 33r/15- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 20 september 1405 Willem de Boekere
veroordeeld hebben om, als borg voor Jan Blocke, 25 gr. te betalen aan Gillis van de Velde 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 33v/15- Schepenen veroordelen Gillis van Walenbeke om 18 s. gr. torn. te betalen
aan Andries den Plantere - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 42v/4- Katheline, weduwe van Heinric Seys erkent drie zakken tarwe
(Dendermondse maat) schuldig te zijn aan jonkvrouw Mergriete van der Meulen. Borg: Heinric
van Wulfgate - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 46v/3- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem van de Pitte, Jan Toote en cs. op 8
januari 1405 (n.s.) Wouter Souwers, molenaar, veroordeeld hebben om 9 s. gr. te betalen aan
Jan van Waes - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 46v/4- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 30 januari ll. Jan de Vaseleere veroordeeld hebben om 2
s. 11 d. gr. te betalen aan Jacob van den Hackere - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 48r/7- Schepenen veroordelen Johannes den Clerc om 2 s. 11 d. gr. te betalen aan
Joes Stuerem voor de aankoop van "groeuwen strijplets rugghen" - 1406 (n.s.) maart 9
301/18 / f. 53r/7- Lieven Straetman erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Pieter Slabbaerde, fs.
Jan, volder, voor een harnas dat de vader van Pieter voorn. hem eertijds geleend had - 1406
(n.s.) maart 9
301/18 / f. 32v/7- Jan van Authem, kruidenier, heeft aan Lieven Coelins, priester, een
erfrente verkocht van 15 s. par. per jaar, bezet op een huis en erf van Lieven Papal zaliger,
vader van voorn. Lieven, gelegen aan de Coernaert. Voorn. Jan heeft deze erfrente zelf gekocht
van Lisbette Sneevoet en Pieter Codden haar wettige echtgenoot - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 33r/2- Vonnis van de schepenen waarbij Jan Fierins, fs. Heinric, veroordeeld
wordt om 19 s. gr. te betalen aan Symoen Loetine voor de aankoop van een pantser - 1406
(n.s.) maart 10
301/18 / f. 33r/7- Heinric de Wevere legeert aan elk van zijn drie kleinkinderen nl. Gillis, Jan
en Katheline Brunen en zijn dochter Mergriete, 7 lb. gr. torn. Voldaan: 27 maart 1408 (n.s.) 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 33r/9- Jan Moeraert, Gillis Haddin en cs., vinders van de nederkosterij van St.-Jan,
rapporteren dat hun voorgangers Ghyselbrecht de Vos, Jacob van der Muelen en cs. op 27 juni
1405 Symoen Streyaerde veroordeeld hebben om 9 s. gr. te betalen aan Jan van Heverberghe 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 33r/10- Jan Moeraert, Gillis Haddin en cs., vinders van de nederkosterij van St.Jan, rapporteren dat hun voorgangers Ghyselbrecht de Vos, Jacob van der Muelen en cs. op 12
mei 1405 Jan van Ontsberghe veroordeeld hebben om 18 gr. te betalen aan Mattheus de
Bruwere - 1406 (n.s.) maart 10
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301/18 / f. 33r/11- Vonnis van de schepenen waarbij Andries Arends veroordeeld wordt om
18 s. gr. te betalen aan jonkvrouw Lysbette Zwalen, gevolmachtigde van de fermerie van ter
Hoyen voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 33v/3- Vonnis van de schepenen waarbij Gillis Cruutpenninghe, fs. Maes,
veroordeeld wordt om 80 s. gr. torn. te betalen aan Joesse Meynire - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 38v/10- Om de achterstallige pacht te recupereren die Symoen de Ruede nog
verschuldigd is aan Jan de Clerc, scheerder, beslissen beide partijen dat het goed, gelegen in de
parochie van het H. Kerst, genaamd "ter Eeckhoute" en eigendom is van Jan de Clerc voorn.,
teruggaat naar de eigenaar, samen met de gewassen die er op staan - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 39v/8- Symoen van der Scaffeltet erkent 34 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem
van Ravescoet - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 40r/7- Schepenen veroordelen Jan Pattyne om 2 lb. 15 s. gr. te betalen aan Jacob
den Bake, fs. Jacob, voor gesneden laken - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 43v/6- Lysbette Symoens, dochter van Jacob Symoens, heeft aan Jan van
Nuefville 69 roeden land "engels vrij goed" verkocht, welk land men houdt van het godshuis
van St.-Baafs. Van deze grond had voorn. Jan reeds de helft gekocht van Andreas Symoens,
zoon van voorn. Lysbettes broer. Dit stuk ligt te Vaernewyc en naast het veld van Kateline
Staessins - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 46r/4- Justaes Coets en zijn wettige echtgenote Marie Breents hebben een erfrente
van 6 lb. par. per jaar verkocht aan broeder Jan van de Walle, prior van de predikheren. Deze
erfrente is bezet op een erf bij het St.-Niklaaskerkhof waar nu Jan van Verpeerensone op
woont en dat vroeger aan Jan van der Doerent, alias van Houte, kruidenier, toebehoorde 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 46v/11- Schepenen veroordelen Gillis Cruutpenninc, fs. Maes, om 8 s. 9 d. gr.
torn. te betalen aan Jan van den Aste - 1406 (n.s.) maart 10
301/18 / f. 29v/12- Jan van Ysmoeten erkent 2 lb. 17 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Laureins
van der Meere voor een durmeschip. Borg: zijn moeder Katheline Heymans - 1406 (n.s.) maart
11
301/18 / f. 32v/8- Jacob Cabuus erkent 8 s. gr. schuldig te zijn aan Jan de Frabel voor een
lening - 1406 (n.s.) maart 11
301/18 / f. 33v/5- Symoen van de Wyncle, fs. Jan, heeft aan Symoen den Wint, fs. Jan, voor
een zekere som geld het volgende verkocht:
- 1/6 van de exploitatie van een bunder moer in de parochie van Moerbeke
- 1/6 van een behuisde stede te Wachtebeke en 1/6 van de roerende goederen die bij de stede
horen zoals eerstgenoemde Symoen van zijn vader Jan van den Wyncle geërfd heeft - 1406
(n.s.) maart 11
301/18 / f. 33v/9- Jan Weytins erkent 7 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Ghyselbrecht van den
Ackere voor de aankoop van een huis gelegen op de Muide - 1406 (n.s.) maart 11
301/18 / f. 33v/10- Wouter van den Bossche erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Ghyselbrecht van den Ackere voor de aankoop van een huis gelegen te St.-Baafs - 1406 (n.s.)
maart 11
301/18 / f. 33v/2- Clais Neve en zijn zoon Jan Neve erkennen 3 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn
aan Gheerboden van den Dale voor bier - 1406 (n.s.) maart 12
301/18 / f. 33v/6- Pieter Lempssone erkent 16 s. schuldig te zijn aan Symoen den Hooghen
voor een paard. Borg: Daneel Baes - 1406 (n.s.) maart 12
301/18 / f. 33v/4- Jacob van Quatbeke heeft een bunder land verkocht aan Willem van
Sevencote, fs. Willem. Deze bunder land is gelegen in de parochie van St.-Maria-Lierde bij
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Geraardsbergen en grenst aan de ene zijde aan het land van mijn vrouwe van Litsaven en aan
de andere zijde aan dit van Jacob voorn. De bunder land valt onder het gezag van de heer van
Masseme - 1406 (n.s.) maart 12
301/18 / f. 39r/8- Jonkvrouw Marie Talboems stelt Wouter Hauweel aan om haar zaken te
behartigen - 1406 (n.s.) maart 12
301/18 / f. 48v/5- Lysbette van den Wale, weduwe van Stevin de Hase erkent 2 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan Jan Minne, vleeshouwer. Voldaan: 22 april 1406 - 1406 (n.s.) maart 12
301/18 / f. 33r/16- Willem van Wachtebeke, fs. Willem, erkent 24 s. 6 d. gr. schuldig te zijn
aan Kerstiaen van der Hulse voor een paard - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 33v/7- Jacob van Mendonc, fs. Pieter, erkent 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van Doorenslaer voor een lening - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 33v/8- Vonnis van de schepenen waarbij Gillis den Kersmakere veroordeeld
wordt om 2 lb. 14 s. gr. te betalen aan Jan Quadepayen senior - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 33v/11- Jan Scanfeleere en Barbele van Peteghem zijn voor de schepenen van de
Keure in overeenstemming geraakt over de opvoeding van Callekin, hun kind. Barbele zal
namelijk gedurende 1 1/2 jaar de verzorging en de daarmee gepaard gaande kosten volledig op
zich nemen. Daarna zullen de kosten gedeeld worden tot wanneer het kind zelf zijn brood zal
kunnen verdienen - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 33v/12- Pieter Everdey, alias van den Moure, priester, heeft aan Michiel van
Hoerenbeke een erfrente van 11 s. 8 d. par. per jaar verkocht. Deze erfrente is bezet op een erf
en stede aan de Wijstenaart waar voorn. Michiel woont (tussen het huis van broeder Gillis den
Wale en het huis van voorn. Michiel) - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 33v/13- Schepen veroordelen Pieter van der Eecken van Lokeren, pachter van
Pieter Staessins om 2 lb. 10 s. gr. te betalen voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 39r/6- Michiel van den Brouke erkent 5 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Margriet Boelaerts voor een lening - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 40v/4- Boudin de Brune erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Ector Everwyne
voor een schip - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 52r/7- Jacob de Backere, woonachtig te Assenede, erkent 8 mud rogge schuldig te
zijn aan de kinderen van Pieter Reyners - 1406 (n.s.) maart 13
301/18 / f. 38r/13- Schepenen veroordelen Katheline Sgas, genaamd van de Riede, om als
borg voor haar zoon Gilllis Sgas 3 lb. 9 s. gr. te betalen aan Pieter Goetghebuer - 1406 (n.s.)
maart 14
301/18 / f. 37r/2- In het geschil tussen Justaes van Wyenbrouc als volledig erfgenaam van
zijn vader Gillis van Wyenbrouc en Jan den Man als procureur en in naam van de abdis van het
Nieuwenbosklooster over de schadeloosstelling die Justaes voorn. vraagt omdat nu het
pachtcontract voor het goed van Hale in de meierij van Erembodegem dat zijn vader pachtte
van het voorn. klooster, ten einde loopt, en het pachtgoed beter wordt achtergelaten dan Gillis
voorn. het gekregen heeft, oordelen de schepenen dat er schadevergoeding moet betaald
worden - 1406 (n.s.) maart 15
301/18 / f. 37r/5- Lieven de Correelbackere erkent 27 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
Houte, kruidenier, voor de aankoop van 3/4 van een molen. Van deze 27 lb. gr. torn. moet Jan
voorn. 18 lb. gr. te betalen aan Kerstiaan van den Eedvelde - 1406 (n.s.) maart 15
301/18 / f. 37r/6- Schepenen veroordelen Gillis van Walenbeke om respectievelijk 600 en 900
stukken fasselhout (tallia van Deinze) te betalen aan Jan van der Weeden - 1406 (n.s.) maart 15
301/18 / f. 37v/1- Oste van der Brugghen erkent voor zichzelf en Matkine van Cokelaer dat
hij de pacht die Jan de Leen aan hen beiden verschuldigd was, heeft kwijtgescholen. Het betreft
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de pacht van een stuk grond dat gelegen is te Markete in de parochie van Schorisse, en dat Jan
voorn. in pacht heeft van Jehanne Albrakels, moeder van Oste voorn. Borg: Gillis van der
Brugghen - 1406 (n.s.) maart 15
301/18 / f. 60v/5- Daneel Rym heeft het huis, waar Willem van der Herweghe zaliger in
woonde, verkocht aan Michiel van der Herloe voor 2 lb. gr. Dit huis is gelegen te Overschelde
aan de Reep achter het Gerard Duivelsteen, naast het huis van Joeris Utenmeerhem, op de kant
van de Nieuwerbrug. Dit huis was eigendom geworden van Daneel vors. om een achterstallige
landcijns te verhalen. Borgen: Fransois van Overackere, Gillis Noethem en Lieven van der
Hecke, fs. Pieter - 1406 (n.s.) maart 15
301/18 / f. 68r/8- Martin van den Broucke en Claes Keljoet als borgen voor jonkvrouw
Katheline van Calkene, ex-echtgenote van Martin voorn., zullen na de dood van Andries van
Calkene, vader van Katheline elk de helft ontvangen van zijn lijfrente. Deze lijfrente is bezet op
een goed te Lokeren en is 11 lb. gr. torn. groot - 1406 (n.s.) maart 16
301/18 / f. 37r/3- Lieven Burse erkent 28 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Lieven de
Wulslaghere voor graan - 1406 (n.s.) maart 16
301/18 / f. 37r/9- Simoen de Hauwere erkent 15 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan meester Jan
van der Bouchoute. Borgen: Jan en Willem den Hauwere. Voldaan: 20 maart 1408 (n.s.) - 1406
(n.s.) maart 16
301/18 / f. 37v/6- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren aan de
schepenen van de Keure dat Hector Sersanders 3 lb. 8 s. gr. torn. schuldig is aan Jan de
Coninck - 1406 (n.s.) maart 16
301/18 / f. 37v/7- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren aan de
schepenen van de Keure dat Hector Sersanders 2 lb. 17 s. gr. torn. schuldig is aan zijn borg Jan
van der Vloet, die dit bedrag betaald had aan her Jan van Dorme - 1406 (n.s.) maart 16
301/18 / f. 47r/3- Goessin Boye van Ursel erkent 26 s. 9 d. gr. en 12 miten schuldig te zijn
aan Roeland van der Heyden voor laken en heeft beloofd dit te betalen op de markt te Brugge
- 1406 (n.s.) maart 16
301/18 / f. 30v/18- Goessin van Voerde erkent 2 lb. 11 s. gr. schuldig te zijn aan Joesse de
Naeyere voor 12 zakken graan (Aalsterse maat) - 1406 (n.s.) maart 17
301/18 / f. 37r/1- Boudin Bertran heeft aan Pieter Gand de helft van twee huizen gelegen
respectievelijk "Tussen Poerte" en in de Korte Steenstraat verkocht voor 3 lb. 4 s. gr. torn.
Bovendien geeft Boudin aan Pieter de verzekering hem schadeloos te stellen mocht hij enige
onkosten hebben aan zijn nieuwe eigendommen. Borg: Jan de Busere. Landheer: Justaas
Onredene. Op 12 maart 1407 (n.s.) heeft Pieter voorn. het recht dat hij had op
bovengenoemde huizen - bijbehorende belofte incluis - verkocht aan Jan Eelwout - 1406 (n.s.)
maart 17
301/18 / f. 37r/4- Ghiselbrecht de Swarte erkent, in naam van de Bijloke, 40 lb. 3 s. par.
schuldig te zijn aan Goessin Lusschaerde, voor een achterstallige erfrente - 1406 (n.s.) maart
17
301/18 / f. 37v/4- Jonkvrouw Lisbette Eekaerts erkent dat zij 6 lb. gr. torn. schuldig is aan
Pieter Berteloet voor de aankoop van een huis dat gelegen is in de Korte Steenstraat. Borg:
Jacob van Lakevelde - 1406 (n.s.) maart 17
301/18 / f. 37v/8- Jacob Haec erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Daneel van Buten 1406 (n.s.) maart 17
301/18 / f. 37v/9- Symoen Parys erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Maas Willemssone en
diens wettige echtgenote Margriet - 1406 (n.s.) maart 17
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301/18 / f. 38r/3- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de onderkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij Jan van Sinay op 17 februari ll. veroordeeld
hebben om 9 s. 9 d. te betalen aan Lieven Mieskine - 1406 (n.s.) maart 17
301/18 / f. 38r/4- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de onderkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij Wouter de Muenc op 16 februari ll.
veroordeeld hebben om 7 s. 3 d. gr. te betalen aan Lievin Mieskine - 1406 (n.s.) maart 17
301/18 / f. 38r/5- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de onderkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij de zoon van Willem Coppins op 22 januari ll.
veroordeeld hebben om 30 s. gr. torn. te betalen aan Pieter Mortier - 1406 (n.s.) maart 17
301/18 / f. 37r/11- Jan Gheenins, fs., Arent, erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Martin,
stalbewaarder van de heer van Haelwyn, voor een hengst. Borgen: Pieter Haneraet en Jan
Gheenins, fs. Jan - 1406 (n.s.) maart 19
301/18 / f. 38v/3- Martin, fs. Pieter, erkent 9 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
Dooreslaer en diens gezellen, erfgenamen van de overleden Lysbette van Dooreslaer, voor de
aankoop van haar goederen - 1406 (n.s.) maart 19
301/18 / f. 46r/5- Symoen de Spicht belooft zijn borgen Willem van Goesselaer en Jan
Bonen, brouwer, schadeloos te houden voor de 6 lb. gr. die hij aan Jacob Inghele schuldig is.
Bovendien erkent Symoen voorn. 1 lb. gr. schuldig te zijn aan Willem voorn. voor kosten 1406 (n.s.) maart 19
301/18 / f. 33r/17- Jan Sloeve en Zegher Damman schelden Oste de Hudevettere en diens
borg alle schulden kwijt - 1406 (n.s.) maart 20
301/18 / f. 37v/5- Heylsoete, weduwe van Jacob Boytacx, alias van der Maelsteden, erkent 10
lb. gr. en 10 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob Vilarde - 1406 (n.s.) maart 20
301/18 / f. 39v/5- Jan Everwyn heeft een erfrente van 6 lb. par. per jaar verkocht voor 9 lb.
gr. torn. aan Pieter Verdenoet. Deze erfrente die bezet is op 7 gemeten 250 roeden land in de
parochie van Assenede, had Jan Willem, zoon van Segher Moerssoen eertijds verkocht aan Jan
den Wint van Moerbeke. Borgen: Jan Laureins en Andries de Beyse - 1406 (n.s.) maart 20
301/18 / f. 72v/7- Jan van Boeseghem erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Simoen
Ympine, voor een lening. Er is overeengekomen dat deze schuld zal betaald worden met het
nalatenschap van Jan voorn., nog voor zijn zuster Beatrijs van Boeseghem, iets zal geërfd
hebben - 1406 (n.s.) maart 20
301/18 / f. 38r/10- Arend Ydde erkent 12 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Philips van Steelant,
zoon van mer Ellins - 1406 (n.s.) maart 21
301/18 / f. 39v/9- Willem Scheene van Melsele erkent 2 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Zegher Everwyne voor achterstallige pacht. Voldaan: 26 september - 1406 (n.s.) maart 21
301/18 / f. 38r/6- Geschil tussen Katheline van Overdriesch en Margriet, weduwe van Jan
Meuys, samen met haar zoontje Gilleken, over het eigendomsrecht van een huis gelegen achter
het Voldershuis in de Zakbroederstraat . Katheline beriep zich erop dat het huis haar eertijds
gegeven was door haar tante Lysbette van Overdriessche en door de zuster van Lysbette. Deze
laatste was echter ook de zuster van Jan Meuys voorn. In dit geschil oordelen de schepenen dat
Margriet Meuys en haar zoon het voorn. huis als eigendom krijgen toegewezen - 1406 (n.s.)
maart 22
301/18 / f. 38v/1- Gillis van Baes erkent 4 lb. 2 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric van
den Eetvelde voor de aankoop van graan - 1406 (n.s.) maart 22
301/18 / f. 38v/8- Lisbette Fierins legeert 4 lb. gr. torn. aan haar nicht Kateline van Loekerne,
wettige echtgenote van Gillis van der Donct, voor bewezen diensten. Indien Kateline voorn.
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echter vóór Lisbette mocht sterven dan zullen Moenkine, Soetkine, Meerkine en Liefkine,
kinderen van Kateline en Gillis voorn. dit bedrag erven - 1406 (n.s.) maart 22
301/18 / f. 39r/5- Jan van der Brugghen, bakker, erkent 2 lb. 19 s. gr. schuldig te zijn aan Jan
van den Hoeghenhuus voor graan - 1406 (n.s.) maart 22
301/18 / f. 60v/6- Jan Deynoet heeft twee stallen in het Groot Vleeshuis verhuurd voor 7 lb.
7 s. 6 d. gr. aan Jacob Nevelinghe - 1406 (n.s.) maart 22
301/18 / f. 37v/10- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis en cs., Godevert van der
Brugghen veroordeeld hebben op 16 september 1404 om 7 s. gr. te betalen aan Kateline Svos 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 37v/11- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat zij Jan Bolloc op 6 oktober ll. veroordeeld hebben om 6 s. gr.
te betalen aan Jan den Knyf - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 37v/12- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan Sersymoens, fs. Pieter, Laureins van
Ghend en cs., Kerstiaen van der Gracht op 25 januari 1400 (n.s.) veroordeeld hebben om 15 s.
8 d. 1 allinc gr. te betalen aan Lieven de Jaghere - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 37v/13- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat zij Wilgemienen Vlamincs op 6 maart ll. veroordeeld hebben
om 5 s. 6 d. gr. te betalen aan de vrouw van Clais van Poucstraete - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 37v/14- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat zij Simoen Parys op 20 februari ll. veroordeeld hebben om 18
gr. te betalen aan Hughe Alaerts - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 37v/15- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat zij Ysoye Lombaerts, alias Deynoets, op 3 oktober 1405
veroordeeld hebben om 6 s. 11 d. gr. te betalen aan Jan Botermanne - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 38v/7- Schepenen veroordelen Jan Claissone van Steelant dat hij 6 mud gerst
moet leveren aan Matthys Hop - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 38v/2- Jan Everdey, fs. Jacob, corduwanier, erkent 8 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan
van Doereslaer, Celien Swilden, weduwe van Boudin Borluut en diens erfgenamen, voor de
aankoop van een huis dat gelegen is in de Burgstraat. Borgen: Jan de Vos, fs. Jan, kleermaker,
en Pieter Pieterssone - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 39r/7- In het geschil tussen Gillis Vindegoet en Rogier den Pratere i.v.m. de
achterstallige huur van een stuk grond, oordelen de schepenen dat, aangezien geen van beide
partijen poorters van de stad Gent zijn, zij geen bevoegdheid hebben om over de zaak
uitspraak te doen en verwijzen hen naar de schepenen van Oudenaarde - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 39v/1- Gheerolf bette, fs. Jacob, Pieter van Berenvelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jans, rapporteren dat zij op 10 februari ll. Wouter van Alfhane
veroordeeld hebben om 3 s. gr. en 18 halster rogge te betalen aan Olivier Wedemare - 1406
(n.s.) maart 23
301/18 / f. 39v/2- Gheerolf bette, fs. Jacob, Pieter van Berenvelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jans, rapporteren dat zij op 20 februari ll. Johannes Plassche veroordeeld
hebben om 2 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan de Ruddere - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 39v/3- Gheerolf bette, fs. Jacob, Pieter van Berenvelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jans, rapporteren dat zij op 20 februari ll. Alysen van Lombeke, weduwe
van Lodin Adaems, veroordeeld hebben om 8 s. 9 d. gr. torn. te betalen aan Gerard van der
Vurst - 1406 (n.s.) maart 23
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301/18 / f. 39v/7- Jan Ondertmaerc erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Roegeer Witten, voor
een schip - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 39v/12- Gillis de Kempe, Boudin de Grutere en cs., kerkmeesters van St.-Niklaas
en her Heinric Boelen, priester, ontvanger van dezelfde kerk, besteden de reparaties van de St.Niklaastoren, tegen zekere voorwaarden uit bij Jan Diederix, van Steenokkerzeel. Borg: Heinric
de Vos, steenhouwer - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 46v/1- Symoen de Bisscop erkent in naam van Vincent van der Zickelen 14 s. gr.
schuldig te zijn aan Willem van den Hove voor de aankoop van een paard - 1406 (n.s.) maart
23
301/18 / f. 47v/9- Pieter van den Turre heeft een lijfrente verkocht van 20 lb. par. per jaar
aan her Wouter Bessel, alias de Cupre, priester. Deze lijfrente is bezet op de behuisde stede van
Pieter voorn. (waarin hij nu woont) gelegen aan de Korenmarkt op de hoek van St.Michielskerkhof. Landheer: de ontvanger van de Heilige Geest van St.-Niklaas, Gerard de
Manteneere, priester - 1406 (n.s.) maart 23
301/18 / f. 38r/9- Schepenen veroordelen Pieter van Buxelaer, gardiaan van de
minderbroeders te Gent, om 28 s. gr. te betalen aan Jan van Meeren - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 38r/11- Goessin van Varnewyc, fs. Jan, erkent 40 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Jan
van den Riede van Tielt voor onbetaalde gelagkosten - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 38v/5- Jacob van der Poerten erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Jacob den But
voor een lening - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 38v/7- Schepenen veroordelen Lieven van Sloete om 32 s. gr. te betalen aan Jan
den Wilden, voor de aankoop van een paard - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 39r/2- Willem de Costere legeert 24 lb. gr. torn. aan zijn achterlijke dochter Trude
die hij heeft bij Cateline Voers, fa. Jan, om in haar levensonderhoud te voorzien - 1406 (n.s.)
maart 24
301/18 / f. 40v/1- Jan Parryn scheldt zijn zoon Oegeer Parryn en schoondochter Jehanne, fa.
Huugh, alle schulden kwijt die zij eertijds bij hem hebben gemaakt. In ruil daarvoor schenken
zij hem en zijn dienstmeid Gertrude van den Roden, een lijfrente die zijzelf ontvangen van de
St.-Pieters-abdij - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 46r/8- Gerard van Crombrugghe heeft een huis en stede gelegen te St.-PietersAalst naast het huis van Jan van der Haghen verkocht aan Cornelis den Cuelnere. Deze
eigendom heeft Gerard voorn. eertijds van Jan Dullaert en zijn wettige echtgenote Katheline
Utenhove gekocht - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 47v/1- Vrouw Lisbette, vrouw van de moer van Coudenborch en Burst, geeft in
erfelijke cijns het huis en de stede gelegen te Gent op de Leie op de hoek van de "Cinghele"
aan Jan van Luevene, fs. Willem, en Lisbette Turtelboeme, fa. Philip. Landheer: Jan van den
Hoegherhuus, vader van eerstgenoemde Lisbette - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 48v/1- Jan Wiericke en zijn wettige echtgenote Ivete Colmans geven in pacht aan
Jan de Frabel, fs. Pieter, van Masseme en diens wettige echtgenote land, meers en broek in
Wetteren, "ter Hulst" genoemd. Deze grond behoort voor de ene helft toe aan Jan van
Bassevelde, gevolmachtigde van Joes van (uitgewiste naam) en tevens voogd over Toussaint
den Hase en voor de andere helft aan Symoen van Strasele, wettige echtgenoot en voogd van
Marie, dochter van Jan Hase - 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 59v/1- Vrouw Lisbette, vrouw van de moer van der Coudenborch en van Burst,
heeft een erfrente van 12 lb. par. per jaar verkocht aan Mergriete Curthals, weduwe van Jan
Harings. Deze erfrente is bezet op het huis dat nu in het bezit is van Gheerem Bloume en
gelegen is aan de Korenmarkt op de hoek van de Windaessteeg langs de kant van de Vismarkt.
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Op het huis is nog een erfrente bezet van 4 lb. par. per jaar welke vroeger toekwam aan Aellinc
van Steelant. Landheer: Jan van den Hecke, in naam van de H. Geest van St.-Jan, priester 1406 (n.s.) maart 24
301/18 / f. 49r/2- Wulfaert van Steelant, Jan van Cottem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 28 februari ll. Jan den Ram, timmerman, veroordeeld
hebben om 4 s. 4 d. gr. te betalen aan Jan Becelinc - 1406 (n.s.) maart 26
301/18 / f. 49r/3- Wulfaert van Steelant, Jan van Cottem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 17 november ll. Jan de Meyere, molenaar, veroordeeld
hebben om 3 s. 3 d. gr. te betalen aan Ghiselbrecht van Musschoete - 1406 (n.s.) maart 26
301/18 / f. 39v/11- Willem Claeys heeft een erf van een 1/2 bunder gelegen te Zevergem
verkocht aan Gheerom Borluut, fs. Gheerom. Dit erf paalt aan beide zijden aan grond die
reeds in het bezit is van voorn. Gheerom en aan de bovenzijde aan grond van Olivier van
Vaernewyc. Het erf had aan Everaerd van de Wincle zaliger, echtgenoot van Lisbette van den
Vivere toebehoord. Lisbette had het echter als bruidsschat meegegeven aan Katheline Switten
bij haar huwelijk met voorn. Willem Claeys. Borg: Jacob de Hamer - 1406 (n.s.) maart 27
301/18 / f. 47r/8- Pieter de Vos, fs. Gillis, erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Michiel
Boelen voor de aankoop van een schip - 1406 (n.s.) maart 28
301/18 / f. 39v/4- Zegher Roeselinc erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
Crombrueghe, fs. Gillis, voor bier - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 42r/4- Schepenen veroordelen Belien, weduwe van Arent Boterman om 8 lb. gr.
te betalen aan Clais van Hoedevelde - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 42v/9- Andries van Burtzele, alias de Riemmaker, erkent 30 s. gr. torn. schuldig te
zijn aan Pieter van Hertbuer voor haring - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 44v/2- Rase Vaernewyc en jonkvrouw Katheline Huughssoens zijn wettige
echtgenote hebben 1000 roeden meers geheten "de Pattinghe" gelegen op het einde van het
Berouw, bij de meers van Symoen Vets, verkocht aan Olivier Clinket, zoon uit het eerste
huwelijk van voorn. Katheline met Olivier Clinket - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 46r/2- Mergriete, weduwe van Gillis de Steenwerpere erkent 40 s. gr. schuldig te
zijn aan jonkvrouw Lisbette, weduwe van Clais van den Belke voor een lening - 1406 (n.s.)
maart 29
301/18 / f. 46r/3- Jacob van den Hackere erkent 21 lb. par. schuldig te zijn aan Jan van Balau,
fs. Olivier, voor de pacht van een turfexploitatie. Voldaan: 10 september 1408 - 1406 (n.s.)
maart 29
301/18 / f. 46r/9- Lodewijk Willay erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn borg Jan van
der Schelden - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 46r/12- Zegher Bornage heeft het recht om hout te hakken in zijn bos dat gelegen
is langs weerskanten van de Steenbrug te Maldegem verkocht aan Diederic Moenins en Jacob
van Lantackere voor 7 lb. 5 s. gr. torn. - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 46v/7- Schepenen veroordelen Clais Utenberghe om 2 lb. 5 s. gr. torn. te betalen
aan Jacob Doedins voor de aankoop van huizen. Voldaan: 19 mei 1406 - 1406 (n.s.) maart 29
301/18 / f. 40v/3- Lievin Dhane erkent 30 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob Bloemen en
Katheline Maes, weduwe van Jan Jonghe voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) maart 30
301/18 / f. 46r/6- Uitvoering van een clausule in een verkoopakte afgsloten tussen Clais
Cruusmakere voormalige eigenaar van het huis gelegen achter de "Roede Potte" op het Zand
dat gebouwd is op zijn hofstede enerzijds en Pieter van der Doerent samen met zijn wettige
echtgenote jonkvrouw Katheline Ryms, die het voorn. huis van Clais gekocht hebben
anderzijds. Daar dit huis nu per ongeluk afgebrand is, draagt het voorn. echtpaar de
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desbetreffende hofstede, zoals in de verkoopakte bepaald, over aan Clais voorn. - 1406 (n.s.)
maart 30
301/18 / f. 46r/7- Jan Scelpe, schipman, erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Blideleven - 1406 (n.s.) maart 30
301/18 / f. 48r/4- Roegier van Curtrike, wapenmaker, heeft aan Gerard van den Broucke,
deken van de wapenmakers, 5 lb. gr. torn. betaald om het ambacht te mogen uitoefenen - 1406
(n.s.) maart 30
301/18 / f. 46r/10- Jan van Praet erkent 18 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Daens, voor de
aankoop van 1 achteling brood - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 46r/13- Schepenen veroordelen Robberecht van Ghuysse om 19 s. 6 d. gr. te
betalen aan Amelberghe Crucx - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 46v/2- Gerard de Zwane erkent 10 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan de Zwane
voor een lening - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 46v/8- Gillis van de Walle erkent 3 lb. 17 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob den
Meyere voor graan - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 46v/10- Jan de Qinckere van Waestene erkent 3 lb. 17 s. gr. schuldig te zijn aan
Gillis van der Pale voor de aankoop van mede en belooft dit bedrag te betalen op de
Torhoutmarkt. Borg: Jan Toete - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 48r/8- Lieven Assart heeft 2100 stukken fasseelhout (van 7 op 9 palmen) verkocht
aan Pieter Heinssone - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 54v/2- Jan Blideleven wonende te Meerhoutem in de H. Kerstparochie, heeft 3
bunders land gelegen in de H. Kerstparochie gekocht van de gebroeders Jan en Michiel den
Winter. De grond was vroeger eigendom van Arend van Craeyheven en Jan Ramond. Daar
Willem Ryke de grond betaald heeft, erkent Jan Blideleven hem 22 lb. gr. schuldig te zijn 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 54v/7- Jan Blideleven wonende te Merhoutem in de H. Kerstparochie, heeft een
bunder erf gekocht van Jan den Winter. Daar Jan Roelins de grond betaald heeft erkent Jan
Blideleven hem 7 lb. gr. torn. schuldig te zijn - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 60v/2- Jan Blideleven erkent 16 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem den Ryken
voor achterstallige pacht - 1406 (n.s.) maart 31
301/18 / f. 40v/7- Gerard van Schiervelde erkent 13 lb. gr. torn. Vlaamse munt schuldig te
zijn aan Lieven van Overackere. Borgen: mer Roegier de Tolneere, ridder en Jan Rym.
Voldaan: 23 juli 1406 - 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 46v/5- Marie van den Boengarde, fa. ser Jacob, en haar wettige echtgenoot en
voogd Jan den Pynkere, hebben een erfrente van 44 s. par. en een kapoen per jaar verkocht aan
Boudine van Ravenscoet. Deze erfrente is bezet op het erf van Zegher Bets dat gelegen is in de
Koutersteeg. Zoals blijkt uit een kopie, opgemaakt in 1387 door de schepenen van Gedele in
het schependom van her Willem de Grutere en her Laureins Maghs heeft de vader van Marie
voorn. deze erfrente eertijds gekocht van de voogden van de kinderen van Jan Haecx - 1406
(n.s.) april 1
301/18 / f. 46v/9- Gillis van der Hellen erkent 25 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Lievin
Meyeraerde voor een lening - 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 47r/1- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat mer
Gerard van Steenhuise, heer van Zwevegem, mer Arend van Steenhuise, heer van Ayshove, Jan
de Joncheere en Jan Ryms, fs. Wasselin, op 16 augustus 1405 erkend hebben 12 lb. 10 s. gr.
torn. schuldig te zijn aan Lieven van Waes. Voldaan: 22 juni 1406 - 1406 (n.s.) april 1
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301/18 / f. 47r/2- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat mer
Gerard van Steenhuise, heer van Zwevegem, mer Arend van Steenhuise, heer van Ayshove, Jan
de Joncheere en Jan Ryms, fs. Wasselin, op 16 augustus 1405 erkend hebben dat zij 32 lb. 8 s.
gr. schuldig zijn aan Lievin de Jaghere. Voldaan: 22 juli 1406 - 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 47r/6- Meester Pieter van Cleurvinghen heeft een lijfrente van 6 lb. par. Vlaamse
munt per jaar verkocht aan Jan van Balau, fs. Olivier, en diens wettige echtgenote Mergriet
Spelman. Deze lijfrente is bezet op het huis en de stede van meester Pieter voorn. die gelegen
zijn in de Veldstraat tussen het huis van Jacob van Bruecele en de kamers die eigendom zijn
van Heinric den Amman en diens echtgenote. De grond is belast met een landcijns t.v.v. de St.Kristinakapel in de St.-Janskerk en een lijfrente van 2 s. gr. per jaar t.v.v. Pieter Leonarde en
diens zoon Heinkin. Landheer: Martin Ydiers, priester in voorn. kapel van de St.-Janskerk 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 48r/6- Schepenen veroordelen Heinric van Capricke om 3 lb. gr. te betalen aan
jonkvrouw Marie van der Sichelen voor de opvoeding van haar kinderen die zij heeft van
Heinrick van Capricke, zoon van Heinrick voorn. Daarenboven wordt hij nog verplicht 8 lb.
gr. te schenken aan voorn. kinderen. Voldaan: 2 maart 1420 (n.s.) - 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 48r/10- Daar Heinric de Necker veel schulden heeft aan zijn vader Heinric doet
hij afstand van zijn erfenis (een bakkerij aan de Vrijdagmarkt op de hoek van de Struwerstraat)
en geeft hij bovendien aan zijn moeder, Mergriet Bortaens, de volmacht om bij zijn debiteuren
(jonkvrouw Bols, Janne den Pape, Pieter Hallinghe, Lois van der Moere), de hem verschuldigde
bedragen te innen - 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 59r/8- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat Jan de
Cupere onder eed erkent heeft dat Jan Boenen, fs. Gillis, 4 lb. gr. torn. aan hem betaald heeft,
welke som Jan Boenen, fs. Gillis, nog schuldig is aan Jan Boenen, brouwer - 1406 (n.s.) april 1
301/18 / f. 46v/12- Schepenen veroordelen Jan Houcmanne om 20 s. gr. te betalen aan Jan
den Brune van Geraardsbergen voor de aankoop van een rund - 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 47r/5- Schepenen veroordelen Heinric Commer, Willem Soeten en Jan Pauwels,
fs. Joes, om 6 lb. 7 s. 6 d. gr. te betalen aan Symoen van der Beke voor het delven van graven 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 47r/7- Matthys Bosch, fs. Jan, erkent 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
Balau, fs. Olivier, voor borgtocht - 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 47v/5- Schepenen veroordelen Jan Makereels om 2 lb. 13 s. 4 d. gr. te betalen aan
Gerard van Kercvoerde voor de aankoop van een huis - 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 47v/6- Schepenen veroordelen Jan de Somer om 2 lb. gr. te betalen aan Gerard
van Kercvoerde - 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 47v/12- Schepenen veroordelen Clais den Cuelnere om als borg voor den heer
van Herpe 2 lb. gr. te betalen aan Michiel den Vos - 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 45r/2- Clais Bruninc erkent 26 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Willem van
Goesselaer - 1406 (n.s.) april 2
301/18 / f. 48r/9- Willem van Gheluwe erkent 29 s. gr. schuldig te zijn aan Gillis den Bere
voor 3 koeien - 1406 (n.s.) april 3
301/18 / f. 48v/6- Meester Jan van den Woelpitte erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
zijn zoon meester Jan van den Woelpitte - 1406 (n.s.) april 3
301/18 / f. 48v/7- Bij de aanvaarding van het priesterambt door meester Jan van den
Woelpitte, legeert meester Jan van den Woelpitte, zijn vader, hem een partiële erfrente ter
waarde van 3 lb. 22 d. 1 allinc en 4 kapoenen, die rust op:
- het huis en de stede gelegen in de Scheldestraat, genaamd "in den Beyaert", opgebracht door
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Jan Henricx, Jan Pype en Kerstiaen Tjonc
- het huis tegen de kleine Koutersteeg, opgebracht door Hughe Dierman
- het huis dat daarnaast gelegen is, opgebracht door Jan Claus - 1406 (n.s.) april 3
301/18 / f. 50r/2- Pieter Schelpe erkent 3 lb. 4 s. 10,5 d. gr. schuldig te zijn aan Martin
Soetaerde - 1406 (n.s.) april 3
301/18 / f. 59r/1- Ghyselbrecht de Zwarte heeft een erfrente van 24 s. par. per jaar verkocht
aan Ghelnoed den Amman, fs. Jan. Deze erfrente is bezet op zijn huis en erf gelegen achter de
Oudburg (richting Ledertouwersgracht tot aan de Vrouwebroerssteeg) naast de huizen van
resp. Beerelt Quackelhuuse en Willem Brantins - 1406 (n.s.) april 3
301/18 / f. 48r/3- Geschil tussen Jan van Laerne, fs. Pieter, en Jan van den Driessche, fs.
Gillis, i.v.m. de bruidsschat van de vrouw van Jan van den Driessche (met name Katheline,
dochter van Jan van Bosschem en kleindochter van Jan van Laerne voorn.). Jan van Laerne had
namelijk een erf, gelegen in Dikkelvenne vóór de stede van Jan van der Poelen, beloofd aan Jan
van den Driessche. Daar deze schenking nog niet gebeurd is, beslissen beide partijen dat Jan
van Laerne 1 lb. gr. torn. zal betalen aan Jan van den Driessche - 1406 (n.s.) april 4
301/18 / f. 47v/4- Boudin Braem erkent 30 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Roeland van der
Heyden, voor laken. Voldaan: 22 september 1407 - 1406 (n.s.) april 5
301/18 / f. 48r/1- Schepenen veroordelen Jan Zwandine om 3 lb. 6 s. gr. te betalen aan Gillis
van den Ryne, gevolmachtigde van Jan den Hond - 1406 (n.s.) april 5
301/18 / f. 48r/5- Jan Angiel heeft 2 lb. gr. ontvangen van Jan de Pottre (welk geld
laatstgenoemde beheerde voor Jan van Parys) voor een panding, gedaan op 1 april ll. door her
Gillis van der Hecke, her Lievin den Quinkere, her Willem van Merendree, schepenen, samen
met Jan van Buxtale, amman van Gent - 1406 (n.s.) april 5
301/18 / f. 48r/4- Jan Angiel heeft 5 lb. 6 s. gr. torn. ontvangen van Jan Cordes (welk geld
laatstgenoemde beheerde voor Jan van Parys), voor een panding, gedaan op 1 april ll. door her
Gillis van der Hecke, her Lievin den Quinkere, her Willem van Merendree, schepenen, samen
met Jan van Buxtale, amman van Gent - 1406 (n.s.) april 5
301/18 / f. 41v/3- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers, Saladin van Hertbuer en cs.
Boudin de Neckere alias Spinnegout op 4 april 1404 veroordeeld hebben om 12 s. gr. te betalen
aan Ghyselbrecht Coudenboc, voogd over de kinderen van Jan van Lenis - 1406 (n.s.) april 6
301/18 / f. 41v/4- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 14 november 1405 Boudin de Neckere,
alias Spinnegout, veroordeeld hebben om 10 s. gr. te betalen aan Ghyselbrecht van
Caudenhove - 1406 (n.s.) april 6
301/18 / f. 41v/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Huffelghem en cs. op
21 oktober 1399 Jan Scutten veroordeeld hebben om 5 s. gr. te betalen aan Jacob Papal - 1406
(n.s.) april 6
301/18 / f. 41v/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat op 24 november 1405 mer Walraeven, heer van
Masseme, veroordeeld werd om 8 s. gr. te betalen aan de jonkvrouw, echtgenote van Clais
Diers - 1406 (n.s.) april 6
301/18 / f. 41v/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 3 maart ll. Staessin de Lettele van
Waarschoot hebben veroordeeld om 5 s. 6 d. gr. te betalen aan her Willem van Merendree 1406 (n.s.) april 6
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301/18 / f. 42r/6- Ghyselbrecht Soysone erkent 25 s. 10 d. gr. schuldig te zijn aan Jan
Meyaerde - 1406 (n.s.) april 6
301/18 / f. 48v/2- Her Jan de Saghere erkent voldaan te zijn door Justaes van Poelvorde voor
de aankoop van een molensteen voor een molen te Ruislede. Borgen: Jan Hoernewedere en Jan
van den Hecke - 1406 (n.s.) april 6
301/18 / f. 60v/11- Meester Lievin Gheilinc, Jan van Loe en cs., vinders van de Vismarkt,
rapporteren dat zij op 20 februari ll. Jan de Brune veroordeeld hebben om 14 s. gr. te betalen
aan Zegher van den Bossche, amman van Drongen - 1406 (n.s.) april 6
301/18 / f. 40r/3- In het geschil tussen Simoen Mase, Jan den Busere, Jacob den Poertre,
inwoners van Oosteeklo in Boekhoute Ambacht enerzijds en Hughe dan Bruwere anderzijids
over het gebruik van dijken en het betalen van dijkgeld, verwijzen de schepenen van de Keure
hen naar de schepenbank die over deze materie bevoegd is - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 40r/5- Gheerolf Bette, fs. Jacobs, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij meester Jan van Stralen op 19 januari veroordeeld
hebben om 10 s. 11 d. te betalen aan Jan Pylate - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 40r/6- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij Pieter van Beysenhove op 4 februari veroordeeld
hebben om 10 s. gr. te betalen aan Jan Jorise - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 40v/8- Jan de Bluede erkent 2 lb. 2 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Gheerard den
Marteleere voor bier - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 48r/12- Gillis van der Hulst, Daneel Pols, Joes Pols en Willem de Hond erkennen
38 s. 10 d. gr. schuldig te zijn aan Jan van der Boeninghen. Borg: Massene de Pols - 1406 (n.s.)
april 7
301/18 / f. 48v/3- Jan de Pape, fs. Jan, scheldt Jan van Maelgavere de volledige koopsom
kwijt die deze hem schuldig was voor de aankoop van een goed geheten "ter Herloe" te
Petegem in de parochie van Melle - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 58r/11- Soy de Clerc erkent 2 lb. 14 s. gr. schuldig te zijn aan Ghelmoet den
Amman, fs. Jan, voor het recht om het hout te hakken in het bos. Borg: Iweyn van
Westvoerde. Voldaan: 20 november 1406 - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 64v/12- Ghiselbrecht de Vos en jonkvrouw Jehanne van der Linden, zijn wettige
echtgenote en Ogier Smil hebben de exploitatie van 2 gemeten moer en grond, die belast is met
een heerlijke cijns van 6 d. par. per jaar, verkocht aan Lievin Caens, fs. Wouter. Deze moer ligt
in de moer van Gavere, naast dit van Jacob Bets - 1406 (n.s.) april 7
301/18 / f. 38v/12- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat op 20
oktober 1404 Hector Sersanders en Jan de Longcourt voor hen erkend hebben elk 27 schilden
schuldig te zijn aan Jan van der Heeken - 1406 (n.s.) april 8
301/18 / f. 41r/5- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat hun
voorgangers Heinric de Necker, fs. Heinric en cs. op 10 juni 1405 veroordeeld hebben om 5 lb.
8 s. gr. te betalen aan Jan van Tielt het huis van Heinric voorn., gelegen in de Struwerstraat
gepand op 27 maart ll. door Jan van Buxtale, amman in aanwezigheid van de halleheren - 1406
(n.s.) april 8
301/18 / f. 41r/1- Jan van de Voorde van Wielsbeke erkent 8 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn
aan ver Mergriete Sbeenhouwers, weduwe van Philips Bussaerts voor achterstallige pacht van
een goed te Wielsbeke - 1406 april 12
301/18 / f. 45v/8- Arend de Backere legeert aan de kinderen van zijn broer Heinric de
Backere 9 lb. gr. torn., resp. 6 lb. gr. torn. aan Bette en 3 lb. torn. aan Hannekin. Uitgekeerd: 22
oktober 1437 - 1406 april 12
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301/18 / f. 49v/5- Clais Inghe van Moerbeke erkent 6 lb. 5 s. schuldig te zijn aan Gillis
Lambrechts en Jan van de Wale, schipmakers, voor een schip - 1406 april 12
301/18 / f. 50v/7- Fransois de bune heeft de 2 bedden, 2 hoofdkussens, 2 dekens en 2 paar
lakens ontvangen van de weduwe en de erfgenamen van Robberecht de Valkeneeren die
Lieven Boenen geschonken had aan Sint-Antonius. Deze gift zal Lieven voorn. jaarlijks
hernieuwen tot aan de dood van Fransois de Brune voorn. Borgen: Loy van Upstalle en Jan
van Waesberghe - 1406 april 12
301/18 / f. 54v/3- Boudin Braem heeft 15 dagwand meers - een erfenis die hem toekwam van
zijn oud-oom Symoen van Ravescoet - verkocht aan zijn zwager Jan van Herzele - 1406 april
12
301/18 / f. 40v/6- Clais van Oedevelde, voogd over de kinderen van Matheeus Damman,
heeft een erfrente van 30 s. par. per jaar verkocht aan Jacob Betten. Deze erfrente, die het
eigendom was van voorn. kinderen, is bezet op zekere plaatsen te Semmerzake - 1406 april 15
301/18 / f. 50v/9- Schepenen veroordelen Harent van der Steene en zijn echtgenote
Katheline om 36 s. 9 d. gr. te betalen aan Eilsoete, echtgenote van Justaes Rioets - 1406 april
15
301/18 / f. 41r/9- Willem Soutenbruyere, priester van de orde van Sint-Anthonis, geeft aan
her Pieter van Essche de volmacht om alle, hem verschuldigde bedragen, te innen - 1406 april
16
301/18 / f. 45r/5- Arent Riquaert van de parochie van Vinct heeft de molen te Vinkt
verhuurd aan Jan de Caerpere, molenaar, voor een termijn van 2 jaar voor de huurprijs van 13
mudden en 4 halsters rogge (Nevelse maat) per jaar - 1406 april 17
301/18 / f. 40r/2- Schepenen veroordelen Jan de Nobel als borg voor Zegher Roels om 22 s.
gr. te betalen aan Jacob den Dievel voor de aankoop van een paard - 1406 april 19
301/18 / f. 40v/9- Jehanne Spriets heeft een lijfrente van 6 s. gr. Vlaamse munt verkocht aan
Clare Scommers, zuster van Coelin Commers. Deze lijfrente is bezet op haar helft van het huis
dat gelegen is te Sanderswalle en dat staat tussen de huizen van resp. Lisbette Jours en Salaert.
Landheer van de Bijloke: Goessin Lusschaert - 1406 april 19
301/18 / f. 47v/3- Schepenen veroordelen Jacob Bulstier om 9 s. 6 d. gr. torn. te betalen aan
de zoon van Willem Reinghiers voor turf - 1406 april 19
301/18 / f. 59v/6- Jacob de Meester erkent 5 lb. gr. schuldig te zijn aan Arend van Ghend,
deken van de smeden, om de vrijheid in het ambacht te kopen. Voldaan: 12 mei 1408 - 1406
april 19
301/18 / f. 41r/6- Jan de Ruese, erkent 28 s. gr. 8 ingelsche en 2 stenen vlas schuldig te zijn
aan Pieter van Muelendike als ontvanger en in naam van de vrouwe van Moure - 1406 april 20
301/18 / f. 41r/7- Lysbette Ysewyns, wettige echtgenote van Jan Lathouwers, legeert aan haar
petekind Amele Pyls, dochter van haar zuster 6 lb. gr. - 1406 april 20
301/18 / f. 43r/2- Jan Plattyn erkent 17 lb. gr. torn. Vlaamse munt schuldig te zijn aan Jan van
der Stappere voor de aankoop van een erf. Borgen: Daneel Sergheeraerdssone en Symoen van
Nyon. Op de vastgestelde termijn heeft Jan Plattyn de eerste afbetaling gedaan. Daneel
Sergheeraerdssone belooft de rest te betalen. Voldaan: 23 juli 1409 - 1406 april 20
301/18 / f. 45r/9- Thomaes de Hond erkent 11 lb. 4 s. gr. schuldig te zijn aan Jan van
Calkene in de naam van de proost van Papinghloe, voor achterstallige pacht. Borgen: Jacob van
den Hamere van Nevele en Heinric de Hont - 1406 april 20
301/18 / f. 41r/2- Lievin van Waes, fs. Alaert, legeert aan Hannekin Baes, fs. ser Jan, zijn
petekind, 1 lb. gr. torn - 1406 april 21
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301/18 / f. 41r/10- Willem de Vremde erkent 14 lb. gr. schuldig te zijn aan Joesse den
Naeyere voor de koop van een huis gelegen in de Kouterstraat. Borg: Clais van Oedevelde.
Voldaan: 2 oktober 1414 - 1406 april 21
301/18 / f. 41r/11- Heinric Bollaert, Willem Donckers en Jan van der Watere, vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 6 april ll. Jan Tac, fs. Jacob, veroordeeld
hebben om 17 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan Stryc - 1406 april 21
301/18 / f. 41r/12- Heinric Bollaert, Willem Donckers en Jan van der Watere, vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Willem Valx en cs. Jacob van
Mendonc op 17 november 1403 veroordeeld hebben om 5 viertalen raapzaad te geven aan
Pieter Elwout - 1406 april 21
301/18 / f. 41r/13- Heinric Bollaert, Willem Donckers en Jan van der Watere, vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 24 november 1405 Rase Scute
veroordeeld hebben om 19 gr. te betalen aan Jan den Cleine - 1406 april 21
301/18 / f. 41r/14- Heinric Bollaert, Willem Donckers en Jan van der Watere, vinders van de
nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 22 januari ll. de zoon van Willem Coppins
veroordeeld hebben om 31 s. gr. torn. te betalen aan Pieter Mortier - 1406 april 21
301/18 / f. 41r/15- Katheline, echtgenote van Gillis van der Gavere, erkent 27 s. 2 d. gr.
schuldig te zijn aan de echtgenote van Staes Ryoets - 1406 april 21
301/18 / f. 49r/4- Jan Plume erkent 26 s. gr. schuldig te zijn aan aan de vrouw van Staes
Ryoets voor haring - 1406 april 21
301/18 / f. 50r/9- Geschil tussen Gillis den Meester, deken van de zwartledertouwers
enerzijds en Gillis Vinachtilde, onvrij zwartledertouwer anderzijds over het feit of Gillis
Vinachtilde al dan niet een bepaald soort leder mocht verkopen in Gent. De schepenen
oordelen dat Gillis Vinachtilde dit wel mag verkopen omdat op dit specifiek soort leder geen
speciale keuringsvoorwaarden van toepassing zijn - 1406 april 21
301/18 / f. 41r/4- Heinric de Bruwere, fs. Jans, erkent 3 lb. 2 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Pieter Janssone, voor de aankoop van koeien - 1406 april 22
301/18 / f. 41r/8- Willem van Scoerisse belooft geen aanspraak meer te zullen maken op de
grond die zijn moeder Mergriete van Scoerisse heeft verkocht aan Jan van der Haghe en diens
wettige echtgenote Marien - 1406 april 22
301/18 / f. 42r/12- Jonkvrouw Lysbette Skreeven, begijn in ter Hooie, heeft aan Jan Leyscoet
een lijfrente verkocht van 3 lb. 10 s. gr. par. per jaar. Deze lijfrente is bezet op een huis gelegen
in de Koolsteeg naast de lochting van Jan Leyscoef. Landheer: Jan van Leyns - 1406 april 22
301/18 / f. 43r/1- Jan Sersanders, fs. Gheerem, erkent 17 lb. 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
de abdis van het klooster te Sluis voor de achterstallige pacht van het tiende van Saeftinge.
Deze pacht had Jan voorn. niet kunnen betalen wegens de grote overstromingen van 1404.
Voldaan: 22 september 1414 - 1406 april 22
301/18 / f. 44v/5- Willem van den Hove, lijfkoekenbakker, erkent 3 lb. 6 s. gr. torn. schuldig
te zijn aan Ermegaerden, weduwe van Lievin van Roden, voor een lening - 1406 april 22
301/18 / f. 61r/17- Zeger van den Bossche wordt door de schepenen veroordeeld om 28 s. 5
d. gr. torn. te betalen aan Jan Rabaut - 1406 april 22
301/18 / f. 45v/11- Willem de Ledeghen, fs. Boudin, erkent 29 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Olivier van Ingem voor varkens - 1406 april 23
301/18 / f. 41v/1- Jan Raesse, fs. Huugh, erkent 16 s. gr. schuldig te zijn aan Pieter Borluut,
huidevetter voor een lening - 1406 april 24
301/18 / f. 41v/2- Jan Hamelric erkent 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem den Vremde
voor een lening - 1406 april 24
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301/18 / f. 41v/9- Gillis van de Velde wonende te Voghelenzang, erkent 22 lb. gr. schuldig te
zijn aan Jan de Coster, monnik en portier in het Baudeloklooster voor de aankoop van huizen
gelegen te Ouchoute in de parochie van Waasmunster op het erf van Jan Scouteete - 1406
april 24
301/18 / f. 41v/10- Laureins Wandel erkent 16 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Witten, fs.
Pieter, voor een pleitschip - 1406 april 24
301/18 / f. 41v/12- Gillis van Damme erkent 9 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jacob van
Cassele voor de aankoop van drie huizen gelegen te Sanderswalle. Borgen: zijn broers, Clais en
Mathys van den Damme - 1406 april 24
301/18 / f. 42r/1- Heinric Bollaert, Willem Donckers en cs., vinders van de nederkosterij van
St.-Michiels, rapporteren dat zij Willem Ysenhout op 29 januari ll. veroordeeld hebben om 14
gr. te betalen aan Gillis den Smet - 1406 april 24
301/18 / f. 42r/2- Heinric Bollaert, Willem Donckers en cs., vinders van de nederkosterij van
St.-Michiels, rapporteren dat zij op 22 januari ll. Jan Stubbeleren, fs. Willem, veroordeeld
hebben om 12 gr. te betalen aan Pieter Mortier - 1406 april 24
301/18 / f. 42r/3- Heinric Bollaert, Willem Donckers en cs., vinders van de nederkosterij van
St.-Michiels, rapporteren dat zij op 25 januari ll. Willem van Wachtebeke veroordeeld hebben
om 28 s. 4 d. gr. te betalen aan Pieter Mortier - 1406 april 24
301/18 / f. 42r/7- Jan van Lemberghen, in naam van Jan van Huerve, erkent 4 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan Godevaert van der Haghe voor een lening. Voldaan: 21 december 1409 1406 april 24
301/18 / f. 42r/8- Schepenen veroordelen Jacob Maes, bakker, om 4 lb. 3 s. 7 d. gr. te betalen
aan Jan Lammens, barbier, voor een lening - 1406 april 24
301/18 / f. 42r/11- Schepenen veroordelen Jan Daneels, fs. Daneel, om 2 lb. gr. torn. te
betalen aan Jan Tauwericke voor lening - 1406 april 24
301/18 / f. 42r/13- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen Willem van Rechem en
Willem Robbeert over en in de naam van de goede lieden van de parochie van Halewijn in
verband met de tallia die laatstgenoemden eisen van het leenngoed van Willem van Rechem in
hun parochie. Daar het voornoemde leengoed vrij poortersgoed is, beslissen de schepenen dat
er geen tallia op moet betaald worden - 1406 april 24
301/18 / f. 42v/13- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat zij op 27 maart ll. Mergriete Nachtegaele veroordeeld hebben
om 21 s. gr. te betalen aan Mergriete Parisis - 1406 april 24
301/18 / f. 42v/2- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Michielsparochie, rapporteren dat zij op 6 maart ll. Jan Wyts veroordeeld hebben om 5 s. 6 d.
gr. te betalen aan Willem van den Hove - 1406 april 24
301/18 / f. 42v/3- Jonkvrouw Mergriete van Maldeghem, weduwe van Olivier Bruusche,
heeft als voogd over haar kinderen en met de toestemming van de schepenen van Gedele als
oppervoogden, een gedeelte van een erfrente verkocht aan Pieter Vernier, ontvanger van
Onze-Lieve-Vrouwegilde van St.-Jacobs. Deze erfrente bestaat uit:
- 9 s. 11 d. gr. par. per jaar op het huis en erf dat men noemt "de Ram" in de Hoogpoort
- 3 s. par. per jaar op het huis en erf in de Koningstraat die toebehoren aan jonkvrouw Lysbette
Schermers - 1406 april 24
301/18 / f. 43v/1- Michiel Pielnake heeft een erf verkocht aan Jan den Scherre, fs. Joes, voor
6 s. gr. torn. Dit erf is gelegen achter het huis van Jan voorn., bij de Freremineuren - 1406 april
24
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301/18 / f. 43v/4- Schepenen veroordelen Jan den Meyere, zerkhouwer, om 32 s. gr. te
betalen aan Laureins den Maegh, deken van St.-Veerle - 1406 april 26
301/18 / f. 44r/10- Katheline Sgraven, Katheline Baets en Katheline van den Heede erkennen
4 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan vrouwe Eilsoete, echtgenote van Justaes Ryoets voor de
aankoop van tonharing - 1406 april 26
301/18 / f. 49v/7- Schepenen veroordelen Joes van der Loene om 48 s. gr. torn. te betalen
aan Joes Steureme - 1406 april 26
301/18 / f. 52r/5- Jan Cornelis, wielmaker, erkent 20 s. schuldig te zijn aan Marie Reyners,
haar broers en haar zusters - 1406 april 26
301/18 / f. 69v/2- Onderaannemingscontract voor ijzerwerk tussen Philips van Steeland, fs.
mer Eewin, en meester Lieven Gheylinc. Borgen: Jan Deynoot en Jan Paesdach - 1406 april 26
301/18 / f. 42r/10- Ghelloet Damman, fs. Lievin, erkent 2 lb. 6 s. gr. schuldig te zijn aan Jan
den Vos, fs. Arent - 1406 april 27
301/18 / f. 42v/5- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 8 maart ll. Heinric den Necker, fs. Heinric, veroordeeld
hebben om 11 s. 8 d. gr. te betalen aan Pieter Coddin - 1406 april 27
301/18 / f. 42v/6- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 24 maart ll. Gillis van den Vondelen veroordeeld
hebben om 8 s. 2 d. gr. te betalen aan Jan Snellaerde - 1406 april 27
301/18 / f. 42v/7- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Ghiselbrecht van Roesselare, Jan Ploke en cs.
op 13 mei 1404 Daneel Troeste, molenaar, veroordeeld hebben om Margriete, echtgenote van
Jan Paesdach 6 s. 6 d. gr. te betalen - 1406 april 27
301/18 / f. 42v/8- Schepenen veroordelen Willem Heecmanne om 23 s. gr. te betalen aan
Willem Reynghers - 1406 april 27
301/18 / f. 44v/6- Meester Jan van den Woelpitte en Lysbette Shertoghe, zijn wettige
echtgenote, legeren aan hun zoon, meester Jan van den Woelpitte als aanvulling op de eerste
gift die zij hem bij de aanvaarding van zijn priesterschap hadden geschonken, een lijfrente van
10 lb. par. per jaar, bezet op een huis aan de Vier Weegscheden, op de hoek van de
Scheldestraat. Landheren: Jan van der Hecke, priester van de H. Geest van St.-Jan, Jacob de
Baerdmaker, priester van Onze-Vrouwgilde van St.-Jan, Clais van Badeghem, priester, in naam
van de St.-Janskerk - 1406 april 27
301/18 / f. 59r/2- Schepenen veroordelen Jan de Sceppere om 2 lb. 4 s. gr. torn. te betalen
aan Pieter Lexus - 1406 april 27
301/18 / f. 40v/10- Jan Goessins, erkent 24 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Jan Meyeraerde
voor huur van een erf. Voldaan: 12 juli 1406 - 1406 april 28
301/18 / f. 42r/5- Thomaes de Hertoghe erkent 3 lb. gr. schuldig te zijn aan Pieter
Inghelbrechts voor de aankoop van een huis. Voldaan: 8 januari 1407 (n.s.) - 1406 april 28
301/18 / f. 43r/3- Jan de Temmerman, fs. Willem, erkent 2 lb. 8 s. gr. schuldig te zijn aan
Laureins van Noeteghem, fs. Pieter, voor de aankoop van een huis gelegen op de gracht voor
St.-Elisabethbegijnhof - 1406 april 28
301/18 / f. 38v/11- Jonkvrouw Lisbette van Boxtale, weduwe van Heinric Langhen, legeert
12 lb. gr. torn. aan haar petekind Kallekine Stubbouts, dochter van Jan Stubbout, en aan haar
zuster Margriet - 1406 april 29
301/18 / f. 42v/13- Naar aanleiding van de wettelijke panding gedaan op verzoek van Jan van
Tielt op een huis en erf gelegen in de Struwerstraat (over de markt), die toebehoorden aan
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wijlen Heinric de Necker, werd het voorn. huis geschat op 3 lb. 10 s. gr. door meester Gillis de
Suttere en meester Jan Ebbins, gezworen landmeters - 1406 april 29
301/18 / f. 43r/5- Jonkvrouw Marie van Munte, weduwe van Jan van Hertbuer, erkent in
naam van haar zoon Jan van Hertbuer 6 lb. gr. schuldig te zijn aan Pieter van Pyl. Borg: Pieter
van Hertbuer - 1406 april 29
301/18 / f. 43r/6- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen Gillis van der Hecke,
wettige echtgenoot en voogd van Lysbette, dochter van Soyer van der Langherhaghe enerzijds,
en Katheline, weduwe van Jan Serraes in eigen naam, Boudin Lampen en Jacob van den
Berghe, in naam van hun echtgenotes anderzijds, over het gebruik van een weg die paalde aan
een stuk grond dat Lysbette voorn. verkocht had aan Jan Serraes. Hierover oordelen de
schepenen dat de weg mag blijven gebruikt worden zoals contractueel vastgelegd is - 1406
april 29
301/18 / f. 39r/3- Gerard van den Eede erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric van
den Heetvelde voor de aankoop van graan - 1406 april 30
301/18 / f. 42v/12- Jan van der Weeden, fs. Gillis, erkent 10 lb. gr. schuldig te zijn aan
Mergriet Fierins, voor de aankoop van een huis, gelegen buiten Turre in de Volsteeg. Landheer:
de Bijloke. Borg: Philip van der Meulen - 1406 april 30
301/18 / f. 42v/14- Schepenen veroordelen Pieter de Suttere en Lysbette, weduwe van Jan de
Vos om als borgen voor Daniele den Grave 4 lb. 3 s. 8 d. gr. torn. te betalen aan Jan van den
Pitte. Voldaan: 20 juli 1408 - 1406 april 30
301/18 / f. 43r/8- Pieter Doedin en Adriaan de Witte erkennen 40 s. 6 d. gr. torn. schuldig te
zijn aan Pieter Moens voor erfeniskosten - 1406 april 30
301/18 / f. 43v/7- Lodewijk van den Hole en Jan Longcourt geven het goed
"Tinghelbontsvelde" gelegen te Aaigem in pacht aan Lauwereyns van Liedekerke. Het
pachtcontract wordt gesloten voor een periode van 9 jaar die ingaat in mei 1404 en voor een
pachtprijs van 9 lb. 13 s. gr. - 1406 april 30
301/18 / f. 44r/8- Schepenen veroordelen Gillis Porre als borg voor Jan van Vaernewyc, fs.
Sander, om 44 s. 8 d. gr. te betalen aan de weduwe van Robbrecht Songhen en aan echtgenote
van Daneel de Tolneren - 1406 april 30
301/18 / f. 49r/1- Geschil tussen Jan Houcman en Steevin Scietkatte over het feit dat Steevin,
die het goed van Jan voorn., gelegen te Neuville in St.-Blasius-Boekel pachtte voor een termijn
van 9 jaar en een pachtsom van 10 s. 3 d. gr. per jaar, dit goed verder verhuurd had. Daar dit
niet overeenkomstig de contractuele bepalingen is, oordelen de schepenen dat Steevin
Scietkatte voorn. op het goed moet komen wonen en het zelf moet bewerken of anders het
pachtcontract verbreken - 1406 april 30
301/18 / f. 60v/1- Contract waarin Gerard van der Vorst de ramen van St.-Pieters in de
Bagattestraat pacht van Jan van Eeke, Clais den Crane en Lauwereins Phenen in naam van
Margriet Bordaens, voogd over haar en over haar kinderen. In het contract, dat voor 3 jaar
geldt, wordt bepaald dat de pachtprijs 2 lb. 10 s. gr. per jaar zal bedragen en dat Gerard voorn.
ze daarna in dezelfde staat moet achterlaten zoals hij ze gevonden heeft. Jan Droochbroede en
Jan Seys hebben de huidige waarde op 9 lb. 7 s. gr. geschat - 1406 april 30
301/18 / f. 64r/1- In verband met het pachtcontract dat afgelopen is tussen Cornelis van den
Ghuchte en Jehanne Steenberchs, zijn wettige echtgenote, pachters en Jan Sersymoens,
eigenaar van het pachtgoed "Betsbrouc" in Outer, belooft Adam Steenberch borg te staan tot
wanneer Cornelis en Jehanne voorn. hun verplichtingen zijn nagekomen - 1406 april 30
301/18 / f. 43v/2- Katheline Pierins, weduwe van Heinric van Loe, legeert aan mer Jan van
Huele, die gedurende 8 jaar lang haar meesterknaap is geweest in de smederij al het alaam, de
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bank en slijpsteen uit haar herberg, voor de diensten die hij haar bewezen heeft en nog zal
bewijzen - 1406 mei 4
301/18 / f. 43v/3- Lodewijc van den Berghe erkent 22 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
den Bossche als gevolmachtigde van Jan van Roden, pitanchier in de St.-Pietersabdij - 1406
mei 4
301/18 / f. 43v/8- Jan de Smet, nieuwkousmaker, belooft aan Jan en Gui van den Abeele om
hun broer Bernekine gedurende een periode van twee jaar het ambacht van nieuwkousmaker
aan te leren. Het leergeld bedraagt 3 lb. 8 s. gr. torn. - 1406 mei 4
301/18 / f. 42v/10- Jan de Kempe en Jan van den Kerchove, olieslager, erkennen 2 lb. 15 s.
gr. aan Coelin Roesen schuldig te zijn aan voor drie paarden - 1406 mei 5
301/18 / f. 44r/1- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en Jan van der Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 6 april ll. Loye Caelmont veroordeeld
hebben om 4 s. 4 d. gr. te betalen aan Jacob van Perboeme - 1406 mei 5
301/18 / f. 44r/2- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en Jan van der Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 6 april ll. Jan Eedemaer van Zelzate
veroordeeld hebben om 21 gr. te betalen aan Jan van Reitscoet - 1406 mei 5
301/18 / f. 44r/3- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en Jan van der Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 6 april ll. Geerem Gheeraerds
veroordeeld hebben om 7 s. 6 d. gr. te betalen aan her Jan van Bassevelde - 1406 mei 5
301/18 / f. 44r/5- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 6 april ll. Heinric van den Westvelde van Waasmunster
veroordeeld hebben om 12 s. gr. te betalen aan Raesse van Baveghem - 1406 mei 5
301/18 / f. 44r/6- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 3 november 1405 Mergriete Spoeters, echtgenote van
Heinric de Poerter van Zele, veroordeeld hebben om 3 s. 2 d. gr. en 2 ingelsche te betalen aan
Jan Heyse, alias van Beke - 1406 mei 5
301/18 / f. 44r/7- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 6 april ll. Jan Dullins veroordeeld hebben om 10 s. 6 d.
gr. te betalen aan Pieter Helleboute - 1406 mei 5
301/18 / f. 45r/3- Lodewijk van den Berghe erkent 12 s. gr. schuldig te zijn aan Jan
Penneman, die optreedt als voogd van Marie, dochter van Fransoeys van der Belle, en aan
Pieter Bouters - 1406 mei 5
301/18 / f. 59r/9- Schepenen veroordelen Jan van Exaerde, die optreedt in naam van de
vrouwe van Linterne en 3 lb. 5 s. 11 d. gr. te betalen aan Jan Moenins - 1406 mei 6
301/18 / f. 43v/10- Jonkvrouw Mergriet Vossards heeft een stuk grond van 1 gemet en 50
roeden land gelegen op twee percelen in de parochie van Ontenessen verkocht aan de zoon
van Vossart Splenters. Dit stuk land is bezwaard met drie jaargetijden - 1406 mei 7
301/18 / f. 44v/1- Schepenen veroordelen Jan Quisthout om 24 s. 11 d. gr. te betalen aan Jan
den Overdadeghen - 1406 mei 7
301/18 / f. 44v/4- Lysbette van Herpe, weduwe van Jan Castelain, erkent 5 lb. 10 s. gr.
schuldig te zijn aan Jan Lammins, schipman en schipmaker, voor de aankoop van een schip.
Borg: Pieter Castelain, zoon van voorn. Lysbette - 1406 mei 7
301/18 / f. 45v/7- Geschil tussen Kristiaan van der Gracht en vrouw Mergriet van der Laken,
wettige echtgenote van mer Jan van Edinghem, bastaard, vroeger weduwe van Gerard van de
Walle, in verband met het niet uitvoeren van een clausule bij een erfrenteverkoop. Deze
erfrente is verkocht geworden op 13 maart 1398 (n.s.) in het schependom van Pieter
Sersymoens, Jan Everwyns en cs., voor een bedrag van 2 nobels per jaar aan jonkvrouw
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Mergriete Curthals, weduwe van Jan Harings en moest bezet worden op het erf van Mergriet
van der Laken in Schelderode. In dit geschil oordelen de schepenen dat deze rentevestiging
onmiddellijk moet gebeuren en Mergriet van der Laken voorn. Kristiaan van der Gracht de
opgelopen schade die hij als haar borg door deze nalatigheid geleden heeft, moet vergoeden 1406 mei 7
301/18 / f. 57v/11- Clais de Cuelnere erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Coelins.
Borgen: Gillis van Ympe en Lenis van Liedekerke - 1406 mei 7
301/18 / f. 44v/8- Symoen Serthomaes heeft het goed te Melkebeke en bepaalde gronden in
de parochie van Hoombergen en Raesseghem gepacht van meester Marcelis Deleplaetse,
procureur en abt van de abdij van Sint-Ghislain, voor 66 Franse franken per jaar en voor een
tijdspanne van negen jaar. Borgen: Jacob van den Houtackere en Raes van der Mersch - 1406
mei 8
301/18 / f. 44v/9- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 20 november 1405 Pieter van Bersenhove
veroordeeld hebben om 2 lb. 4 s. 5 d. gr. en 2 ingelse te betalen aan Pieter van der Woelpitte 1406 mei 8
301/18 / f. 44v/10- Pieter van Berevelt, Casin de Bels en Willem Laeys, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 23 maart ll. Jan Bryne veroordeeld hebben om
5 s. 1 d. gr. te betalen aan de echtgenote van Jan van Landeghem - 1406 mei 8
301/18 / f. 45v/1- Kerstiaen van der Gracht en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Katheline
van Andenne, legeren aan hun dochter jonkvrouw Mergriete van der Gracht, zuster in het
klooster te Vurst een lijfrente van 18 lb. par. per jaar - 1406 mei 8
301/18 / f. 45v/2- Na de panding van de weide van Jan van der Porten door Mayhuus
Ponchaux treffen beiden een minnelijke schikking over de resterende 283 franken die nog
moeten betaald worden. De weide ligt aan de herberg van de weduwe van ser Raes van de
Wale. Voldaan: 14 juni 1406 door de weduwe van ser Raes van de Wale voorn. - 1406 mei 8
301/18 / f. 60r/4- Willem Boudins, fs. Lauwereyns, erkent 7 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn
aan Joes Mersch voor de aankoop van een schip - 1406 mei 8
301/18 / f. 60v/9- Jonkvrouw Mergriete Pepercoerens heeft al het recht op een leengoed in
de parochie van St.-Maria-Leerne, dat in leen gehouden wordt van de heer van Nevele
verkocht aan Willem van den Putte voor 9 lb. gr. Op dit leengoed woonde vroeger Gillis Uten
Bonten Mantele die nu gestorven is. Voldaan: 18 februari 1407 (n.s.) - 1406 mei 8
301/18 / f. 49r/7- Jan de Busere, alias van Beveren, erkent 28 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan
Fransoys van der Wostine voor een lening - 1406 mei 9
301/18 / f. 30v/13- Willem Lammins, gevolmachtigde van Katheline Landsmans (uit de echt
gescheiden van Heinric Boels) behartigt de belangen in verband met de verkoop van een huis,
gelegen in de Drabstraat, dat in rechte lijn geërfd was. In dit geschil garandeert Willem voorn.
dat Jan de Raet, die het huis toendertijd van beide echtegelieden gekocht had, de rechtmatige
eigenaar zal blijven - 1406 mei 10
301/18 / f. 44r/11- Zegher de Vriese erkent 6 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Robberecht le
Machon voor de aankoop van weede - 1406 mei 10
301/18 / f. 45v/10- Pauwels van Musole erkent 24 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Justaes Coets
- 1406 mei 10
301/18 / f. 50r/8- Jan Rym erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Michiel de Vos voor
laken. Voldaan: 21 september 1409 - 1406 mei 10
301/18 / f. 58v/2- Godevaert de Stekere erkent 7 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Arend den
Brunen, handelend in naam van Jan Clauwaerde voor tonharing - 1406 mei 10
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301/18 / f. 58v/3- Symoen de Spicht erkent 3 lb. 12 s. gr. schuldig te zijn aan Jan den
Meester, brouwer, voor bier. Borgen: Willem van Goesselaer en Jan Boene, brouwer - 1406
mei 10
301/18 / f. 59v/5- Pieter van der Stappe erkent 3 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Arend van
Ghend, deken van de smeden, om vrijheid in het ambacht te kopen. Voldaan: 27 juni 1408 1406 mei 10
301/18 / f. 69r/4- Pachtcontract voor negen jaar tussen Jan van den Dale, pachter, en Jan van
den Hulle, eigenaar van het goed gelegen te Smetlede dat vroeger toebehoorde aan Jan van
Bruessele. Bovendien heeft Jan van den Hulle 2 lb. 10 s. gr. torn. geleend aan zijn pachter Jan
voorn. - 1406 mei 10
301/18 / f. 69v/3- Heinric van Danckaertseeke geeft zijn goed (genaamd "goed te Leene")
gelegen in de meierij van Wijnhuisen voor 9 jaar in pacht aan Gillis van Torrewoeme voor
Wijnhuizen. Borg: Boudin de Grave, fs. Gillis - 1406 mei 10
301/18 / f. 44r/12- Boudin de Ledeghe erkent 12 s. 4 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van
der Hoeghenhuis voor graan - 1406 mei 11
301/18 / f. 44r/13- Pieter de Necker, fs. Heinric, en Jan de Raven, fs. Lieven, erkennen 16 s.
gr. schuldig te zijn aan Alyssen, echtgenote van meester Jan van den Houte, voor de aankoop
van een paard - 1406 mei 11
301/18 / f. 44r/14- Jan de Meester, bakker, erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Baerde voor een lening. Voldaan: 16 december 1409 - 1406 mei 11
301/18 / f. 45r/1- Jacob de Paeu erkent 2 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Pauwelse Nyse,
voor graan - 1406 mei 11
301/18 / f. 45v/9- Schepenen veroordelen Pieter Scelpe om 4 lb. 10 s. 9 d. gr. torn. te betalen
aan Jan Meyeraert voor een lening - 1406 mei 11
301/18 / f. 49r/10- Arent van den Steene erkent 16 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob
Sturtewaghene, voor de aankoop van een aambeeld - 1406 mei 11
301/18 / f. 49v/1- Jan Grosse, eerste kanunnik en Jan van der Wostine, grootvicaris van
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik erkennen dat zij in naam van de deken en het kapittel van
dezelfde kerk het tiende van Berlaar in het land van Dendermonde in pacht hebben gegeven
aan Jan Sersanders, fs. Gheerom, voor een termijn van drie jaar en voor een pachtsom van
jaarlijks 26 lb. par - 1406 mei 11
301/18 / f. 49v/2- Katheline, weduwe van Jacob van Merlebeke heeft een behuisde stede
verkocht aan Goessin de Vriese voor 10 lb. gr. Deze eigendom is gelegen bij de Walpoort
tussen het huis waar Katheline voorn. nu in woont en dit van Wouter de Lantheere, op het erf
van Daneel van Munte. Borg: Gillis de Vryese en Heinric Banscoenackere. Gepasseerd voor de
schepenen Jacob van de Pitte, Pieter Amelricx op 18 januari 1398 (toen Jan van den Hoecke
landheer was) - 1406 mei 11
301/18 / f. 49v/3- Her Jan Grosse, eerste kanunnik, en her Jan van der Woestine, grootvicaris
van Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik erkennen dat zij in naam van de deken en het kapittel
van dezelfde kerk, alle tienden die dit kapittel in bezit heeft in het ambacht Zomergem,
verpacht hebben aan Symoen Bette voor een termijn van drie jaar en een pachtprijs van
jaarlijks 24 lb. par. Borg: Jan Clocman - 1406 mei 11
301/18 / f. 49v/4- Her Jan Grosse, eerste kanunnik, en her Jan van der Woestine, grootvicaris
van Onze-Lieve-Vrouwkerk te Doornik erkennen dat zij in naam van de deken en het kapittel
van dezelfde kerk, alle tienden die dit kapittel in bezit heeft in de parochies van Lederne en
Overleie verpacht hebben aan Justaes Onredenen voor een termijn van drie jaar en een
pachtprijs van 36 lb. par. per jaar - 1406 mei 11
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301/18 / f. 49v/6- Gerard Goethals erkent 15 s. gr. schuldig te zijn aan jonkvrouw Beatrijs
van Buxtale voor een lening - 1406 mei 11
301/18 / f. 72r/12- Wouter der Massen erkent 16 s. gr. torn. schuldig te zijn aan jonkvrouw
Lisbette van Buxtale voor een lening - 1406 mei 11
301/18 / f. 45r/6- Cornelis Rasschart, fs. Jan, heeft een stede (met alle huizen, catheylen en
ghelaghen) verkocht aan Pieter Bral voor 10 lb. gr. torn. Deze stede is gelegen op de hoek van
het Berouw aan de westzijde, tussen de huizen van Lysbette Boels en Pieter Penneman - 1406
mei 12
301/18 / f. 45r/8- Jan Boydins, heeft een stede (met alle huizen, ghelaghen en catheylen)
verkocht aan Cornelis Rasscharde, fs. Jan. Deze stede is gelegen op de hoek van het Berouw
aan de westzijde, tussen de huizen van Lysbette Boels en Pieter Penneman - 1406 mei 12
301/18 / f. 50r/1- Boudin van der Stichelen van Asper heeft een "helftwinning" verkocht aan
Jan Sloeve. Deze "helftwinning" is gelegen in de parochie van Asper - 1406 mei 12
301/18 / f. 50v/6- Jan Moenins, ontvanger van de heer van namen in de Vier Ambachten,
erkent dat hij in naam van meester Colaerd Janignees, meester van de timmerwerken van de
heer van Namen, 20 Hollandse guldens schuldig is aan Margriet Soncs, fa. Willem Sonck.
Voldaan: 20 december 1406 - 1406 mei 12
301/18 / f. 41v/8- Philips de Mey erkent 24 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob van der Roke
voor een lening - 1406 mei 13
301/18 / f. 45r/10- Katheline, weduwe van Jan Gillis heeft 4 stukken land gelegen te
Mendonk verhuurd en in pacht gegeven aan Willem den Crane. Het contract wordt gesloten
voor een termijn van drie jaar die nu zal ingaan en voor een pachtprijs van 17 gr. per jaar 1406 mei 13
301/18 / f. 49r/11- Schepenen veroordelen Jacob den Hodeveere om 4 lb. 6 s. 8 d. gr. te
betalen aan Jan van der Poerten - 1406 mei 13
301/18 / f. 49r/12- Schepenen veroordelen Daneel van der Casteelen om 13 s. 4 d. gr. te
betalen aan Jan van der Poerten - 1406 mei 13
301/18 / f. 49r/13- Schepenen veroordelen Gillis van der Hulst om het derde deel van 11 lb.
13 s. gr. te betalen aan Jan van der Poerten - 1406 mei 13
301/18 / f. 49r/14- Gillis de Vriese erkent 3 lb. 9 s. 7 d. gr. schuldig te zijn aan Jan van der
Poerten voor weede - 1406 mei 13
301/18 / f. 49r/15- Jan Stercman erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan van der Poerten voor
weede - 1406 mei 13
301/18 / f. 50r/11- Marie Ghiselins en haar dochter Lisbette erkennen 2 lb. 2 s. gr. schuldig te
zijn aan Justaes Ryoete, voor haring - 1406 mei 13
301/18 / f. 59v/10- Jan van Luevene, fs. Willem, en Lisbette van Turtelboeme erkennen 4 lb.
13 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Justaes Ryoete, voor haring - 1406 mei 13
301/18 / f. 44r/4- Jan de Buc, fs. Pieter, erkent 47 s. gr. schuldig te zijn aan Pieter Serweytins
voor 2 paarden en een wagen met het gareel - 1406 mei 14
301/18 / f. 45v/3- Schepenen veroordelen Lievin Ghisils om 23 s. 6 d. gr. te betalen aan
Simoen van der Scaffelt voor de aankoop van een merrie - 1406 mei 14
301/18 / f. 45v/6- Jacob Sens erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Katheline Goels voor de
aankoop van garen - 1406 mei 14
301/18 / f. 51v/11- Pieter Heeckaert en Gerard Haudebotere nemen het tiende te Ursel voor
een tijdspanne van 6 jaar in pacht van de abt van Drongen - 1406 mei 14
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301/18 / f. 58v/8- Schepenen veroordelen Jan Slabbards om 3 lb. gr. torn. te betalen aan
Heinric Janne, fs. Huugh, procureur van mijn heer van Drongen, voor graan - 1406 mei 14
301/18 / f. 27r/11- Op verzoek van Jan van der Beke, priester, is het huis waar Olivier Pantin
in woont en dat toebehoort aan Jacob Amelinks en Symoen Lachensoen, gepand door Jan van
Buxtale, amman, in het schependom van Jan Sersanders en her Jan Ghisels om een som van 16
s. gr. voor achterstallige landcijns te verhalen - 1406 mei 15
301/18 / f. 45v/4- Jan Bernier, fs. Jan de Bastaard, geeft aan Joes Steinere en Jan Bernier, fs.
Michiel, de volmacht om in zijn naam alle sommen te innen die Heindrik Boyman hem
schuldig is. Hendrik Boyman had deze schuld van Gillis van der Biest overgenomen - 1406
mei 15
301/18 / f. 45v/5- Jan de Meester, schipman, erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob van
Oestrem voor bier en heeft deze som bezet op zijn huis gelegen in de Zilverstraat bij
Sanderswalle. Landheer: Jacob Snouc - 1406 mei 15
301/18 / f. 50r/3- Thomas de Tauwere, Willem Donckers en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierins en cs. Pieter
Lanchacker veroordeeld hebben op 28 juni ll. (sic) om 4 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan Dierkine 1406 mei 15
301/18 / f. 50r/4- Thomas de Tauwere, Willem Donckers en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Wouter den Meunc op 27 april ll.
veroordeeld hebben om 12 gr. te betalen aan Jan den Ledeghen - 1406 mei 15
301/18 / f. 50r/5- Thomas de Tauwere, Willem Donckers en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Pieter Haddin op 10 oktober veroordeeld
hebben om 12 s. gr. te betalen aan her Jan den Saghere - 1406 mei 15
301/18 / f. 50r/6- Thomas de Tauwere, Willem Donckers en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Jan Fierins en cs. Arend
den Reytere op 4 april 1405 (n.s.) veroordeeld hebben om 2 s. gr. te betalen aan her Jan den
Saghere - 1406 mei 15
301/18 / f. 50r/7- Thomas de Tauwere, Willem Donckers en Jan van den Watere, vinders van
de nederkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Willem Valken,
Ghiselbrecht Muelneren en cs. in augustus 1404 Jan Wandaert veroordeeld hebben om 10 s. gr.
te betalen aan Andries van den Walle - 1406 mei 15
301/18 / f. 51r/3- Bernart Pyls erkent dat zijn stiefvader Heinric den Coepere alias van Praet,
al zijn schulden aan hem betaald heeft - 1406 mei 15
301/18 / f. 57v/4- Jan Sersanders, fs. Gheerom, erkent een erfrente van 5 lb. 10 s. par. per
jaar schuldig te zijn aan Pieter Bernier, priester, in naam van de cotidiane van St.-Michiels.
Deze erfrente is een testamentaire schikking van zijn vader Gheerom om er een eeuwigdurende
dienst mee op te dragen in de kerk van St.-Jacobs - 1406 mei 15
301/18 / f. 71v-72r/- Godeveert de Steckere erkent 7 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Arend
de Brune, gevolmachtigde van Jan Clauwaerde, voor tonharing. Gepasseerd voor de schepenen
her Louis van den Moure, Heinric Everwyns en cs. - 1406 mei 15
301/18 / f. 51r/10- Jan van Munte, fs. Jan, en Daneel Rym hebben het 1/8 deel van een
behuisde stede verkocht aan Pieter van der Meulen, fs. Boudin. Deze stede is gelegen in de
Veldstraat op de hoek van de Voldersstraat, en Justaes de Coeman woonde er vroeger in.
Bovendien hebben zij hem ook nog 1/4 van 2 huizen die gelegen zijn in de Voldersstraat
verkocht. Landheer: Jan van Aersele, in eigen naam van zijn zuster jonkvrouw Lisbette,
weduwe van Jacob van Huerne - 1406 mei 17
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301/18 / f. 51v/10- Jan van der Dict erkent 2 lb. 15 s. gr. schuldig te zijn aan Pieter Jacobs,
smid, voor een borgsom - 1406 mei 17
301/18 / f. 58v/10- Jan van der Mare erkent 2 lb. 2 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Parmentier,
alias Cupre, voor houten planken - 1406 mei 17
301/18 / f. 50r/10- In het geschil tussen Clais Reyngoet, wettig procureur van mevrouw van
Hekelsbeke enerzijds en voorn. mevrouw van Hekelsbeke in naam van haar echtgenoot Jan
van Mayeghem anderzijds, over de aankoop van een paard, oordelen de schepenen dat deze
schuld zo vlug mogelijk moet betaald worden - 1406 mei 18
301/18 / f. 50v/1- Jan Boemgaerd heeft een lijfrente van 6 s. gr. torn. per jaar verkocht aan
Heylsoete Rogghemans. Deze lijfrente is bezet op het goed van Jan voorn. - 1406 mei 18
301/18 / f. 50v/2- Jan en Heinric Wittebroed, fi. Lieven hebben een lijfrente van 1/2 mud
tarwemeel verkocht aan Heylsoete Rogghemans. Deze lijfrente is bezet op het goed van voorn.
broers - 1406 mei 18
301/18 / f. 50v/4- Gheloet Damman, fs. Lieven, en zijn wettige echtgenote jonkvrouw
Aechte Spapen, hebben een erfrente van 40 s. par. en 4 kapoenen per jaar verkocht aan Lieven
Papal. Deze erfrente is bezet op een huis gelegen in de Stopenbergsteeg, tegen het huis van
Pieter Sersymoens - 1406 mei 18
301/18 / f. 50v/5- In het geschil tussen Willem Leccaert, fs. Jan, Willem Marsman, fs. Jan,
Clais Everbout, fs. Jan, van de parochie van Heynsdijck, de zoon van Jan Dankaert, Pieter
Hollemans en Willem Scedere, fs. Jan enerzijds en Clais Snoucke, Willem Beydins en cs.,
schepenen van Hulstambacht anderzijds, oordelen de schepenen van Gent dat Willem Leccaert
e.a. de gevraagde 10000 lb. par. moeten betalen aan Clais Snoucke en cs. De schepenen van
Hulstambacht hadden nl. 10000 lb. par. gevraagd aan de inwoners van Hulst om er hun
aanstelling tot schepenen mee te kunnen bekostigen, waarop Willem Leccaert e.a. repliceerden
dat deze eis zonder de voorafgaande toestemming van de schepenen van Gent was gebeurd en
zij slechts bereid waren de gebruikelijke 300 (lb.) par. te betalen - 1406 mei 18
301/18 / f. 52v/8- Gerard de Stoevere en Olivier Poucstrate, erfachtige lieden, rapporteren
dat Pieter Weylin, houtbreker, voor hen op 10 mei ll. erkent heeft 13 s. 7 d. gr. schuldig te zijn
aan Lieven Papal, voor sparren - 1406 mei 18
301/18 / f. 51r/1- Lieven Kindeken, priester, heeft een erfrente van 7 s. 9 d. par. per jaar
verkocht aan Jan den Berch, priester, gevolmachtigde van de kerk van St.-Veerle. Deze erfrente
is bezet op verschillende plaatsen gelegen achter Oudburg nl.
- tegen de poort van mer Segher van Ghend en betaald door Jan Stryc
- op een huis en erf in de Drabstraat, genaamd "de Wilden Man", eigendom van Callekine
Smiters - 1406 mei 19
301/18 / f. 51r/2- In het geschil tussen Osten Bollaert, Gillis Roelins in naam van zijn
echtgenote, en Daneel Monde, als voogd van Callekine Siagers enerzijds en Jan van Cothem
anderzijds, oordelen de schepenen, nadat zij de gezworen landmeters geraadpleegd hebben dat
de bouwwerken mogen voortgezet worden. Osten Bollaert tegen de voorn.
verbouwingswerken aan de "Cleene Pollepel" aan de Vrijdagmarkt omdat de "Grote Pollepel",
daarnaast minder daglicht zou krijgen - 1406 mei 19
301/18 / f. 51r/5- Gilles de Scouteete erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Lieven Meeus
voor bier - 1406 mei 19
301/18 / f. 58v/1- Segher Damman en zijn zwager Ghyselbrecht de Grutere, fs.
Ghyselbrecht, in naam van zijn wettige echtgenote Lisbette Sammans, hebben een erfrente
verkocht aan priester Gerard den Monteneere, ontvanger van en voor de tafel van de H. Geest
van St.-Niklaas. Deze erfrente is bezet op volgende plaatsen:
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- op het huis en erf van Gillis Addine, gelegen in de Tijkweversstraat, tussen de huizen van Jan
van der Poorte en Jan Gevaert
- op een erf met een houtbriel dat eigendom is van de erfgenamen van Jan de Backer en
gelegen is tussen het huis van Jan van Meerem en een onbesloten houtbriel
- op het voorn. huis van Jan van Meerem, dat gelegen is tussen de houtbriel van her Heinric
van Danckaertseeke en het huis van Jan Breebaerts
- op een huis en erf dat eigendom is van Katheline van Zwinaerde in de Savaanstraat tussen de
hof van Heinric en het huis van Jan Lauwers, brouwer - 1406 mei 19
301/18 / f. 58v/6- Katheline Wyckaerts, weduwe van Philips Martins, Katheline Martins,
samen met haar echtgenoot Wouter van Alfane, Jan de Costere, Martin de Costere, Lisbette
Martins en Margriet Martins, volle erfgenamen van Philips Martins voorn. hebben samen 3
dagwand land verkocht aan Katheline Paridaens, weduwe van Jan Haecx. Deze drie dagwanden
zijn gelegen in het broek van Katheline voorn. in de Peperstraat te Burst, te Petegem en te
Semmerzake - 1406 mei 19
301/18 / f. 52v/11- Philips de Mey erkent 45 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Symoen
Serthomaes voor huishuur - 1406 mei 21
301/18 / f. 58r/4- In het geschil tussen Jacob van Vaernewyc enerzijds en zijn neef Olivier
van Vaernewyc anderzijds, over een achterstallige betaling van een lijfrente van 1 lb. gr. per
jaar, oordelen de magen en vrienden, Jacob Betten, Jan van Vaernewyc, fs. Jan, Stievin van
Liedekerke, Gerolf Bette, fs. Gheerolf, Race van Vaernewyc en Gheerolf Borluute, fs. Gerard,
dat zij elk een deel van de schuld zullen betalen. Borg voor Jacob van Vaernewyc: Rogier van
Brake. Borg voor Olivier van Vaernewyc: zijn broer Stevin van Vaernewyc - 1406 mei 21
301/18 / f. 58r/9- Wulfram Vriend erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Floranse Vylain,
zilversmid, als borg voor Andries de Plantere. Voldaan: 19 juli 1406 - 1406 mei 21
301/18 / f. 60v/10- Jan Clauwaert erkent 7 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Aelbrecht
van Hamert voor de aankoop van tonharing - 1406 mei 21
301/18 / f. 44r/15- Joes Boene erkent nog 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem du
Buisson voor een schaap - 1406 mei 22
301/18 / f. 50v/8- Gillis van Coppenhole erkent 4 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan den Knyf, fs.
Boudin, voor de aankoop van een huis, dat gelegen is te Overschelde in Huckelram, naast het
huis van Gillis de Meyere. Borg: Symoen de Vos - 1406 mei 22
301/18 / f. 51r/4- Her Thyman Grelle, priester, erkent 7 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan van
Maelgavere voor een lening. Daar Thyman voorn. echter op bedevaart vertrekt, geeft hij een
deel van zijn bezittingen aan Jan voorn., als onderpand. Mocht hij tijdens deze reis overlijden
dan moet zijn gevolmachtigde Jan van Gent, deze schuldakte verder afhandelen - 1406 mei 22
301/18 / f. 51r/6- Gillis van den Damme, metser, erkent 8 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan
Blommen, fs. Olivier, voor de aankoop van een huis, dat gelegen is in de Merlebeekstraat.
Borgen: zijn broers Clais en Matthys van den Damme, metsers - 1406 mei 22
301/18 / f. 51r/7- Heinric van den Wulfgate erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem
Goeris en diens echtgenote Margriet, voor de aankoop van een huis, gelegen bij Ter Ramen op
het einde van Huckelram. Borgen: Wulfram Wulframs en Jacob van Authem. Voldaan: 12
maart 1407 (n.s.) - 1406 mei 22
301/18 / f. 51v/1- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Simoen Locke op 15 december ll.
veroordeeld hebben om 8 s. gr. te betalen aan Jan den Vos - 1406 mei 22
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301/18 / f. 51v/2- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Santin de Vos op 15 mei ll. veroordeeld
hebben om 5 s. gr. torn. te betalen aan Jan Blideleven, alias Bottelgier - 1406 mei 22
301/18 / f. 51v/3- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Pieter Baers, molenaar, op 16 maart ll.
veroordeeld hebben om 16 s. 4 d. gr. te betalen aan Katheline Sknoepers - 1406 mei 22
301/18 / f. 51v/4- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Vincent van der Sickelen op 30 maart ll.
veroordeeld hebben om 5 s. gr. te betalen aan Katheline, echtgenote van Heinric de Smitere 1406 mei 22
301/18 / f. 51v/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer en cs.
Jan de Meester, schipman op 4 augustus 1404 veroordeeld hebben om 20 gr. te betalen aan
Aechte, echtgenote van Jan de Cleene - 1406 mei 22
301/18 / f. 51v/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Willem van Weerde op 4 februari ll.
veroordeeld hebben om 23 gr. te betalen aan Aechte, echtgenote van Jan de Cleene - 1406 mei
22
301/18 / f. 51v/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer en cs.
Jan de Rijke op 13 december 1404 veroordeeld hebben om 29 s. gr. aan de echtgenote van
Gerolf Utenbiesen te betalen - 1406 mei 22
301/18 / f. 51v/8- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij Loenis Mayhu op 13 maart ll. veroordeeld
hebben om 2 s. gr. te betalen aan Sander van der Heyden - 1406 mei 22
301/18 / f. 52v/4- Jan de Meester, fs. Heinric, heeft een behuisde stede verkocht aan Jan
Baillget, fs. Heinric. Dit pand dat een brouwerij is, is gelegen aan de Schaapbrug en is bezet
met een lijfrente van 6 lb. par. per jaar ten gunste van Coppin Rynvisch, die geïnd wordt door
Victor Langheeraertssone. Landheer: voor de stad Gent, Justaes Onredene - 1406 mei 22
301/18 / f. 51r/8- Willem de Vindere erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric van
Danckaertsheeke - 1406 mei 24
301/18 / f. 51r/9- Schepenen veroordelen Arend van den Damme om 14 lb. par. te betalen
aan Fransoys Morale, voor "quareelen" - 1406 mei 24
301/18 / f. 51v/12- Jan van Waes, waard van "het Gulden Hoofd", erkent een hoeveelheid
zilveren juwelen (die 13 mark wegen) in pand te hebben gekregen van de heer van Muntkerke
- 1406 mei 24
301/18 / f. 58r/1- Pieter de Wilde heeft van Jan van Buxtale, amman van Gent, een pantser
ontvangen. Dit pantser had Jan voorn. gekocht van Jan Dullin, toen deze gevangen zat in het
Saestelet. Borg: Heinric Maes van Assegem, alias Cornelis - 1406 mei 24
301/18 / f. 58r/6- Naar aanleiding van het geschil tussen her Willem van Merendree en Jan
Weyns, fs. Lieven, enerzijds en Arent Crabbe anderzijds in verband met twee varkenshokken
gelegen buiten de Zandpoort, op het plaatsje achter de bakkerij, oordelen de schepenen en met
hen meester Gillis de Suttere en meester Jan Hebins gezworen landmeters, dat in het
varkenshok tegen de muur van Jan Weyns geen varkens meer mogen gehouden worden - 1406
mei 24
301/18 / f. 58r/7- Jan Vinke wonende te Geraardsbergen, erkent 37 s. 6 d. gr. schuldig te zijn
aan Jan Scockarde, voor de aankoop van een schip - 1406 mei 24
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301/18 / f. 59r/4- Jacob Lammins heeft een erfrente van 32 s. par. per jaar verkocht aan zijn
broer Gillis Lammins. Deze erfrente is bezet op verschillende plaatsen te Gent en behoorde tot
de erfenis van Margriet van Vinderhoute. Arend de Byse heeft de helft van deze erfrente in
vruchtgebruik - 1406 mei 24
301/18 / f. 59r/10- Laureins van der Hellen, wonende te Wingene, erkent 2 lb. 10 s. gr. torn.
schuldig te zijn aan Gheerem Borlute, fs. Goessin, voor leder - 1406 mei 24
301/18 / f. 51v/13- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij Kerstiaan Boudin op 3 april ll. veroordeeld
hebben om zijn schuld te betalen aan Jan den Fellen - 1406 mei 25
301/18 / f. 51v/14- Gerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij Daneel Bette op 3 april ll. veroordeeld hebben om
6 s. gr. te betalen aan Gillis Roels - 1406 mei 25
301/18 / f. 56v/8- Jacob Ghys erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan zijn zoon Copkin,
voor een lening - 1406 mei 25
301/18 / f. 58r/2- Jan Mouraert, Gillis Adden en cs., vinders van de nederkosterij van St.-Jan,
rapporteren dat hun voorgangers Gheerolf Bette, Lievin van Mossevelde en cs. op 5 juli 1404
Pieter de Clerc veroordeeld hebben om 6 s. gr. te betalen aan vrouwe Valcx - 1406 mei 25
301/18 / f. 58r/3- Jan Mouraert, Gillis Adden en cs., vinders van de nederkosterij van St.-Jan
rapporteren dat zij op 13 december 1405 de weduwe van Jan van Daelpitte veroordeeld
hebben om 9 s. 6 d. gr. te betalen aan Bruaerde van Belle - 1406 mei 25
301/18 / f. 58v/7- Pieter Clais erkent 21 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pauwels Nys voor een
lening - 1406 mei 25
301/18 / f. 59r/13- Jan de Ketelboetere, Jan van Loe en cs., vinders van de Vismarkt,
rapporteren dat zij op 20 februari ll., Jan de Vlaminc veroordeeld hebben om 20 s. gr. te
betalen aan Staes Ryote - 1406 mei 25
301/18 / f. 60r/3- In het geschil tussen Jan den Groeten, priester, en Symoen van Authem
aan de ene zijde en Daneel van Ghend aan de andere zijde, hebben de schepenen en met hen
meester Gillis de Sutttere en meester Jan Heebin, gezworen landmeters, beslist dat het poortje
dat op de eigendom van Daneel voorn. staat en bovendien gebruikt wordt door Jan voorn.,
door hen beiden moet onderhouden - 1406 mei 25
301/18 / f. 61r/11- Boudin (naam uitgewist) erkent 20 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob Neve 1406 mei 25
301/18 / f. 61v/1- Jan Roggheman heeft een huis en stede verkocht aan Joes den Haese, voor
20 lb. gr. torn. Dit huis, dat een bakkerij is, staat op Sanderswal tussen de huizen van Jacob
Pieters en Jacob Colpaert. Het huis is bezwaard met een lijfrente van 1 mud tarwebrood per
jaar, die toekomt aan Jan den Croec en zijn wettige echtgenote Lisbette van den Werde - 1406
mei 25
301/18 / f. 59r/3- Kerstiaen van der Gracht scheldt Zegher Pieters, alias Weytins, de
koopsom van 2 lenen kwijt, die gelegen zijn in de parochie van Heurne. Kerstiaen voorn. heeft
deze lenen geërfd van zijn oom Jacob van Huerne en hield het ene leen van de heer van Vichte
en het andere van Rase van der Marken - 1406 mei 26
301/18 / f. 53r/5- Danckaert Bossaertssone heeft een huis en stede op lijfrente van 12 lb. par.
per jaar gekocht van Johannes Colpaert. Dit huis is gelegen in de Kuipersteeg bij de
Vrouwebroeders. Johannes voorn. had dit huis eertijds gekocht van Lieven Nevelinc.
Danckaert voorn. hoeft deze lijfrente niet te bezetten op hetzelfde huis, maar mag het op een
ander huis binnen Gent doen. Borgen: Zegher Bolloc, Willem de Vinder en jonkvrouw Ysabele
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van Assche. Landheer: priester Jan Moraal in naam van het kapittel van St.-Veerle en Jacob de
Mets, in naam van de parochie van H. Kerst. Uitgevoerd: 21 juli 1409 - 1406 mei 27
301/18 / f. 60r/5- Naar aanleiding van de wettelijke panding gedaan op verzoek van Lodewijk
Bloumen en Jan den Dobbeleere, van 2 kamers gelegen over de markt bij het Baudelohuis en
toebehorend aan Heinrick den Necker de Jonge, hebben de schepenen en met hen meester
Gillis de Suttere en meester Jan Heebins, gezworen landmeters, de kamers op 3 lb. gr. torn.
geschat - 1406 mei 27
301/18 / f. 58r/8- Martin Patteray erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Phelipse den
Heere en Heinric van der Brake voor de aankoop van een schip. Borgen: Ector Uterswane,
Ector Parys en Pieter Beddevoet - 1406 mei 28
301/18 / f. 58v/5- Jan Willaert erkent dat de erfrente van 4 lb. 18 s. 9 d. par. (gevestigd in de
Galgsteeg te St.-Pieters-Aalst) die hij zogezegd gekocht had van de weduwe van Heinric
Sproecx, hem niet toekomt, omdat hij ze gekocht had met het geld van de nering van de
viskopers van Gent - 1406 mei 28
301/18 / f. 68v/5- Clais Evenepoel erkent 2 lb. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Gillis den Clerc
van St.-Lievens-Houtem voor de aankoop van een brouwerij, die gelegen is te St.-LievensHoutem - 1406 mei 28
301/18 / f. 27r/9- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de St.Niklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Leyns en cs., Jan de Sterken op 4
augustus 1404 veroordeeld hebben om 7 s. 8 d. gr. te betalen aan Jan Goessins - 1406 mei 29
301/18 / f. 52v/1- In het geschil tussen Katheline Marchands enerzijds en Boudin Bertrams
anderzijds, elk met zijn getuigen, resp. Gillis Wouters en Stoffels Everwijns, oordelen de
schepenen dat Boudin voorn. zijn huwelijksbeloften tegen Katheline voorn. moet naleven 1406 mei 29
301/18 / f. 52v/9- Willem Tollin, timmerman, erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Fransois Morael, voor bier - 1406 mei 29
301/18 / f. 53v/1- Aannemingscontract tussen de abt van Drongen en zijn klooster enerzijds
en meester Jan Heebins anderzijds, voor nieuwbouw- en herstellingswerken aan de abdij van
Drongen. Voldaan en uitgevoerd: 31 september 1407 - 1406 mei 29
301/18 / f. 58v/4- Daneel van Munte en zijn wettige echtgenote Mergriete Griequaerts,
hebben een erfrente van 16 s. par. per jaar verkocht aan Jan Cabelliauwe en Jacob Hoene,
meesters en proviseerders van de Onze-Vrouwegilde te Oudenaarde buiten de Einpoort op de
Eindries - 1406 mei 29
301/18 / f. 58v/9- Loy van den Hulle erkent dat hij het vrij gebruik van het land te Vosselaar
(1 bunder), zoals overeengekomen in de verkoopakte, garandeert aan Gerard van Hyfte - 1406
mei 29
301/18 / f. 59r/11- Geschil tussen Jan de Mersman enerzijds en Jan Tierin en Lisbette van
den Hecke in naam van den Hecke in naam van hun kinderen Josiene en Soetine anderzijds,
over het gebruik en het onderhoud van een gemene doorgang en gracht tussen hun resp.
huizen, nl. het huis over de markt op de Kromme Wal en het huis gelegen in de Berensteeg 1406 mei 29
301/18 / f. 68v/2- Clais van Munte en zijn wettige echtgenote Mergriet Mours, hebben het
erfrecht in vruchtgebruik dat laatstgenoemde heeft op een goed te Maalte, verkocht voor 31 lb.
5 s. 3,5 d. gr. aan Justaes Coets. Dit voorn. goed heeft Mergriet geërfd van haar eerste
echtgenoot Godevaert de Gapere - 1406 mei 29
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301/18 / f. 59r/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 18 mei ll. Symoen Locke veroordeeld
hebben om 23 s. 5 d. gr. te betalen aan Jacob van Oesterem - 1406 mei 31
301/18 / f. 59r/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 13 mei ll. Jacob van der Brake
veroordeeld hebben om 2 s. gr. te betalen aan Jan de Coepman - 1406 mei 31
301/18 / f. 59r/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer en cs.
op 4 augustus 1404, Jan de Moer veroordeeld hebben om 40 gr. en 2 lege biervaten te betalen
aan Heinric van Padenbrouc - 1406 mei 31
301/18 / f. 59r/15- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer, Willem
van Merendree en cs., op 4 augustus 1404 Jan de Moer veroordeeld hebben om 40 gr. en 2 lege
biervaten te betalen aan Heinric van Padenbrouc - 1406 mei 31
301/18 / f. 67r/5- Jan Everdey geeft zijn goed te Westbeke in pacht aan Clais den Koc, fs.
Jan, voor een termijn van 6 jaar en voor 5 s. gr. per jaar. Het goed dat gelegen is aan het veer, is
14 bunders groot - 1406 mei 31
301/18 / f. 51v/15- Contract voor het gieten van een klok, afgesloten tussen Matthys Bonten
en Jaquemark van Reneelus, kerkmeesters en in de naam van Cluervinghen, klokgieter
anderzijds - 1406 juni 1
301/18 / f. 60r/1- Jan Ghisels, alias de Verwerer, priester, legeert aan zijn drie natuurlijke
kinderen Kalleke, Barbelke en Hannekin, die hij heeft bij Katheline Raes, fa. Robbrecht, elk 12
lb. gr. torn. Mochten de drie kinderen overlijden, dan komt dit bedrag toe aan de tafels van de
H. Geest in Gent. De helft van deze som moet dienen om er missen mee op te dragen en de
andere helft voor de armen - 1406 juni 3
301/18 / f. 60r/2- Jan Ghisels, alias de Verwerer, priester legeert aan Katheline Raes, fa.
Robbrecht, 12 lb. gr. torn. voor bewezen diensten. Mocht zij overlijden zonder erfgenamen,
dan gaat dit bedrag naar de tafels van de H. geest van Gent. De helft van deze som moet
dienen om er missen mee op te dragen en de andere helft voor de armen - 1406 juni 3
301/18 / f. 59r/12- Gillis van Baes van Wortegem erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
jonkvrouw Beelen van der Corven, weduwe van Willem Coens voor een lening - 1406 juni 4
301/18 / f. 60r/6- Jan van Overmeere legeert aan broeder Jan Lenis, augustijn, 5 lb. gr. torn.
om voor zijn ziel te bidden - 1406 juni 5
301/18 / f. 60r/7- Jan Scadelin, brouwer, erkent 20 lb. par. schuldig te zijn aan Daneel Ryme
voor fasseelhout - 1406 juni 8
301/18 / f. 60v/4- Jan de Brune, fs. Gerard, erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Ghyselbrecht de Grutere, fs. Jan, voor graan - 1406 juni 8
301/18 / f. 37r/11- Jan van Ponterauen erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan van der
Borgurie voor runderen - 1406 juni 9
301/18 / f. 60r/8- Gillis van der Wostinen, Michiel van den Houte en Jan van Eythuusse
hebben een erfrente verkocht van 5 s. par. per jaar aan Jacob Haghelsteene. Deze erfrente
behoorde toe aan Jan Kriekersteene en was bezet op de hofstede van Jacob voorn., die gelegen
was bij de zieke lieden buiten de St.-Lievenspoort - 1406 juni 9
301/18 / f. 60r/9- Jacob Scandevlieghe erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Ghiselbrecht
den Kuervere. Deze som heeft hij bezet op een huis en een stede, welke gebruikt wordt als
brouwerij in de Oudburg. Landheren: Pieter Vernier in naam van de cotidiane van St.-Jacobs
en Geert den Monteneere in naam van de H. Geest van St.-Niklaas - 1406 juni 9
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301/18 / f. 60r/9- In ruil voor levenslang onderhoud, geeft Lisbette van den Hasele, wettige
echtgenote van Gilles van Overheede, alias Losschaert, 15 lb. gr. aan Everaert van Mossevelde.
Deze overeenkomst gebeurt met toestemming van haar echtgenoot en van Heinric en Jan
Wannes, gebroeders, die haar erfgenamen zijn - 1406 juni 9
301/18 / f. 66r/2- In het geschil tussen Jan van Fromont van Stoppeldijk, bursier, enerzijds en
Willem Wedemaer en Ghyselbrecht Scaep anderzijds, over het vissen in de visvijver van Riedyc
"Soutkruisvliet" geheten, en eigendom van het klooster van Cambray, oordelen de schepenen
dat Willem en Ghyselbrecht daarin niet mogen vissen - 1406 juni 9
301/18 / f. 27r/10- Jan Coppeel van Waregem erkent 16 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan
Roegeer Stuvaerde voor graan. Borg: Lievin van Audeghem, fs. Jan - 1406 juni 11
301/18 / f. 52v/10- Robberecht de Brune erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric
Condscurer voor een achterstallige lijfrente - 1406 juni 11
301/18 / f. 54r/9- Overeenkomst tussen Lieven van Overackere en Jan van Overackere, fs.
Jan, waarin zij verklaren geen schulden meer tegenover elkaar te hebben, mits Jan voorn. nog
12 lb. gr. torn. betaalt aan Lieven voorn. - 1406 juni 11
301/18 / f. 59v/2- Schepenen veroordelen Soetine Goedertiers om 7 lb. 2 s. 9 d. gr. torn. te
betalen aan Staessine Ryoete voor haring - 1406 juni 11
301/18 / f. 59v/3- Willem van Ghoeselaer en Jan Boene, brouwer, erkennen 5 lb. 19 s. gr.
torn. schuldig te zijn aan Jacob Inghels voor graan. Voldaan: 5 mei 1407 - 1406 juni 11
301/18 / f. 59v/4- Pieter van Laerne en Jan Scolle erkennen als borgen voor Jan van der
Brugghen, bakker, 38 s. gr. schuldig te zijn aan de erfgenamen van Gillis van Bruesele en
Martin van der Houven voor huishuur - 1406 juni 11
301/18 / f. 52r/2- Gillis Malschaert erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter den Vos,
fs. Jan, voor de aankoop van een schip - 1406 juni 12
301/18 / f. 54r/14- Aan Jan van den Hende, priester, scheldt Gillis de Kempe in naam van
Jan Zale van Amsterdam de rest van de koopsom van huizen - 4 lb. gr. waren reeds betaald kwijt - 1406 juni 12
301/18 / f. 60v/8- Simoen Ammaert, schipman, erkent 25 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Willem van Bussoen van Dowaai om het verlies van een schip met graan te compenseren.
Borgen: Jan Lippins, schipper, Wouter Waeye, Cornelis Vincke, Hector Inghel, Joris van der
Dycstat en Pieter Tac - 1406 juni 12
301/18 / f. 52r/9- Robbrecht van Ydeghem als wettelijk voogd van Jan van Wieze omdat
deze laatste krankzinnig was, legt de boekhouding van het domein van Jan van Wieze voorn.
voor aan de schepenen als oppervoogden en Robbrecht van Grames, Gerolf Betten en Jacob
Betten, magen en vrienden van Jan van Wieze en krijgt hierover hun goedkeuring - 1406 juni
13
301/18 / f. 64v/16- Schepenen oordelen dat in het geschil tussen Mergriet, weduwe van
Symoen van Waes als "houderigghe", Jan Payen, Heinric van der Varent en Godevaart van der
Haghen als erfgenamen van Symoen voorn. enerzijds en Stevin van Liedekerke anderzijds,
eerstgenoemde partij de halve bunder land die Stevin voorn. van Symoen zaliger gekocht had,
moet laten gebruiken ofwel hen 5 lb. gr. schadevergoeding geven - 1406 juni 13
301/18 / f. 45r/11- Philips van der Linden erkent 13 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Gillis van
Meerem voor laken - 1406 juni 14
301/18 / f. 55r/1- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen Willem van den Pitte en
de kerkmeesters van St.-Jacobs in verband met het gebruik van een bidplaats onder het kruis
van de Onze-Lieve-Vrouwkapel in de St.-Jacobskerk. De schepenen oordelen dat Willem
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voorn. en zijn nakomelingen deze bidplaats zoals vroeger mogen blijven gebruiken - 1406 juni
14
301/18 / f. 59v/8- Schepenen veroordelen Heinric Blondeel als borg voor meester Jacob den
Scaelgedeckere om 4 lb. gr. torn. te betalen aan Symoen van der Colct. Jacob belooft zijn borg
schadeloos te stellen - 1406 juni 14
301/18 / f. 72v/8- Gillis de Wulf belooft aan Jan van den Pitte, deken van de corduwaniers
dat hij nooit nog enig werk zal uitvoeren dat in feite door de nering moet worden gedaan 1406 juni 14
301/18 / f. 72v/9- Jan Traveel belooft aan Jan van de Pitte, deken van de corduwaniers dat hij
nooit nog enig werk zal uitvoeren dat in feite door de nering moet worden gedaan - 1406 juni
14
301/18 / f. 52r/1- Jan de Fever erkent 30 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Vlaminghe,
deken van de nering van de schrijnwerkers, voor zijn vrijheid in het ambacht - 1406 juni 15
301/18 / f. 52v/3- Schepenen veroordelen Jan Wayen om 10 s. gr. torn. te betalen aan Jan
Plumen - 1406 juni 15
301/18 / f. 52v/6- Pieter de Hont erkent 10 lb. 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Justaes
Prendine, voor de aankoop van 2 erven. Borgen: Jan en Robbrecht de Brune, broers. Voldaan:
11 juni 1410 - 1406 juni 15
301/18 / f. 53v/2- Jonkvrouw Margriet van Everghem heeft samen met haar echtgenoot en
wettelijk voogd, Jan van den Berghe een erfrente van 48 s. par. per jaar verkocht aan Luc van
Wetteren, prior van Onze Vrouwebroeders te Gent. Deze erfrente is bezet op een erf van een
behuisde stede, gelegen aan de Vrijdagmarkt, naast het hoekhuis, naar Oskinsbrug toe - 1406
juni 15
301/18 / f. 53v/6- Jan de Magh van Westbeke erkent 15 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan
Heylsoete, echtgenote van Justaas Ryoets, voor bier - 1406 juni 15
301/18 / f. 69r/12- Jan Farrnat, fs. Gillis, erkent 7 lb. 18 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Willem
Sersymoens voor turf - 1406 juni 15
301/18 / f. 45r/7- Jan de Scoetere erkent 7 s. 5 d. gr. schuldig te zijn aan Jan Daens - 1406
juni 16
301/18 / f. 48r/11- Jan Maelbrouke erkent 6 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Jan den Koc,
kaaskoper - 1406 juni 16
301/18 / f. 48r/13- Godevert van den Walle erkent 6 s. 5 d. gr. schuldig te zijn aan Jan den
Koc, kaaskoper - 1406 juni 16
301/18 / f. 52r/3- Jonkvrouw Katheline, weduwe van Jaes van Weldene, erkent 2 lb. 14 s. gr.
torn. schuldig te zijn aan Stevin Hoybant. Borg: Willem de Bisscob - 1406 juni 16
301/18 / f. 52r/4- Jan Scuermans en Gillis van Munte erkennen elk 12 lb. gr. schuldig te zijn
aan Stevin Hoybande voor de aankoop van een huis - 1406 juni 16
301/18 / f. 52r/6- Schepenen veroordelen Willem den Cloppre om het 9 lb. gr. torn. te
betalen aan Jan van Roeden, pitanchier van het klooster van St.-Pieters, voor achterstallige
pacht - 1406 juni 16
301/18 / f. 52v/2- Erfenisregeling tussen Triestam Utenzwane, fs. Jan, samen met zijn
voogden Jan van Hale, heer van Lilloe en Lodewijk van Reynghesvliete, heer van het land van
Boelaar, enerzijds en zijn halfzuster Jehanne van Montaghuut over een erfrente van 200 lb. par.
per jaar die zij samen, na de dood van hun moeder zullen erven. Hun moeder Margriet van
Haerlbeke, echtgenote van Jan Utenzwane had deze erfrente bij haar huwelijk met Pieter van
Monteghuut gekregen van Lodewijk, graaf van Vlaanderen. Op 3 februari 1407 (n.s.) in het
schependom van Pieter Sersymoens en Jan van den Houtackere heeft Jehanne Montaghuut
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samen met haar echtgenoot en voogd Pole van Marepent, fs. Jan, haar deel van de erfrente, die
Triestam beloofd had te bezetten op het goed "ter Meulen", verkocht aan Heinric de Tollenere
- 1406 juni 16
301/18 / f. 55r/13- Heinric de Brouckere van Moortsele erkent 3 lb. schuldig te zijn aan Jan
Sersanders, fs. Geeroms, voor achterstallige pacht. Voldaan: 11 september 1406 - 1406 juni 16
301/18 / f. 59v/9- Heinric Sergant erkent 21 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Lievin van Ghend
- 1406 juni 16
301/18 / f. 66v/6- Willem van den Berghe, fs. Jan, en zijn wettige echtgenote Angniese
hebben het goed "te Hoessche" in de parochie van Nevele gepacht van Lieven van Waes voor
een termijn van 9 jaar en voor 4 s. gr. torn. per jaar - 1406 juni 16
301/18 / f. 53r/3- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat hun
voorgangers Gwij Bloc en cs. samen met Willem Rugghenstulle, amman van Gent, op 20 juni
1405 op verzoek van Margriet Baeingaerts Leefts al het recht dat Margriet Baeingaerts heeft op
2 huizen in de Koestraat (achter het huis van Jan van Houten) gepand hebben om een som van
9 lb. gr. torn. te verhalen. Bovendien hebben de voorn. Gwij en cs. samen met Willem
Goesselaer, amman van Oudburg, alle goederen van Margriet Baeingaerts, die in het bezit zijn
van Heinric Jans, gepand om een andere schuld te betalen. In totaal is Margriet Baeingaerts 7
lb. gr. torn. schuldig aan Margriet Leefts - 1406 juni 17
301/18 / f. 65r/2- Hoirsatinghe tussen heer mer Lodewijk van Renghersvliete, heer van het
land van Boelaar en van Vlaanderen en mer Jan van Hale, heer van Lilloe en van Heverlee als
voogden van Tristan Utenzwane enerzijds en vrouw Mergriete van Aerlebeke, vrouw van
Wackene, weduwe van mer Jan Utenzwane, waarin bepaald wordt dat het aandeel van
Mergriete in de erfenis (50 lb. gr. torn.) moet betaald worden - 1406 juni 17
301/18 / f. 52r/10- Pieter van Loe, Brouwer, erkent 2 lb. 10 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn
aan Jan den Bitere, voor graan - 1406 juni 18
301/18 / f. 52v/5- Schepenen stellen Robbrecht van Ydeghem aan als wettelijk voogd over
Jan van Wieze, omdat deze krankzinnig is geworden. Robbrecht voorn. moet samen met zijn
vrouw instaan voor onderhoud van Jan en ontvangt hiervoor 12 lb. gr. torn. per jaar - 1406
juni 18
301/18 / f. 52v/7- Ghelloet Damman, fs. Lieven, en zijn wettige echtgenote Aechte Spapen
hebben een erfrente van 15 s. par. en 3 kapoenen per jaar verkocht aan Jacob van den
Audenhuus. Deze erfrente is bezet op een plaatsje achter het huis van Jacob voorn., uitkomend
in de Kruisstraat - 1406 juni 18
301/18 / f. 53r/2- Pachtcontract tussen Thomaes van Grotenbriel, pachter, en Godevaert van
Munte, eigenaar van het goed te Humbeke bij Geraaardsbergen. Het contract loopt voor een
termijn van 15 jaar en voor 6 lb. 10 s. gr. per jaar. Volgende stukken grond worden met naam
genoemd:
- het land aan de Quenenbosch
- het land te Humbeke
- het land op de Duitse kouter
Borg: Gerard van Grotenbriel, zijn broer, en Martin Reyns. Bovendien stelt Godevaert voorn.
Daneel Ryme aan om de pacht van Thomaes te innen - 1406 juni 18
301/18 / f. 53r/4- Schepenen veroordelen Willem van Wachtebeke om 7 lb. 6 s. gr. torn. te
betalen aan Symoen den Wint, fs. Jan, voor achterstallige pacht - 1406 juni 18
301/18 / f. 53v/7- Ghelloet Damman, fs. Lieven, en zijn wettige echtgenote Aechte Spapen
hebben een erfrente van 48 s. par. per jaar verkocht aan Margriet van Buxtale, weduwe van
Andries Bruwers. Deze erfrente is bezet op het erf van het huis waar Margriet voorn. nu in

92

De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent - Jaarregister keure, schepenjaar 1405-1406 - 301/18

woont. Dit huis is gelegen in de Kammerstraat tussen de huizen van Jan Toete en Roeland van
der Heyden - 1406 juni 18
301/18 / f. 54v/10- Casin Poerterman erkent 16 lb. par. schuldig te zijn aan her Gerard den
Lantmeter voor achterstallige pacht - 1406 juni 18
301/18 / f. 58r/10- Heinric Vullenberch, wonende te Brussel, erkent 19 Franse kronen en 32
gr. schuldig te zijn aan Jan van der Elst, alias de Lombaert voor een lening. Voldaan: 4 mei
1407 - 1406 juni 18
301/18 / f. 53r/1- Roeland Utenwulghen pacht en 8 lb. gr. torn. voor een lening aan Daneel
Ryme. Borgen: Jan de Zaghere, fs. Heinric, en Pieter Weytin - 1406 juni 18
301/18 / f. 38v/9- Gillis van der Donct erkent 32 s. 9 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis
Papal voor stokken. Borg: Jan van den Hole, fs. Gillis - 1406 juni 20
301/18 / f. 54v/8- Schepenen veroordelen Jan Hosten, houtbreker, om 30 s. gr. te betalen aan
Jan de Hudevettere van Deinze, voor de aankoop van hout - 1406 juni 20
301/18 / f. 69v/5- Luuc Bastoen erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan de Backere,
parochiepastoor, voor de aankoop van een huis - 1406 juni 20
301/18 / f. 52r/11- Pieter Goedgebuer, erkent 35 s. 5 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
jonkvrouw Lisbette van Huusse, weduwe van Jan van Buxtale. Dit geld had zij geleend aan de
kinderen van Jacob Meyeraerde. De voogd van voorn. kinderen, Jan Meyeraerde, stemt er mee
in dat hun borg Pieter voorn. deze schuld terugbetaalt - 1406 juni 21
301/18 / f. 63r/11- Jan van Melle, fs. Bertelmeeus, en zijn wettige echtgenote Margrite Vranx
hebben hun huis en erf op lijfrente verkocht aan priester Lieven Coelins voor 10 lb. par. per
jaar. Het huis genaamd "den Wulf" is gelegen aan de Vier Weegscheeden, op de hoek van de
Kleine Koutersteeg, en aan andere kant richting Walpoort waar het huis "de Croene" van
meester Jan Moeye op staat - 1406 juni 21
301/18 / f. 53v/3- Heinric Martins, Gillis van der Varent, Jan de Drivere, Gillis de Keyser,
Claus Coppelman, Jacob de Vlaminc en Cornelis Bloumaert erkennen dat zij op verzoek van
Justaas van Wydenbrouc, vol erfgenaam van Gillis van Wydenbrouc, de verplichtingen van het
pachtcontract dat Gillis gesloten had met Jan den Man, procureur van de abdis van
Nieuwenbosch, zullen naleven. Het betreft hier het goed "van Hale", gelegen in de meierij van
Erembodegem - 1406 juni 22
301/18 / f. 60v/3- Jan van Beke erkent 30 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Jan van den
Hoeghenhuus voor graan - 1406 juni 22
301/18 / f. 53v/5- Pieter de Brune erkent als ontvanger van het Wenemaerhospitaal 32 s. gr.
schuldig te zijn aan Bussard Bertelot voor de aankoop van graan - 1406 juni 23
301/18 / f. 53v/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 11 mei ll. Jan van Bassevelde veroordeeld
hebben om 15 s. 9 d. gr. te betalen aan Aechte, echtgenote van Jan de Cleene - 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/2- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 11 mei ll. Zegher van den Dale
veroordeeld hebben om 7 s. 8 d. gr. te betalen aan Aechte, echtgenote van Jan de Cleene 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/3- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers op 20 januari Jan Cappaert
veroordeeld hebben om 30 gr. te betalen aan Jan den Ruddre - 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/4- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 3 april ll. Philips Ryveel veroordeeld
hebben om 8 s. gr. te betalen aan Heinric van de Sande - 1406 juni 23
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301/18 / f. 54v/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 6 oktober ll. Philips van Slipen, alias
Sickelvoets, veroordeeld hebben om aan de echtgenote van Pieter den Weduweere 14 s. 7 d. gr.
te betalen - 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat hun voorgangers Saladin van Hertbuer, Willem
van Merendree en cs. op 31 maart 1405 (n.s.) Zegher Debbout veroordeeld hebben om 8 gr. te
betalen aan Willem den Ruwere - 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en Jan Beleven, vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 22 mei ll. Philips Riveele veroordeeld
hebben om 46 gr. te betalen aan Lysbette van Hertselaer - 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/10- Gillis Leweerke heeft de helft van een huis verkocht aan Jan de Cleyne, fs.
Joes. Het huis, gelegen buiten de Zandpoort is een brouwerij en heet "Trisekin". Momenteel
woont Jan van Crombrugghe erin - 1406 juni 23
301/18 / f. 54r/15- Jan Boene, brouwer, erkent 16 lb. par. schuldig te zijn aan her Fransoise
Morale, voor oosters vlees - 1406 juni 23
301/18 / f. 56r/3- Pieter de Ruemere heeft aan Katheline van der Nieuwermuelne een
lijfrente verkocht van 6 s gr. torn. par per jaar. Deze lijfrente is bezet op het huis van Pieter
voorn. geheten "den Hane" in de Burgstraat. Afgelost: 4 februari 1406 - 1406 juni 23
301/18 / f. 56r/4- Jan Tsommel, priester, geeft aan Pieter Colpaerde de volmacht om alle hem
verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1406 juni 26
301/18 / f. 54r/11- Jan Henze, alias van Beke, erkent 2 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis
den Jonghe voor graan - 1406 juni 28
301/18 / f. 54r/12- Jan van Cothem, Roeland van der Heyden en cs., vinders van de St.Jacobsparochie rapporteren dat zij op 6 april ll. Mase den Mol veroordeeld hebben om 5 s. 5 d.
1 allinc te betalen aan Heinric Kalmaer - 1406 juni 28
301/18 / f. 54r/10- Arent van Steenhuuse, ridder, erkent 3 lb. 15 s. gr. schuldig te zijn aan
Gillis den Poortere en belooft hem deze schuld te betalen in tegenwoordigheid van de baljuw
van Kortrijk. De schuldbekentenis was reeds eerder door de schepenen opgetekend nl. op 4
maart 1406 (n.s.) in het schependom van her Loenis van der Moure, her Zegher Everwyns en
cs. - 1406 juni 28
301/18 / f. 54v/1- Eweyn de Ruddere die op pelgrimstocht vertrekt, legeert 24 lb. gr. torn.
aan zijn moeder Gertrude Smesponters, weduwe van Gillis de Ruddere omdat zij hem steeds
geldelijk gesteund heeft. Bovendien geeft hij haar de volmacht om al zijn financiële
aangelegenheden te regelen - 1406 juni 28
301/18 / f. 62r/3- Jacob van Mosseveld, fs. Lievin, erkent 18 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lievin van Caneghem voor de aankoop van een huis dat gelegen is in de Savaanstraat. Borg:
Lieven van Mossevelde, broer van Jacob voorn. - 1406 juni 28
301/18 / f. 53r/8- Jan van Dermen erkent dat Jan van Valenchire voor hem 24 s. gr. betaald
aan Gillis van den Wincle als eerste afkorting van de 4 lb. 12 s. gr. die hij hem moet. Voldaan:
18 mei 1408 - 1406 juni 29
301/18 / f. 61r/1- In het geschil tussen Jacob de Necker, Jan Mayhuus, kleermaker, Jan van
der Eeken, volder, Gillis den Beelden en andere buren van de Vrijdagmarkt enerzijds en Michel
van Horenbeeke anderzijds in verband met een gemeenschappelijk waterafvoer in de Wolsteeg,
oordelen de schepenen dat Michel voorn. geen vuiligheid mag storten in de riolering - 1406
juni 29
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301/18 / f. 68v/4- Minnelijke schikking tussen Marie Facioets en haar wettige echtgenoot en
voogd Pauwels van Muushole enerzijds en Margriet, weduwe van Jan Facioets anderzijds, in
verband met de erfenis van Agneece Facioets, tante van Marie voorn. Margriet blijft wel het
vruchtgebruik van het bos behouden - 1406 juni 29
301/18 / f. 70v/6- Jan Utenhove, fs. Clais, en Jan Sersymoens erkennen 33 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan Ghelmoet van Leyns voor de aankoop van laken - 1406 juni 29
301/18 / f. 55r/11- Jacob Bette en zijn wettige echtgenote, jonkvrouw Badeloeghe van
Overleye, hebben een erfrente van 37 s. par. per jaar verkocht aan Gillis Bollaert. Deze rente is
bezet op verschillende percelen aan de Posteerne met name:
- 10 s. par. op het erf in de Wellinckstraat waar Gillis voorn. op woont.
- 9 s. par. op het erf ernaast waar Lysbette van Drongen op woont
- 18 s. par. op de gracht gelegen op het erf van het huis dat toebehoort aan Jacob Stasins,
priester, en Clemence Picls - 1406 juni 30
301/18 / f. 71v/1- Mer Robbrecht van Leeuwerghem, heer van Ghiseghem, erkent 36 lb. gr.
torn. schuldig te zijn aan zijn zuster vrouw Lisbette van Leeuwerghem, weduwe van mer Jan
Cabelliaus voor een lening. Borgen: Inghelram Godeverts, Gillis Hebbins fs. Pieter, Zegher van
den Hecke en Jan Wante - 1406 juli
301/18 / f. 55v/1- Jan Vlaminc, fs. Pieter, erkent 3 lb. 16 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lambrecht Mahyne voor haring - 1406 juli 1
301/18 / f. 65r/9- Gheeraerd van Schrovelte erkent 7 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
jonkvrouw Marie Clabbaerts voor een lening - 1406 juli 1
301/18 / f. 70r/8- Jan Boene, brouwer, erkent 30 s. gr. schuldig te zijn aan Lievin van der
Sluus, alias de Riemmaker, voor de aankoop van 1 harnas - 1406 juli 1
301/18 / f. 54r/8- Leschuus van Roesen erkent 2 lb. 16 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan den
Clerc, brouwer - 1406 juli 2
301/18 / f. 54v/9- In het geschil tussen Katheline, weduwe van Clais van der Vennen, Lieven
Meeus en Jan Heerenhout enerzijds en Gillis van der Haghe, fs. Michel, anderzijds, duiden de
schepenen en de gezworen landmeters, meester Gillis de Sutter en meester Jan Ebbin, de
scheidingslijn aan tussen twee eigendommen in de Waaisteeg over de markt - 1406 juli 2
301/18 / f. 56r/5- Jan van Ravescoet geeft aan zijn knaap Jan van Mourslach de volmacht om
alle hem verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1406 juli 2
301/18 / f. 56v/6- Meester Segher Baert, voogd van Pieterkine Coemanne en Jan Rabau,
voogd van Katheline, dochter van jonkvrouw Beele Smeyers, echtgenote van Jacob de Haeck,
hebben met goedkeuring van de oppervoogden, met name de schepenen van Gedele en met
het advies van Jacob Haec, Stevin van Liekerke, Gillis Ghisels, magen en vrienden van de
voorn. kinderen, het goed "ter Biest" verkocht aan Ghiselbrecht Rufflaere voor 5 lb. gr. Dit
goed is gelegen te Huise en is 24 bunders groot. Voldaan: 2 juli 1406 - 1406 juli 2
301/18 / f. 53v/4- Jan Blankaert en Willem van Eecken erkennen schuld te hebben bij Jan
den Rudderen - 1406 juli 3
301/18 / f. 54r/16- Laureins de Poortere erkent 2 lb. 4 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Lievin
Roetbier en Bertelmeeus den Clerc - 1406 juli 3
301/18 / f. 55v/2- Pieter de Reumere erkent 34 s. gr. schuldig te zijn aan Jan Goethals, fs.
Pieter, van metselwerk - 1406 juli 3
301/18 / f. 55v/3- Goessin van Vaernewyc erkent 4 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Gillis Papal voor houten stokken. Borg: Heinric van Vaernewyc - 1406 juli 3
301/18 / f. 56v/1- Lisbette Canteels, weduwe van Pieter Robbyt, erkent dat zij als volle
erfgenaam van haar broer Gillis Canteel, priester, volgens testament, aan Katheline van den
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Walle, grootjuffrouw van het begijnhof ter Hooie een erfrente van 36 lb. 4 s. 6 d. par. per jaar
schenkt om er 6 zielemissen in de week mee op te dragen. Deze erfrente is bezet op
verschillende plaatsen te Gent:
- op het huis en erf in de Abeelstraat waar Gillis voorn. vroeger in woonde
- op het erf daarnaast, waar Willem van der Eeken op woont
- op het erf ernaast, waar de halve hoeve op staat van Willem vors.
- op het erf ernaast, waar de halve loeve van Lisbette Sabes op staat
- in de Hoogstraat op het erf van een huis dat toebehoort aan de weduwe en erfgenamen van
Andries de Bruwere
- op het erf daarnaast waar Michiel Scatteman op woont
- op het erf daarnaast waarop een bakkerij staat
- op het erf waar Arent de Cupre op woont
- op het erf daarnaast waar Gillis de Jonghe op woont
- op het erf waar Jan van Langdriesch op woont
- in de Borresteeg op het erf waarop Maerc Torreel en zijn zuster Katheline op wonen
- aan de Vismarkt op het erf waar het huis "de Gallyde" op staat
- op het erf van een huis daarnaast, dat toebehoort aan de erfgenamen van de weduwe van
Wouter van Calaeys
- op het erf van het huis daarnaast, dat toebehoort aan dezelfde erfgenamen
- in de Heuridochterstraat, op het erf waar Arent Drigghe op woont
- aan de Vier Weegscheeden op het erf waar Jacob van den Paerke en zijn echtgenote Beele op
wonen
- in de Veldstraat, op het erf waar Heinric de Scampere op woont
- in de Hoogpoort, op het erf waar de herberg de "Roem" op staat
- in de Drabstraat op het erf waar het huis van Jan Minnen op staat
- te Overschelde in de Reep, op het erf waar Jan de Roetere op woont
- in het Stalhof op het erf waar het huis van Olivier de Smitere op staat
- op het erf waar Pieter Pauwelin op woont, voor de poort van Jacob Utergaleyden, achter
Pieter Sersymoens
- in de Sprietwijc, op het erf van een bakkerij naast het oude veer
- op het erf van het oude veer
- in de Nederkwaadham, op het erf waar het huis van Jan de Steppe op staat
- te Overleie op het erf waar Wouter Martins op woont
- in de Veldstraat op het erf van een behuisde stede, "de Zonne" genaamd
- achter de molen in de Veldstraat, in het steegje waar het huis van Jan van der Meere op staat
- aan de Kouter, op het erf waar priester Jan van den Damme op woont
- achter de Hooie, voor de poort van Boudin Rym op het erf waar Jan Matthys op woont
- in de Nederkwaadham op het erf waarop het huis van jonkvrouw Lisbette Coens staat - 1406
juli 3
301/18 / f. 64r/2- Heinric Boyman erkent 22 lb. 11 s. 1 d. gr. schuldig te zijn aan Jan
Sersymoens, fs. Pieter, voor de aankoop van weede - 1406 juli 3
301/18 / f. 67r/8- Mer Walrave, heer van Masseme, ridder, erkent 22 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Pieter van Berenvelt, in naam van mijn heer van Axel, voor een lening. Borgen:
Andries de Costhere te Masseme en Segher de Knyf van Wetteren - 1406 juli 3
301/18 / f. 69r/1- Jacob van den Moure heeft 1/4 huis verkocht aan Symoen van Huusse.
Het huis, "de Wijngaard", is gelegen aan de Vismarkt op de hoek van de Hoogpoort en de
Langemunt. Op dit huis is een lijfrente bezet van 20 s. gr. per jaar die voor de helft genoten
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wordt door jonkvrouw Josine van Huusse, non in het "nieuwe klooster". Landheren:
Ghiselbrecht van Roesselaer in naam van de H. Geest van St.-Jacobs, Jan van den Hecke in
naam van de H. Geest van St.-Jan, Fransois Seyssone over zichzelf, Pieter Vernier in naam van
de cotidiane van Onze-Vrouwe van St.-Jacobs - 1406 juli 3
301/18 / f. 69r/2- Jacob van den Moure en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Katheline van
Huusse, hebben Symoen van Huuse volgende erfelijke rente verkocht:
- 1/6 deel van 32 s. par. per jaar op het huis van Jan Pays, gelegen te Crommen Essche
- 1/6 van 8 s. par. per jaar op het hoekhuis van her Pieter van Essche, bakker, gelegen aan St.Jacobskerkhof
- de helft van 12 s. par. per jaar bezet op het goed te Culfbrouc in het land van Aalst
- de helft van 4 kapoenen en 12 s. par. per jaar in de parochie van Masseme - 1406 juli 3
301/18 / f. 72v/4- Lieven Wouters erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Aelbrecht van
Hamert voor bier - 1406 juli 3
301/18 / f. 72r/6- Lieven de Hane, fs. Gillis, erkent 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Andries
Huughsoen, fs. Jan, voor gedane werken - 1406 juli 4
301/18 / f. 55v/10- Zegher Stalpaert erkent 26 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Michiel
Steyaerde voor bier - 1406 juli 5
301/18 / f. 56r/1- Kennisgeving van de verwisseling van eigendommen tussen mer Walraeve,
heer van Masseme en zijn echtgenote Margriet Maerschalk, fa. Robberecht, enerzijds en
Johannes van Haernes, procureur en gevolmachtigde van resp. hun schoonzuster en zuster
Marie Maerschalk, non in het klooster te Petegem bij Oudenaarde. De heer van Masseme en
zijn echtgenote voorn. beloven aan Marie een lijfrente van 24 Franse gouden kronen, bezet in
de parochie van St.-Maria-Leerne in het land van Aalst, in ruil voor het tiende in Axelambacht
(van 4 lb. gr. per jaar) dat Marie van haar vader geërfd had - 1406 juli 5
301/18 / f. 56r/2- De schepenen van Brugge en de raad van Gent laten weten dat jonkvrouw
Soetin van Oosterzele, weduwe van Jan van Hoerenbeke, erfgenaam is van 2/3 van alle
goederen die haar broer Lodewijk van Oosterzele, kanunnik van St.-Donaas heeft
achtergelaten. Het andere derde van deze erfenis komt toe aan Margriet Steemere (hun zuster)
en Katheline Spelgaerts samen met haar echtgenoot Heinric den Amman. Lodewijk van
Oosterzele had in zijn testament echter wel bepaald dat zijn dienstmeid Katheline Smans het
middelste van drie huizen (gelegen bij de fontein te Brugge, tegenover het huis waar Lodewijk
voorn. in gestorven is) in vruchtgebruik zou krijgen en Pieterke en Willemke, haar twee neefjes,
de twee huizen die er aan weerskanten naast staan (ook in vruchtgebruik). Na hun dood gaan
deze drie huizen terug naar de volle erfgenamen van Lodewijk van Oosterzele. Over deze
clausule worden Laureins den Magh, deken van St.-Veerle te Gent, Gerard Soetamis en
Lodewijk Steemaere als gevolmachtigden aangesteld - 1406 juli 5
301/18 / f. 57v/12- Contract tussen Robbrecht den Brunen en Jan van Hersy in verband met
het leencontract van Maarten van Hersy, zoon van Jan voorn. Waarbij Robbrecht voorn. er
zich toe verbindt om Maarten het ambacht van beeldsnijder aan te leren - 1406 juli 5
301/18 / f. 71r/3- Minnelijke schikking tussen Ghiselbrecht van Roeselaer en Jan de
Coreelmakere, fs. Ghiselbrecht, enerzijds en Willem Clais anderzijds, vroeger pachter van
Ghiselbrecht voorn. Hierin belooft Willem Clais 2 lb. gr. te betalen voor de eventuele onkosten
op het pachtgoed te Zwijnaarde. Borgen: Jacob de Hamer, Jan van der Hecke, alias Beenkin, en
Lievin de Coreelmakere - 1406 juli 5
301/18 / f. 53r/6- Joes Bernaert, vrij schipper, erkent 2 lb. 3 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Jan van den Buunre, voor een lening - 1406 juli 6
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301/18 / f. 55r/2- Willem de Bakere erkent 36 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Ghysel voor
een lening - 1406 juli 6
301/18 / f. 55r/3- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat zij op 4 februari ll. Jan van Assche veroordeeld hebben om 3 s. 11 d. gr. te
betalen aan Ghiselbrecht van Caudenhove - 1406 juli 6
301/18 / f. 55r/4- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat zij op 20 februari ll. Jan van Assche veroordeeld hebben om 10 s. 3 d. gr. en 6
miten te betalen aan jonkvrouw van Caudenhove - 1406 juli 6
301/18 / f. 55r/5- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat zij op 1 december 1405 Louis van Caelmonte veroordeeld hebben om 8 s. 2 d.
gr. te betalen aan Jan van Waes - 1406 juli 6
301/18 / f. 55r/6- Jan Utergaleyen, Jan de Vos en cs., vinders van de St.-Niklaasparochie,
rapporteren dat zij op 15 december her Jan Amelric veroordeeld hebben om 13 s. 3 d. gr. te
betalen aan de echtgenote van Clais Poucstrate - 1406 juli 6
301/18 / f. 57r/9- Willem van der Hallen, fs. Wouter, erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
oom Gillis van der Hallen voor achterstal van lijfrente - 1406 juli 6
301/18 / f. 57v/6- Gillis van de Walle, brouwer, erkent 28 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan
Lisbette Maes, weduwe van Jan van der Pale - 1406 juli 6
301/18 / f. 64v/15- Gillis van der Slacht erkent 11 s. gr. schuldig te zijn aan Heinric Wouters
- 1406 juli 6
301/18 / f. 69v/4- Cornelis Macharis en Willem van den Bossche, fs. Jan, stellen zich borg
voor Jan van Wambeek en diens echtgenote Gertrude Claeus, i.v.m. een pachtcontract
tegenover Adaen de Cuesel, Jan Madelem, Gillis de Backere, Willem Focke, Jan de Werct,
Cornelis de Neve, Jan Veerloep, Gillis Labuer, Clais Utenbrouc, Jan de Caesmakere alias
Lippin, broeders van het St.-Janshospitaal aan de Houtbriel. Voorn. echtpaar houdt het goed
"'t Eychem" in de parochie van Eichem, in de pacht van Jan Sersanders en Jan Ghisels,
voogden van de voorn. broeders van het St.-Janshospitaal aan de Houtbriel - 1406 juli 6
301/18 / f. 51v/9- Jan Bone, brouwer, erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis Papal 1406 juli 7
301/18 / f. 55r/8- Roegier Ansin en Louis de Groetheere erkennen 42 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Jacob Bruusch voor de aankoop van lijnwaad - 1406 juli 7
301/18 / f. 55r/9- Jacob van der Eeken erkent 2 lb. 10 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan
Lambrecht Boudins, alias de Schepmaker, voor een aankoop van een schip - 1406 juli 7
301/18 / f. 55r/10- Gillis van der Hellen, fs. Pieter, erkent 23 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan
Roegier Stoep voor bewezen diensten - 1406 juli 7
301/18 / f. 55r/14- Lisbette Santberschs erkent 9 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinrik van
Ydeghem voor een lijfrente. Mocht echter Katheline, de vrouw van Heinrik voorn. sterven
voor St.-Jansmis ek. dan moet Lisbette 3 lb. gr. torn. niet afbetalen. Borgen: Symoen Styn,
baljuw van Aalst, Jan de Busere en Jan Seghers - 1406 juli 7
301/18 / f. 57r/13- Lievin Creve erkent 32 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter Diederickx
voor de aankoop van turf - 1406 juli 7
301/18 / f. 54v/4- Willem de Pinckere, kerkmeester van St.-Jacobsparochie, voor zichzelf en
zijn gezellen, verklaart dat Jacob Bruusch hen een erfrente heeft gegeven van jaarlijks 6 lb. par.
voor missen op te dragen in de parochiekerk. Deze rente is bezet op de "Cley" en de
"Cleystrate". Volgende personen brengen deze rente op: in de Kleistraat:
- Jan Appelman 11 s. 9 d. par.
- Arent de Pape 3 s. 10 d. par.
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- Jan de Laet 26 s. par.
- Beele Parys 5 s. par.
aan de Cley:
- de erfgenamen van Gillis Arnouts 30 s. par.
- Kateline Sconincx 18 s. par.
- de kinderen van Jan Kaenkers 10 s. par.
- Willem de Fac 5 s. par.
- Willem de Ruddere 10 s. par. - 1406 juli 8
301/18 / f. 57r/1- Thomas de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 24 april ll. Joes Neut veroordeeld hebben
om 7 s. gr. te betalen aan Boudine Lans - 1406 juli 8
301/18 / f. 57r/2- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 20 februari ll. Pieter Ghiselins van Assenede
veroordeeld hebben om 7 s. 8 d. gr. te betalen aan Lieven van Damaiaet - 1406 juli 8
301/18 / f. 57r/3- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 9 juni ll. Jan van Synay veroordeeld hebben
om 26 gr. te betalen aan Thomaes de Tauwere - 1406 juli 8
301/18 / f. 57r/4- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 24 april ll. Mattijs Fransois veroordeeld
hebben om 3 s. 2 d. gr. te betalen aan Everdey Valkere - 1406 juli 8
301/18 / f. 57r/5- Thomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 18 mei ll. Olive Bastaert veroordeeld
hebben om 6 s. 10 d. gr. te betalen aan Josine Vinca - 1406 juli 8
301/18 / f. 61r/12- Olivier van der Leyen, Jan van der Kercken en Jan van Sciecaten
erkennen als borgen voor Jan van der Kercken, pachter van jonkvrouw Mergriete van Cluiszele
7 lb. 3 s. 2 d. gr. torn. schuldig te zijn aan achterstallige pacht - 1406 juli 8
301/18 / f. 66v/1- Jan de Ketelboetere heeft een huis verkocht aan Jan van der Ponteranen
voor 14 lb. gr. torn. Vlaamse munt. Het huis is gelegen in de Zeugsteeg en staat op het erf van
het nieuwe klooster aan de Groene Briel. Borgen: Jacob Nevelinc en Jacob Seyssone.
Landheer: in naam van het klooster, Jan de Man - 1406 juli 8
301/18 / f. 66v/2- Symoen de Grutere en Lodewijk van den Hole, erfachtige lieden
rapporteren dat op 7 juli ll. Heinric van den Bossche, alias de Schoenmaker, voor hen erkent
heeft als beheerder op te treden over het vermogen van Willem (familienaam niet opgenomen)
en hem de rekeningen voor te leggen wanneer deze er om vraagt. Borgen: Michiel Hallinc, zijn
oom, her Jan de Coc, Jan van den Bossche, fs. Gillis, en Lievin de Praiere, fs. Lieven - 1406
juli 8
301/18 / f. 42r/14- Jan de Pape van Geraardsbergen erkent 9 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan
Jan Daens, kaaskoper, voor haring - 1406 juli 9
301/18 / f. 55r/15- Schepenen veroordelen Jan Minnen, koster van St.-Joris-Oudenhove om
in naam van Guy van Ghistele 5 lb. gr. torn. te betalen aan Thomas den Hertoghe voor
achterstallige pacht - 1406 juli 9
301/18 / f. 55r/16- Clais van Merendree en jonkvrouw Kateline Sgroeten erkennen 13 lb. 5 s.
6 d. gr. schuldig te zijn aan jonkvrouw Katheline van de Vivere, fa. Willem, voor de aankoop
van lijnwaad. Borgen: jonkvrouw Lysbette, weduwe van Clais van den Bulke - 1406 juli 9
301/18 / f. 55v/4- Schepenen veroordelen Jan Cusen om 20 s. gr. te betalen aan Willem van
der Dycstat voor achterstallige pacht. Bovendien erkent Jan voorn. nog 3 lb. gr. schuldig te zijn
aan Willem - 1406 juli 9
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301/18 / f. 55v/5- Pieter van Berenvelt, Casin de Bels en cs., vinders van de opperkosterij van
St.-Jan rapporteren dat zij op 10 maart ll. Jan Rebben, de Metser, veroordeeld hebben om 45
gr. te betalen aan Gillis Sollenberghe - 1406 juli 9
301/18 / f. 55v/6- Pieter van Berenvelt, Casin de Bels en cs., vinders van de opperkosterij van
St.-Jan, rapporteren dat zij op 12 mei ll. Pieter Beysselhove veroordeeld hebben om 12 s. 8 d.
gr. te betalen aan Jan den Grave - 1406 juli 9
301/18 / f. 55v/7- Pieter van Berenvelt, Casin de Bels en cs., vinders van de opperkosterij van
St.-Jan, rapporteren dat zij op 26 januari ll. Jan de Meer veroordeeld hebben om 7 s. gr. te
betalen aan Jan Bernaerde - 1406 juli 9
301/18 / f. 55v/8- Pieter van Berenvelt, Casin de Bels en cs., vinders van de opperkosterij van
St.-Jan, rapporteren dat zij op 10 februari ll. Jan Wiedericx, volder, veroordeeld hebben om 7 s.
gr. te betalen aan Jan den Grave - 1406 juli 9
301/18 / f. 56v/11- Naar aanleiding van een panding van juwelen veroordelen de schepenen
Heinric Roelins om 2 lb. gr. te betalen aan jonkvrouw Lisbette Screeven ten behoeve van
Margriet Hullemans - 1406 juli 9
301/18 / f. 57r/7- Willem Ghisel heeft het derde deel van een huis voor 15 lb. gr. torn.
verkocht aan Jacob van den Ackere, broers van Jacob voorn. - 1406 juli 9
301/18 / f. 57r/8- Pieter Moeraert heeft het derde deel van een huis verkocht aan Jacob van
den Ackere voor 10 lb. gr. torn. Dit huis is gelegen in de Kammerstraat naast dit van Lieven
Tocs en dit van Jan Svaders en geeft uit op de Nopsteeg. Borgen: Pieter de Coster van Elsegem
en Zegher en Pieter van den Ackere, broers van Jacob voorn. - 1406 juli 9
301/18 / f. 57r/8- Jan Lippins, fs. Wouter, heeft aan Lysbette Horenweders, weduwe van Jan
Brabant een lijfrente verkocht van 6 s. gr. torn. Deze lijfrente is bezet op zijn huis en stede
achter Onderbergen. Landheer en ontvanger: Jacob Snouc in naam van het klooster van
Oosteeklo - 1406 juli 9
301/18 / f. 57v/1- In het geschil tussen meester Willem Hendeman, gevolmachtigde van de
goede lieden van Geraardsbergen enerzijds en Heinric der Kinder anderzijds, over het feit dat
Heinric voorn. graag poorter van Geraardsbergen zou worden, beslissen de schepenen dat hem
dit toegelaten wordt, mits hij zich bereid verklaart, om de belastingen, die in die stad geheven
worden, te betalen - 1406 juli 9
301/18 / f. 57v/9- Gillis Speirinc van Rupelmonde erkent 5 lb. 16 s. gr. schuldig te zijn aan
Willem van der Lande voor de aankoop van tarwe - 1406 juli 9
301/18 / f. 61v/5- Pieter de Ruemere heeft aan Willem Eecman de stove in de
Perkamentsteeg verhuurd voor een termijn van 2 jaar voor 30 s. gr. - 1406 juli 9
301/18 / f. 62r/6- Jan Keuvelaert erkent 4 lb. gr. schuldig te zijn aan Mise Pauwelssone voor
achterstallige pacht en voor de aankoop van huizen gelegen te Steelant op het erf van Willem
van Ravenscoet - 1406 juli 9
301/18 / f. 62v/5- Gillis Vincke, fs. Gillis, heeft een lijfrente van 20 s. gr. torn. per jaar
verkocht aan Gillis van Beversluus voorn. en zijn natuurlijk kind Roelkin van Beversluus, dat
hij heeft bij Grielkin Cruuts. Deze lijfrente is bezet op erven te Wontergem en te Aarsele.
Borgen: Jan Huughs fs. Pieters, Roegier van den Damme en Gillis van der Mersch fs. Olivier 1406 juli 9
301/18 / f. 66r/3- Jan van den Hecke, priester en Jan de Luede, erkennen 11 lb. 15 s. 10 d. gr.
schuldig te zijn aan Thomas van Clapdorp en Jan van Maelgravere, voor de aankoop van was 1406 juli 9
301/18 / f. 66r/4- Schepenen veroordelen Mergriete van der Hecke om 7 lb. 15 s. 8 d. gr. en 2
ingelsche te betalen aan Jan van Maelgavere voor de aankoop van was - 1406 juli 9
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301/18 / f. 71r/5- Jan Everdey erkent 19 s. 2 d. gr. schuldig te zijn aan Ghyselbrecht van den
Ackere - 1406 juli 9
301/18 / f. 70v/9- Op verzoek van Jan den Somer, timmerman, is het huis dat vroeger
toebehoorde aan Jan Boudins zaliger, en staat op de hoek van de Bijloke, gepand voor 2 lb. gr.
torn. Gezworen landmeters: meester Gillis de Zuttere en meester Jan Heebuis - 1406 juli 11
301/18 / f. 50r/12- Jan Hoest erkent 58 lb. 12 s. par. schuldig te zijn aan Daneel van der
Leene, voor achterstallige pacht - 1406 juli 12
301/18 / f. 55r /7- Boudin de Ledeghen, bakker, erkent 7 lb. gr. schuldig te zijn aan Stevin
den Martroit, van graan - 1406 juli 12
301/18 / f. 56v/2- Jacob Bulstier, schipper, erkent 42 s. 5 d. gr. torn. schuldig te zijn aan
Lisbette, echtgenote van Frabsoeys Wants. Voldaan: 15 november 1406 - 1406 juli 12
301/18 / f. 56v/7- Jacob van der Beke, fs. Gillis, erkent 8 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Willem Sac, voor huishuur - 1406 juli 12
301/18 / f. 57r/10- Pieter Blide erkent 9 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Fransois
Ackermanne, voor de aankoop van paarden en beesten. Borgen: Ector van den Moure en
Segher Utenweide. Voldaan: 15 november 1406 - 1406 juli 12
301/18 / f. 57r/11- Jacob Bulstier, schipper, erkent 21 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Willem
Vriende, voor een lening. Voldaan: 15 november 1406 - 1406 juli 12
301/18 / f. 61v/4- Bij de scheiding tussen Jacob den Hont, alias Bulstier, en zijn echtgenote
Kateline van den Hulle, worden hun goederen op de volgende manier verdeeld: van de drie
huizen (1. een stove op de gracht buiten de Torrepoort, achter het huis van Willem de Jagher,
2. het huis daarnaast, 3. het derde huis naast de stove, richting Burgstraat) is 1/3 deel voor hun
kinderen Callekin en Betkin en Callekin en 1/3 voor elk van de ouders. Van het pleitschip dat
Jacob behoudt, betaalt hij 1/3 van de tegenwaarde uit aan zijn kinderen en 1/3 aan zijn vrouw.
Bovendien zullen de ouders verder blijven instaan voor de verzorging en opvoeding van hun
kinderen - 1406 juli 12
301/18 / f. 62r/10- Laureins de Wulf erkent 38 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Pieter den
Volre, voor de aankoop van een boomgaard. Borgen: Jan Baute en Jan de Koc, fs. Jan - 1406
juli 12
301/18 / f. 72r/9- Jan de Keyser van Hontenisse, erkent 13 s. 10 d. torn. schuldig te zijn aan
Katheline Bouts - 1406 juli 12
301/18 / f. 72r/10- Pieter Doedin de Oude, van Hontenisse, erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Katheline Bouts - 1406 juli 12
301/18 / f. 56v/3- Meester Jacob van Gages, schaliedekker, erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te
zijn aan Gillis Papal, voor de aankoop van houten planken - 1406 juli 13
301/18 / f. 56v/5- Pieter Tucscaep erkent 21 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan Willem Lauwers,
brouwer voor bier - 1406 juli 13
301/18 / f. 57r/14- Joes Lauwerssone erkent 21 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Jan Mandere 1406 juli 13
301/18 / f. 57v/2- Vincent Inghel erkent 3 lb. 5 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Jan den Lu 1406 juli 13
301/18 / f. 57v/3- Willem Penneman erkent als borg voor Kerstiaen van der Gracht 3 lb. 12
s. gr. schuldig te zijn aan Jan van Moeren voor de aankoop van een paard - 1406 juli 13
301/18 / f. 57v/5- Schepenen veroordelen Boudine Goethals om, als borg voor Hendrik den
Tolneere, 12 lb. 5 s. gr. te zijn aan Jan Utenbroucke en Lysbette, echtgenote van Pieter
Ebbrechte - 1406 juli 13
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301/18 / f. 57v/7- Raes van de Voerde, fs. mer Raes, erkent 3 lb. 11 s. gr. schuldig te zijn aan
Jan Utenbroucke en Lysbette, echtgenote van Pieter Pietersseuns, voor grauwwerken
(gecancelleeerde akte) - 1406 juli 13
301/18 / f. 57v/10- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat zij op 17 mei ll. Jan van Steenackere veroordeeld hebben om 8
s. 9 d. gr. te betalen aan Heinric Fierins - 1406 juli 13
301/18 / f. 57v/13- Schepenen veroordelen Filips Scelpen om 2lb. 8 s. gr. te betalen aan
Laureinse van der Eecken. Voldaan: 21 oktober 1406 - 1406 juli 13
301/18 / f. 61r/1- Jan Ponteraven erkent 18 gouden kronen schuldig te zijn aan Justaes Baten,
gevolmachtigde van Jan Staesins. Borg: Jacob Nevelinc - 1406 juli 13
301/18 / f. 61r/7- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Vincent van der Sickelen, Joes Storem en cs.
op 24 november 1398 Pieter de Bellemaker veroordeeld hebben om 19 gr. te betalen aan Jan
Bloumen - 1406 juli 13
301/18 / f. 61r/8- Wulfaert van Steelant, Jan van Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem van de Pitte, Jan Toete en cs. op 21
februari 1405 (n.s.) Mergriete, weduwe van Gillis Steenwerpere veroordeeld hebben om 7 s. 6
d. gr. te betalen aan Jan Bloumen - 1406 juli 13
301/18 / f. 61r/9- Wulfaert van Steelant, Jan Cotthem en cs., vinders van de St.Jacobsparochie rapporteren. (Onafgewerkte akte) - 1406 juli 13
301/18 / f. 62r/1- Jan van Maelgavere erkent 22 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan de zoon van
Jan Verperren, voor de aankoop van een huis, dat gelegen is aan het St.-Niklaaskerkhof, naast
het huis van Jan van Houte - 1406 juli 13
301/18 / f. 62r/5- Pieter de Hert, fs. Jan, erkent 21 s. gr. schuldig te zijn aan Gertrude Tants,
weduwe van Jan van de Velde, voor bier - 1406 juli 13
301/18 / f. 62r/8- Schepenen veroordelen Mathijs Callaert om 13 s. 1 d. 1 allinc gr. te betalen
aan Pieter Pijl - 1406 juli 13
301/18 / f. 63v/11- Schepenen veroordelen Jan van Waelbrouc om 5 lb. 7 s. 1 d. gr. te betalen
aan Jan van Vermarien, voor de aankoop van bier. Bovendien zal Jan van Waelbrouc het huis
van Jan Vermarien gelegen te Petegem bij Deinze ("den Hase" genaamd), bezetten met een
rente van 34 s. gr. per jaar - 1406 juli 13
301/18 / f. 66r/6- Gillis Bale, fs. Michiel, erkent 4 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van den Hulle, voor achterstallige pacht - 1406 juli 13
301/18 / f. 54v/6- Schepenen veroordelen Gillis de Vriese om 20 s. gr. torn. te betalen aan
Wouter den Scoemakere van Longheville - 1406 juli 14
301/18 / f. 57r/6- Schepenen veroordelen Gillis de Vriese om 20 s. gr. te betalen aan Wouter
den Scoemakere - 1406 juli 14
301/18 / f. 57v/8- Philips Scamp deelt mee dat hij geen vruchtgebruik kan genieten van het
vierendeel van de bunder land dat zijn broer Heinric Scamp momenteel pacht. Het land
behoort toe aan Katheline Bastaerts, wettige echtgenote van Boudin Jacobs en zij heeft dit
geërfd van haar moeder Marie Sputers, wettige echtgenote van Philips voorn. Het land zelf dat
gelegen is in Nevele paalt langs de oostzijde aan de "Hogewedaghe" en langs de westzijde aan
het land van Philips voorn. - 1406 juli 14
301/18 / f. 61r/2- Tomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de opperkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 22 juni ll. Wouter de Moenc veroordeeld
hebben om 5 s. 3 d. gr. te betalen aan Symoen Daneels - 1406 juli 14
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301/18 / f. 61r/3- Tomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de opperkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 22 juni Jan van Synay veroordeeld hebben
om 4 s. 3 d. gr. torn. te betalen aan Symoen Daneels - 1406 juli 14
301/18 / f. 61r/4- Tomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de opperkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij op 29 mei ll. Pieter Ghijselins van Assenede
veroordeeld hebben om 11 s. gr. te betalen aan Ghyselbrecht den Vos, pelsslager - 1406 juli 14
301/18 / f. 61r/5- Tomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de opperkosterij
van de St.-Michielsparochie rapporteren dat zij op 11 mei ll. Willem Ysenhout veroordeeld
hebben om 6 s. gr. te betalen aan de echtgenote van Roeland van der Heyden - 1406 juli 14
301/18 / f. 61r/14- Jan de Meyere, brouwer erkent 22 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan Arend de
Vyse, voor een lening - 1406 juli 14
301/18 / f. 61r/15- Jan van der Dierwaerden wordt veroordeeld door de schepenen om Jan
(niet leesbare naam), deken van de zagers, 2 lb. gr. torn. te betalen - 1406 juli 14
301/18 / f. 62v/9- Jan Mourman erkent 24 s. gr. schuldig te zijn aan Amelberghe, echtgenote
van Jan Baden - 1406 juli 14
301/18 / f. 63v/7- Jan Scadelin erkent 5 lb. gr. schuldig te zijn aan Segher van Meeren, voor
de aankoop van graan - 1406 juli 14
301/18 / f. 67v/1- Jonkvrouw Adewijf, dochter van Jan Borchgrave alias Tollin de Bastaard
en Jan Coolman, haar wettige echtgenoot, erkennen dat Vincent Inghel zijn schulden aan hen
betaald heeft. Dit bedrag was Vincent voorn. hen schuldig voor de aankoop van het goed "ten
Broeke", gelegen in Hofstade - 1406 juli 14
301/18 / f. 69v/1- Heinric de Vogheleer, fs. Gheerom, pacht een stuk meers en een bos van
14 bunders van Jan Houcman voor een termijn van 12 jaar. Het goed "Neuvile" is gelegen in
de parochies van St.-Baafs-Boekel en St.-Denijs-Boekel. Borgen: Lievin van den Borne en Jan
de Thulp - 1406 juli 14
301/18 / f. 50v/10- Gillis Willemszoone erkent dat Jan van den Houven, fs. Gillis, zijn
schulden betaald heeft - 1406 juli 15
301/18 / f. 55v/12- Philips Scelpe erkent dat hij aan Jan de Bruselettes woonachtig te
Doornik, 10 lb. 15 s. gr. torn. schuldig is - 1406 juli 15
301/18 / f. 55v/13- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat zij op 7
december 1405 Jan Daneels veroordeeld hebben om 5 lb. 4 s. gr. torn. te betalen aan Lieven
van Tielt - 1406 juli 15
301/18 / f. 55v/14- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat op 17
oktober 1405, Pieter de Bliec, Jan Boene, brouwer, en Lodewijc van Nevele erkend hebben dat
zij 10 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob den Hamer - 1406 juli 15
301/18 / f. 55v/15- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat op 20
september 1403 Kerstiaen van der Gracht en Lievin van der Meere beloofd hadden 2 lb. 14 s.
gr. te betalen aan Pieter van Hondert. Van deze som moeten zij nu nog 29 s. gr. betalen aan de
echtgenote van Pieter voorn. Deze laatste is nu getrouwd met Willem Roedere - 1406 juli 15
301/18 / f. 56v/9- Boudin Bertrams erkent 18 s. gr. schuldig te zijn aan Jan de Kysere - 1406
juli 15
301/18 / f. 60v/12- De zoon van Gillis Willems erkent dat Clais de Deckere en diens wettige
echtgenote, hun schulden aan hen betaald hebben - 1406 juli 15
301/18 / f. 61v/3- Gillis van der Hellen erkent 1000 en een half fasseelhout schuldig te zijn
aan jonkvrouw Katheline, wettige echtgenote van Gillis Groete - 1406 juli 15
301/18 / f. 65v/11- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat Jan
Tonis, Kristiaen van der Gracht, Gillis Pieters fs. Ellin, Segher van den Hecke op 20 december
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1405 voor hen erkend hebben dat zij 8 lb. 2 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Willem de Rijke 1406 juli 15
301/18 / f. 67r/6- Minnelijke schikking tussen Boudin Bertrams en Katheline Marchants in
verband met een erfenis - 1406 juli 15
301/18 / f. 68r/4- Gillis Talboem heeft zijn erfrechten op een lijfrente verkocht aan de
gebroeders Lodewijk en Daneel van Hole. Deze lijfrente, die moet betaald worden door
jonkvrouw Katheline van Landaes, echtgenote van Lieven van den Hole, heeft Gillis voorn.
geërfd van zijn oom Michiel Talboem - 1406 juli 15
301/18 / f. 70v/10- Pieter de Vos, fs. Jan, erkent 3 lb. 14 s. gr. schuldig te zijn aan Daniel van
den Bossche, wettig plaatsvervanger van de grootmeesteres van St.-Elisabethbegijnhof, voor
een aankoop van turf - 1406 juli 15
301/18 / f. 71r/8- Willem Roedolf erkent 2 lb. s. gr. schuldig te zijn aan her Lieven van Waes
voor achterstallige pacht - 1406 juli 15
301/18 / f. 54v/5- Lievin deynoet erkent 3 lb. 4 s. gr. schuldig te zijn aan Symoen de Somer
en Heinric Boegaerde, voor de aankoop van houten stokken. Borgen: Jacob Nevelinc en
Symoen Deynoet - 1406 juli 16
301/18 / f. 56v/10- Jan van Cordes erkent 6 lb. gr. schuldig te zijn aan Jaquemont Forniere,
riemmaker, van Doornik, voor de aankoop van wol - 1406 juli 16
301/18 / f. 57v/14- Schepenen veroordelen Ydiere van Ydeghem om 29 s. 3 d. gr. te betalen
aan Gillis van den Houve - 1406 juli 16
301/18 / f. 61r/16- Jan Ymanne wordt veroordeeld door de schepenen om 50000 corelen te
leveren aan (onleesbare voornaam) van Buunelaer - 1406 juli 16
301/18 / f. 61v/2- In het geschil tussen Roegier Witten enerzijds en Arend Fierins van
Doornzele anderzijds, stellen de schepenen Arend in het gelijk. Roegier voorn. had immers aan
Gillis van der Loenen, knaap van Arend voorn. een pak met kleren gegeven om in Brugge af te
geven. Volgens Roegier voorn. was dit echter niet gebeurd en verzocht hij nu om
schadevergoeding - 1406 juli 16
301/18 / f. 63r/1- Jan de Ketelboetere, Jan van Loe en cs., vinders van de Vismarkt
rapporteren dat zij op 20 februari ll. Jan Vlaminc veroordeeld hebben om 20 s. gr. te betalen
aan Justaes Ryoet - 1406 juli 16
301/18 / f. 63r/2- Jan de Ketelboetere, Jan van Loe en cs., vinders van de Vismarkt ,
rapporteren. (onafgewerkte akte) - 1406 juli 16
301/18 / f. 69r/7- Jan de Ketelboetere, Jan van Loe en cs., vinders van de Vismarkt,
rapporteren dat zij op 20 februari ll. Jan de Brune veroordeeld hebben om 14 s. 3,5 d. gr. te
betalen aan Zegher van den Bossche - 1406 juli 16
301/18 / f. 54v/11- Schepenen veroordelen Pieter van Blaer, alias Kerskin, om 7 s. 2 d. gr.
torn. te betalen aan Wouter den Putte, draaier - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 20 maart ll. Jacob Deynoet veroordeeld
hadden om 10 s. gr. torn. te betalen aan Daneel den Caerscerpere. Daar hij dit bedrag op de
gestelde termijn nog niet betaald had, hebben de voorn. vinders samen met de amman van
Gent op verzoek van Daneel voorn. het huis waar Jacob Deynoet nu in woont, op de 21ste
juni ll. gepand om 14 s. gr. te verhalen. Dit huis is gelegen vóór de Bogaarden - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 10 mei 1403 Willem van de Werde
veroordeeld hebben om Jan de Mey te betalen, te Doornik - 1406 juli 17
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301/18 / f. 61v/8- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 31 oktober 1405 Kateline van den Wiele
veroordeeld hebben om 5 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan Inghele - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/9- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 18 mei ll. Willem de Meyere van
Baarlevelde veroordeeld hebben om 4 s. gr. te betalen aan Jan van Swalmen - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/10- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 27 februari ll. Jan Waeye veroordeeld
hebben om 10 s. gr. te betalen aan Jan Willemssone - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/11- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 20 februari ll. Jan van der Mersch van
Aarsele veroordeeld hebben om 40 gr. te betalen aan Heinric van der Naet - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/12- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 9 februari ll. Jan Mynne van Tielt
veroordeeld hebben om 12 lb. 15 s. par. te betalen aan Heinric van der Naet - 1406 juli 17
301/18 / f. 61v/13- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 27 mei ll. Pieter Daens veroordeeld
hebben om 11 s. gr. te betalen aan Jan Vlaminghe - 1406 juli 17
301/18 / f. 62v/12- Ghiselbrecht van Caudenhove legeert aan Fransoys Wansen en diens
wettige echtgenote Lisbette Pops een roede en een vierde bunder erf als erfelijk cijns die 4 s.
par. per jaar waard is. Deze grond is gelegen in de steeg die achter het molentje in de veldstraat
loopt tussen het huis van Fransoys en diens vrouw voorn. enerzijds en het erf van Ser
Ghiselbrecht Brechts, priester, anderzijds - 1406 juli 17
301/18 / f. 70r/13- Schepenen veroordelen Jan Martins van Nokere om 14 lb. 8 s. 10 d. gr. en
2 ingelse te betalen aan Boudin Utenhove, ontvanger van de kerk van St.-Baafs - 1406 juli 17
301/18 / f. 72v/6- Schepenen veroordelen Belien, weduwe van Arent Boterman om 8 lb. 18 s.
gr. te betalen aan Clais van Oedevelde, voor achterstallige pacht - 1406 juli 17
301/18 / f. 68r/3- Ydier van Ydeghem erkent 8 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Lievin den
Pratere voor de aankoop van een huis, gelegen op Overschelde in de Abeelstraat. Landheer:
broeder Willem de Grave, in naam van de Bogaarden - 1406 juli 18
301/18 / f. 70r/12- Michiel Reynen heeft een huis op lijfrente verkocht aan Pieter Wederix
voor een achteling tarwebrood per week; m.a.w. voor 9 broden die elk vier mark wegen. Het
huis is gelegen in de Abeelstraat naast dit van Boudin den Hont - 1406 juli 18
301/18 / f. 61r/10- Mer Phelips van Masseme, heer van Zomergem, erkent 7 lb. 10 s. gr.
schuldig te zijn aan Michiel de Vos, voor laken - 1406 juli 19
301/18 / f. 62r/2- Schepenen veroordelen Jan van Huerve om 18 s. gr. te betalen aan Jan
Claront - 1406 juli 19
301/18 / f. 62r/4- Jan van der Kerken erkent 2 lb. 19 s. 10 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van der Weeden,fs. Jan voor de aankoop van schapen - 1406 juli 19
301/18 / f. 62r/7- Gillis van der Hulst erkent 8 lb. 10 s. gr. schuldig te zijn aan Sander de Koc
voor wede - 1406 juli 19
301/18 / f. 62r/9- In het geschil tussen Heinric Fierins en zijn pachter (van het goed te
Landegem) Boudine Inghele in verband met de 60 lb. par. schadevergoeding die Heinric voorn.
van Boudine voorn. eiste voor het volgens hem onwettig afhakken van hout op zijn domein,
oordelen de schepenen dat deze eis ongegrond is - 1406 juli 19
301/18 / f. 62r/11- Olivier van der Triest geeft de helft van het tiende, gelegen te Nazareth,
welk deel uitmaakt van het tiende van Doornik, in pacht aan Jan van den Hassche en Mergriete
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Vertruven. Het vorige jaar had Willem van den Eede en zijn gezelschap hetzelfde tiende voor 3
jaar in huur gekregen - 1406 juli 19
301/18 / f. 62v/11- Katheline Smeyers, fa. Ghyselbrecht, "haar sellefs wijf" heeft een lijfrente
van 2 s. gr. per jaar verkocht aan jonkvrouw Marien Laureins, fa. Wulfssons. Deze lijfrente is
bezet op haar huis gelegen te - 1406 juli 19
301/18 / f. 62v/11- Katheline Smeyers, fa. Ghyselbrecht, "haar sellefs wijf" heeft een lijfrente
van 2 s. gr. per jaar verkocht aan jonkvrouw Marien Laureins, fa. Wulfssons. Deze lijfrente is
bezet op haar huis gelegen te Ekkergem. Het is een hoekhuis dat staat in de Rechtestraat naast
de akker die ligt naast het huis van Jan de Tijcwever. Landheren: Gerard de Mantenere, priester
en ontvanger van de H. Geest van St.-Niklaas en Clays Utenwulghe ontvanger in naam van
meester Clays van der Eecken, priester in de kapel van Ekkergem - 1406 juli 19
301/18 / f. 63r/10- In de scheiding tussen Lodewijk den Monteneere en zijn echtgenote
Katheline Sdievels hebben beide echtgenoten een minnelijke schikking uitgewerkt over de
verdeling van hun goederen - 1406 juli 19
301/18 / f. 63v/9- Geschil tussen Heinric Boymanne, wettig plaatsvervanger van Vrancken
den Leenheere en jonkvrouw Margriete van der Haghe in verband met de verkoop van een
dagmaal en 13 roeden land gelegen te Denderhoutem op het Vosserveld, waarop een lijfrente
was bezet. Aangezien jonkvrouw Mergriete dit feit niet vermeld had voor de verkoop eist
Heinric voorn. dat zij hem daarvan schadeloos zou houden - 1406 juli 19
301/18 / f. 63v/10- Mergriete Scoemakers geeft aan Jan van Hansbeke de volmacht om alle
haar binnen Gent verschuldigde bedragen te eisen en te ontvangen - 1406 juli 19
301/18 / f. 70v/2- Jan de Coepman, de Sadeleer, legeert aan zijn natuurlijke dochter Celien
die hij heeft bij jonkvrouw Yde van der Loots, fa. David, een lijfrente van 12 lb. par. per jaar.
deze lijfrente is bezet op 2 aanpalende huizen. In het ene, dat staat naast dit van de weduwe
van Jan Mayhus aan de Minnebrug woont Jan de Coepman. Het andere staat in de richting van
de Burgstraat. Landheren: respectievelijk Jacob Leyscoef, priester van St.-Michiels en Gerard
de Manteneere, priester van de H.-Geest van St.-Niklaas samen met Victor de Vliege, priester
van de kapelanie van St._Niklaas - 1406 juli 19
301/18 / f. 71r/2- Jonkvrouw Katheline Ghelgioets heeft een lijfrente verkocht aan bakker
Jan van der Stichelen. Deze lijfrente bestaat uit een zak rogge per jaar Aalsterse maat en is
bezet op het vruchtgebruik dat jonkvrouw Katheline voorn. heeft van een huis, dat staat op het
leen van haar zoon, te Wanzele. Dit leen houdt hij van Dendermonde - 1406 juli 19
301/18 / f. 71v/3- Johannes Versaren, fs. Gillis, geeft zijn leen in Wanzele in pacht aan zijn
moeder jonkvrouw Katheline Ghelgoets, weduwe van Jan van Daelpitte - 1406 juli 19
301/18 / f. 66r/5- Pachtcontract tussen Arent Lauwers en Mergriet Taets, zijn wettige
echtgenote, pachters en Boudin Goetals, eigenaar. Het goed "ter Borch" gelegen te Merendree
en dertig bunder groot wordt verpacht voor een termijn van negen jaar voor 8 lb. 15 d. gr. per
jaar - 1406 juli 20
301/18 / f. 55v/9- Gerard van Sciervelt erkent 10 lb. 3 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Michiel
Donaes. Borgen: Mer Roegier de Tolnere, ridder, en Jan Rym, fs. Goessin - 1406 juli 21
301/18 / f. 66v/5- Geschil tussen Heinric Moenins, priester, en Gerard den Pape, als wettelijk
plaatsvervanger van Gillis van den Vivere in verband met de lijfrente van 20 s. gr. per jaar die
Heinric beloofd had te bezetten op grond in de parochie van Kruibeke ten voordele van
Gerard. Daarvoor hebben de schepenen beslist dat elke partij zijn belofte moet nakomen 1406 juli 22
301/18 / f. 70r/11- Jan de Stekere van Geraardsbergen erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn
aan Jan Clauwaerde voor tonharing. Hiermee heeft Jan de Stekere voorn. de verplichtingen die
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Godevaart de Stekere had tegen Arend den Brune, in naam van Jan Claeuwaerde,
overgenomen - 1406 juli 22
301/18 / f. 72v/11- Jacob van Perboeme erkent 19 s. 4 d. gr. schuldig te zijn aan Boudin van
der Bloct, voor graan - 1406 juli 22
301/18 / f. 72v/12- Jacob van Perboeme erkent 3 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
Willemssone voor graan - 1406 juli 22
301/18 / f. 62r/13- Jan de Leen en Jan Ghiselins, fruiteniers, erkennen 3 lb. gr. schuldig te
zijn aan Jan en Robberecht Portier fii. Goessin, voor de aankoop van land - 1406 juli 23
301/18 / f. 62v/1- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat zij op 8 juli ll. Jan Ghysels, alias Jan Joeris, veroordeeld hebbn
om 18 s. gr. torn. te betalen aan Symoen van Lede - 1406 juli 23
301/18 / f. 62v/2- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat zij op 23 juni ll. Jan van Loe, fs. Jan, veroordeeld hebben om
15 s. gr. te betalen aan Jan Adamssone. Jacob voorn. geeft dit geld aan Alysse Shollanders als
voorschot op hetgeen hij haar nog schuldig is - 1406 juli 23
301/18 / f. 62v/3- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat zij op 3 maart ll. Jan van de Voerde van Sint-Jacobsparochie,
rapporteren dat zij op 3 maart ll. Jan van de Voerde van Sint-Baafs veroordeeld hebben om 9 s.
4 d. gr. te betalen aan Jan Bendinssone, die handelt in naam van Jan Bendinssone van
Puidenbroek - 1406 juli 23
301/18 / f. 62v/4- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rappporteren dat zij op 18 mei ll. Jan van de Voerde van ll. Tulpin van den
Moure veroordeeld hebben om 2 s. gr. te betalen aan Jacob van der Poerten - 1406 juli 23
301/18 / f. 62v/8- Jan de Vos, fs. Willem, linnenwever, erkent 2 lb. 7 d. gr. schuldig te zijn
aan Gerard den Dale, alias Lievins, van garen - 1406 juli 23
301/18 / f. 63r/3- Laureins Weytins erkent 18 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Andries den
Pasteydere, voor potaarde - 1406 juli 23
301/18 / f. 63r/4- Pieter Diedericx heeft de exploitatie van een moer verkocht aan Goesin
Sael, Jan van den Houcke, fs. Jan, Willem Boelen en Arent Fierins, fs. Jan. Deze moer die 2
bunder 1/8 gemet groot is ligt op de lede van Ser Ghelloets in de parochie van Moerbeke
tussen het moer dat toebehoort aan het klooster van Drongen en de moer van Gillis
Eerenbout - 1406 juli 23
301/18 / f. 63r/5- Lauwereins Boele heeft voor hemzelf en als voogd over zijn kinderen en
met toestemming van de schepenen van Gedele als oppervoogden, de exploitatie van 2 bunder
1/8 gemet moer verkocht aan Goessin Sael, Jan van den Houke, fs. Jan, Willem Boelen en
Arend Fierins, fs. Jan. Deze moer is gelegen in Moerbeke tussen de moer die toebehoort aan
het klooster van Drongen en de moer van Gillis Eerenbout - 1406 juli 23
301/18 / f. 65r/8- Anthonis Cabuus erkent 2 lb. 18 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Claeys van
Meeren en jonkvrouw Katheline Sgrooten van geleend geld en een stuk laken - 1406 juli 23
301/18 / f. 70v/7- Jan van den Kerchove, olieslager, heeft 4 vaten olie (2 vaten lijnzaadolie en
2 vaten raapzaadolie) verkocht aan Pieter den Buedel voor 2 lb. 10 s. gr. - 1406 juli 23
301/18 / f. 72v/2- Boudin Bertram erkent 17 s. gr. schuldig te zijn aan Jacob den Vos - 1406
juli 23
301/18 / f. 61r/13- Jan van Ponteraven erkent 19 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Gillis den
Biscob voor de aankoop van beesten - 1406 juli 24
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301/18 / f. 62v/6- Robbrecht van Grames deelt mee dat jonkvrouw Mergriete van der
Coerben, weduwe van Jan van Grames borg blijft staan over hem voor 48 Franse kronen die
hij geleend heeft - 1406 juli 24
301/18 / f. 62v/7- Jan Deynoet deelt mee dat zijn zuster jonkvrouw Mergriet haar schulden
aan hem betaald heeft - 1406 juli 24
301/18 / f. 68r/5- Daneel Bette erkent 8 s. 9 d. gr. schuldig te zijn aan Gillis Roelfs voor een
lening - 1406 juli 24
301/18 / f. 71r/4- Lauwereins van der Hellen erkent 25 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Claeys
Utenberghe voor de aankoop van leder - 1406 juli 24
301/18 / f. 60r/10- Jan Coolman, pijper, erkent 14 s. gr. schuldig te zijn aan Roeland van der
Heyden voor laken - 1406 juli 25
301/18 / f. 62v/10- Gillis Heergoten, Arend van der Meulen, Pieter Coudenberghen en Jan
den Cupere, bemiddelaars, rapporteren de minnelijke schikking tussen Jan Houcmans en diens
pachter Stevin Scietkatten in verband met de lating van het goed van Jan Houcmans voorn.
waarvoor Stevin voorn. 13 s. gr. torn. zal betalen - 1406 juli 26
301/18 / f. 63v/3- Minnelijke schikking tussen Willem Craye en Louize Symoens, i.v.m. de
opvoeding en onderhoud van hun kind Betkine. Louize zal haar onderhouden tot 24 juli 1407,
daarna moet Willem voorn. de zorg over zijn dochter overnemen. Bovendien is hij Louize
voorn. nog 21 s. gr. torn. schuldig - 1406 juli 26
301/18 / f. 64r/3- Zegher Bornage, schildknaap en poorter van Gent, erkent dat hij 33 lb. 14
s. gr. torn. heeft ontvangen van jonkvrouw Margriet Curthals, weduwe van Jan Harings voor
het kooprecht van een leen dat hij houdt van het hof van Herzeaux. Dit kooprecht bedraagt 20
mud witte evene (Kortrijkse maat) - 1406 juli 26
301/18 / f. 72r/7- In het geschil tussen Pieter Coelins, wettige echtgenoot en voogd van
jonkvrouw Lisbette van Noyoen enerzijds en Heinric Symoen, gevolmachtigde van Victor van
der Sickelen anderzijds, over 2 lb. 12 s. gr. per jaar lijfrente genomen op het leven van
jonkvrouw Lisbette, oordelen de schepenen dat Victor voorn. de achterstallige termijnen moet
betalen. Voldaan: 13 december 1406 - 1406 juli 26
301/18 / f. 63r/6- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 3 julli ll. Pieter de Neckere veroordeeld hebben om 9 s.
gr. te betalen aan Giselbrecht van Musschoete - 1406 juli 27
301/18 / f. 63r/7- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 6 juli ll. Wouter de Bruwere veroordeeld hebben om 28
gr. torn. te betalen aan de echtgenote van Jan van der Meere - 1406 juli 27
301/18 / f. 63r/8- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van Sint-Niklaasparochie,
rapporteren dat zij op 6 juli ll. Symoen Paris veroordeeld hebben om 5 s. gr. te betalen aan
Perchen de Meyere - 1406 juli 27
301/18 / f. 63r/9- Jan van der Galeyden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 3 juli ll. Jan Wyts veroordeeld hebben om 10 s. gr. te
betalen aan Jan den Carpere - 1406 juli 27
301/18 / f. 63v/2- Philips van der Straten geeft een stuk meers van 11 dagwand gelegen in de
parochie van Melle in pacht aan Heinric de Joncheere, voor een termijn van 9 jaar. Borgen:
Mattheeus van den Perre, Jan van den Abeele - 1406 juli 27
301/18 / f. 70v/3- Jan Scalloet schenkt aan zijn nicht Yden Goederman een lijfrente van 7 lb.
par. per jaar, voor bewezen diensten. Deze lijfrente is bezet op de helft van een huis in de
Langemunt, gelegen naast "de Inghelkine" (waar zijn vader in gestorven is). Volgens een akte
van 19 november 1405, opgemaakt tijdens het schependom van her Pieter Sersymoens, her Jan
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Everwijns en cs., heeft Jan Scalloet dit halve huis geërfd van zijn wettige echtgenote Katheline
Heinricx. De andere helft van het huis is geërfd door jonkvrouw Margriet Squinkers en haar
echtgenoot Jacob van den Haste. De lijfrente heeft Jan Scalloet voorn. bezet op:
- een behuisde stede ten Pitte "Hemelrode" genaamd, waarvan 1/8 deel van het erf toebehoort
aan Poortakker
- op de helft van een bakkerij
- op de helft van het huis daarnaast, waar de kousmaker in woont. Landheren: Wulfram Vriend
voor Poortakker, Pieter van der Meulen, fs. Boudin, en Goessin Lusschaert, ontvangers van
het Alijnhospitaal voor de bakkerij en Victor de Vlieghere, priester en ontvanger van de
kapellanie van Sint-Niklaas voor het huis daarnaast. Voldaan: 21 juli 1409
- 1406 juli 27
301/18 / f. 70v/4- Joes Xrispiaens erkent 16 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan den Bitere
van de aankoop van een halve bakkerij in de Hoogpoort, genaamd "de Belle". Voldaan: 24
september 1409 - 1406 juli 27
301/18 / f. 62v/14- Michiel van Bunneghem erkent 6 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Cornelis
den Rumere voor een geërfde rente. Borgen: Jan van den Damme, Gillis en Jan de Rouc, fi.
Wouter - 1406 juli 28
301/18 / f. 63r/10- Raes van de Walle erkent 2 lb. 9 s. gr. schuldig te zijn aan Jan den
Wannemakere - 1406 juli 28
301/18 / f. 63v/1- Schepenen veroordelen Katheline Harings om 24 s. gr. te betalen aan
Katheline Harings om 24 s. gr. te betalen aan Katheline Smeyers, fa. Jan, weduwe van Jan
Braem - 1406 juli 28
301/18 / f. 63v/8- Op verzoek van Zegher van Meere en Jan van Tielt werd het huis gelegen
in de Struverstraat over de Vrijdagmarkt gepand op 13 mei ll. om 6 lb. gr. torn. te verhalen.
Deze panding werd gedaan door Jan van Buxtale, amman van de stad Gent, Lieven de
Quinkere, her Pieter Spieghel en her Willem van Merendree, schepenen van de Keure. Op 28
juli 1406 is het huis, op verzoek van Zegher van Meere en Jan van Tielt, wettelijk aangeslagen 1406 juli 28
301/18 / f. 64r/6- Schepenen veroordelen Margriet Pankoucx om 2 lb. gr. te betalen aan
Michiel Steyharde - 1406 juli 28
301/18 / f. 65r/1- Uitspraak van de schepenen in het geschil tussen Jan Dullin enerzijds en
Willem Boelen zijn schoonvader anderzijds, in verband met de bruidschat van 20 lb. gr. die
Willem voorn. beloofd had te betalen bij het huwelijk van zijn dochter Lisbette en Jan voorn.
De schepenen beslissen dat de bruidschat integraal (verminderd met de waarde van de klederen
en de juwelen) moet worden betaald - 1406 juli 28
301/18 / f. 65r/7- Gheerolf Bette, fs. Segher, Gheerard Bette, fs. Jacob, en meester Martin
van Syclers erfachtige lieden rapporteren dat voor hen op 27 juli 1406 Daneel van Masseme,
heer van Kalken, ridder, erkend heeft 3 lb. gr. torn. Vlaamse munt schuldig te zijn aan Symoen
van der Zichelen, voor achterstallige huur - 1406 juli 28
301/18 / f. 68r/6- Lisbeete Bloums, weduwe van Cornelis Coeberghe, heeft een lijfrente van 3
s. gr. torn. per jaar verkocht aan Jan den Fekel en zijn wettige echtgenote Mergriet Stratemans.
Deze lijfrente is bezet op het huis van Lisbette voorn. dat gelegen is voor 't Scaec op de Lieve.
Landheer: Jan Ghisels, alias de verwer, kapelaan van Sint-Veerle - 1406 juli 28
301/18 / f. 70r/10- Jan van Beke, schrijnwerker bij de Freremineuren, geeft een lijfrente van
10 s. gr. torn. per jaar aan Heinric Moenac en Mergriete van Abinsvoerde, diens wettige
echtgenote. Deze lijfrente is bezet op 3/4 van een huis waar Jan voorn. nu in woont. Het huis
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is gelegen voor de Freremineuren tussen dat van Pieter Sweerds, draaier en dat van Jan Herden.
Landheer: broeder Willem de Grave, in naam van de Bogaarden - 1406 juli 28
301/18 / f. 70v/11- Schepenen veroordelen Willem den Ledeghen, fs. Boudin, om 29 s. 6 d.
gr. te betalen aan Gillis van Ydeghem voor de aankoop van graan - 1406 juli 28
301/18 / f. 62v/13- Schepenen veroordelen Jan Blaken, fs. Heinric, om 38 lb. 2 s. 7 d. par. en
14 kapoenen te betalen aan de ontvanger van de Bijloke - 1406 juli 29
301/18 / f. 63v/4- Schepenen veroordelen Pieter Sommel om 4 lb. 10 s. gr. torn. te betalen
aan Pieter Colpaerde, gevolmachtigde van her Jan Sommel, priester - 1406 juli 29
301/18 / f. 63v/5- Schepenen veroordelen Gillis Scorreele, voogd van Annekin Sommel om 4
lb. 10 s. gr. te betalen aan Pieter Colpaerde, gevolmachtigde van her Jan Sommel, priester 1406 juli 29
301/18 / f. 63v/6- Schepenen veroordelen Pieter Peinarde van Biervliet, 19 s. 6 d. gr. te
betalen aan Jacob Mase - 1406 juli 29
301/18 / f. 70r/1- Gheerolf Bette fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 7 november 1405 Jan Wiedrix, volder,
veroordeeld hebben om 18 s. gr. te betalen aan Michiel van den Herloe - 1406 juli 29
301/18 / f. 70r/2- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 16 februari ll. Jan Cosine veroordeeld
hebben om 7 s. 1 d. gr. te betalen aan Daneel Nelise, alias van der Riede - 1406 juli 29
301/18 / f. 70r/3- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 1 juli ll. Jan van Nuffelghem, fs. Jan,
veroordeeld hebben om 20 s. 6 d. gr. te betalen aan her Jan van der Pitte - 1406 juli 29
301/18 / f. 70r/4- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
oppperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 12 juni ll. Jacob Vrancken veroordeeld
hebben om 10 s. 9 d. gr. te betalen aan Gillis Wiedericx - 1406 juli 29
301/18 / f. 70r/5- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 12 juni ll. Jan Dullaerde veroordeeld hebben
om 7 s. 10 d. gr. te betalen aan Joes Bekaerde - 1406 juli 29
301/18 / f. 70v/1- Jacob Scandevlieghe en Lieven Coets erkennen 5 lb. 7 s. 4 d. gr. torn.
schuldig te zijn aan Jan Fierins van kolen om te smeden - 1406 juli 29
301/18 / f. 70v/8- Everdey de Grutere en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat voor hen
op 20 januari 1406 (n.s.) Goessin van Vaernewijc erkend heeft 4 lb. 12 s. gr. torn. schuldig te
zijn aan Marie Coelins. Van dit bedrag is hij haar momenteel nog 4 lb. gr. schuldig - 1406 juli
29
301/18 / f. 68r/1- Gillis Vaenkine erkent als borg voor Segher den Winter 26 s. 9 d. gr. te
betalen aan Joes Storeman voor de aankoop van graan - 1406 juli 30
301/18 / f. 71r/11- Tomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem Valke, Ghiselbrecht de
Muelneere en cs. Lieven van den Houte op 25 april 1404 veroordeeld hebben om 8 s. gr. te
betalen aan Jan den Man in het Wenemaershospitaal - 1406 juli 30
301/18 / f. 71r/12- Tomaes de Tauwere, Heinric Bollaert en cs., vinders van de nederkosterij
van de St.-Michielsparochie, rapporteren dat zij Coppin Vincke op 9 maart ll. veroordeeld
hebben om 5 s. 6 d. gr. te betalen aan Jan van der Pale - 1406 juli 30
301/18 / f. 71v/4- Jan Seghers, de plaasteneer en zijn wettige echtgenote Machteld Jacops
hebben een huis verkocht aan Heinric Yden voor 6 lb. gr. torn., in de Brabantstraat, staande
tussen het huis van Ghyselin Martins en dit van Martin de Wilde. Borgen: Adriaan van
Ramsbeke, Jan van Langhelede, Pieter de Necker, Gerard Utenhove - 1406 juli 30
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301/18 / f. 71v/6- In het burengeschil tussen Heinric van Belle, ketelaar enerzijds en Pieter
van Essche, bakker anderzijds over een paar bomen die het uitzicht en het voetpad
belemmeren oordelen de schepenen dat Pieter voorn. zijn bomen moet omhakken om het
voetpad te ontruimen - 1406 juli 30
301/18 / f. 71v/7- Gillis van Beversluus erkent als ontvanger en in naam van Lodewijk van
der Steene, 2 lb. 11 s. 5 d. gr. schuldig te zijn aan Jan Utergaleyden - 1406 juli 30
301/18 / f. 71v/8- Ywein en Goessin van Vaernewijc, gebroeders erkennen 6 lb. gr. torn.
schuldig te zijn aan Gillis Papal, voor houten stokken - 1406 juli 30
301/18 / f. 67v/2- Pieter van der Crayen en Joes Storen gaven op 9 mei het goed "te
Reybrouc" gelegen in Petegem bij Deinze in pacht aan Wouter Donghereede, alias Maben, en
diens wettige echtgenote Verbeele. Dit pachtcontract wordt onder dezelfde voorwaarden
overgedragen op Olivier van der Leyen. Borgen voor Wouter Donghereede en Verbeele: Gillis
Goedghebuer, Daneel Oste en zijn zoon Gillis Oste. Borgen voor Olivier van der Leyen: zijn
broer Jan van der Leyen, de gebroeders Olivier en Willem Lutin, de gebroeders Olivier en Jan
Meerem - 1406 juli 31
301/18 / f. 68r/7- Ghiselbrecht de Zwarte en zijn wettige echtgenote Lisbette Sraeds,
Katheline Swarten, fa. Ghiselbrecht, en haar wettige echtgenoot en voogd Lieven Ghiselins
hebben hun huis op erfrente verkocht aan Ghelnoet den Amman. Deze erfrente bedraagt 24 s.
par. per jaar. Het huis gelegen achter de Ledertouwersgracht, tegenover de Vrouwebroerssteeg,
naast de huizen van Veerelin den Quackelhuusse en van Willem Bartins - 1406 juli 31
301/18 / f. 69r/5- Schepenen veroordelen Philips Wijericke om als borg voor Gerard
Wiericke 9 lb. 10 s. gr. en 6 lb. 6 s. 8 d. gr. te betalen aan her Jan van den Damme, priester,
procureur van de kerk van Sint-Baafs. Voldaan: 3 december 1407 - 1406 juli 31
301/18 / f. 70r/6- Heinric van der Donct erkent 27 s. gr. torn. schuldig te zijn aan de
echtgenote van Justaas Ryoets voor Hamburgs bier - 1406 juli 31
301/18 / f. 70v/5- Jacob Vertruven en Pieter van den Assche erkennen als borgen voor Jan
van den Assche 17 s. 1 d. gr. en 20 miten schuldig te zijn aan de weduwe van Ghiselbrecht van
Coudenhove en haar zoon Ghiselbrecht, voor achterstallige pacht - 1406 juli 31
301/18 / f. 71r/9- Jan de Wulf erkent 4 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Aelbrecht van
Hammert - 1406 juli 31
301/18 / f. 72v/3- Gillis de Vriese erkent 24 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Aelbrecht van
Hammert - 1406 juli 31
301/18 / f. 72v/10- Lisbette van den Wale, weduwe van Lieven de Hase heeft de helft van
een loeve, huis en erf verkocht aan Wulfram Wulframs, fs. Jan. Deze eigendom is gelegen
achter de bakkerij in de Burgstraat , met een poortje naast de bakkerij dat in de Burgstraat
uitkomt. Aan de andere kant van het poortje staat het voorn. huis dat voor de helft toebehoort
aan Wulfram en voor de andere helft aan Lisbette. (Welke helft Lisbette nu verkoopt). Boven
deze verkoopsom ontvangt zij ook nog een lijfrente van 10 s. gr. per jaar van Wulfram voorn.
die bezet is op gans het huis, de loeve en het erf. Landheer: priester Heinric van Ansbeke,
ontvanger van de H.Geest van Sint-Michiels - 1406 juli 31
301/18 / f. 72r/8- Jan van Huusse erkent 32 lb. gr. schuldig te zijn aan jonkvrouw Margriet
van der Stekenen, weduwe van Heinric Bux - 1406 augustus 1
301/18 / f. 65r/5- Jan de Meester, schipman, erkent 17 s. 8 d. gr. schuldig te zijn aan Lisbette
Swilden voor de aankoop van een half huis - 1406 augustus 2
301/18 / f. 71r/1- Schepenen veroordelen Pieter van Muelenijc om 6 lb. 10 s. par. te betalen
aan Pieter Lempin - 1406 augustus 2
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301/18 / f. 71r/6- Jan de Crane, alias de Wynkeleer, erkent 5 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
Katheline van den Rijse, voor een lening - 1406 augustus 2
301/18 / f. 71r/7- Jan Ghevaert heeft een half huis verkocht aan Jan Wandel voor 21 lb. gr.
Het huis genaamd "de Sleutel" staat bij de Walmeer tussen het huis van Gillis Sneevoet en dat
van Willem Caryn. De tweede helft van het huis is eigendom van Marikine van der Belle, fa.
Fransoys - 1406 augustus 2
301/18 / f. 71v/2- Lieven Damman en meester Lievin Blomme erkennen 53 Franse kronen
en 6 s. par. Franse munten schuldig te zijn aan het klooster van Mont St.-Martin. Gerard van
der Schaffelt, broeder in dit klooster scheldt de schuld aan de erfgenamen van Lieven Damman
en Lievin Blomme kwijt. Borg: Gheuric van der Gracht, parochiepastoor van Erwetegem en
Jan de Clerc, brouwer - 1406 augustus 2
301/18 / f. 72r/13- Willem Everghem heeft verschillende tienden gehuurd van de abt van
Drongen voor een termijn van drie jaar en voor een huurprijs van 22 lb. par. per jaar. Deze
tienden zijn:
- het tiende van de hurst
- lammertiende
- ganstiende
- en al het recht van de parochiepastoor van Drongen - 1406 augustus 2
301/18 / f. 65r/4- Jan van Bassevelde erkent 3 lb. 16 s. gr. schuldig te zijn aan zijn zuster
Margriet van Bassevelde, non, voor een lening - 1406 augustus 3
301/18 / f. 65v/10- Jan Borsier erkent dat hij 15 lb. gr. geleend heeft van Clais Diers om de
drie bunders erf in het ambacht van Zomergem te kopen van Jan Tornoye en diens wettige
echtgenote Katheline - 1406 augustus 4
301/18 / f. 70r/7- Schepenen veroordelen Heinric van der Haghe om 5 s. 10 d. gr. te betalen
aan Katheline van der Heeken - 1406 augustus 4
301/18 / f. 71v/9- Raes Colpaert, ontvanger van de abdis van het convent van Markette
erkent dat hij 6 lb. 5 s. gr. heeft ontvangen van Segher en Roger Everwyns voor moerpacht 1406 augustus 4
301/18 / f. 71v/10- Jan Daneels erkent 5 lb. 17 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Roelins
voor de aankoop van schapen - 1406 augustus 4
301/18 / f. 72v/1- Katheline van der Hulle, als onafhankelijke vrouw, heeft na haar scheiding
met haar echtgenoot Jacob Bulstier, een lijfrente van 6 s. gr. per jaar verkocht aan Jan Baert, fs.
Matthijs. Deze lijfrente heeft ze bezet op het 1/4 van drie huizen, die naast elkaar liggen op de
Gracht buiten de Torrepoort. Landheer: priester Jan van der Hecke in naam van de H. Geest 1406 augustus 4
301/18 / f. 72r/2- Jan Moeraert, Gillis Haddin en cs., vinders van de nederkosterij van SintJan, rapporteren dat zij Joesse van den Upstalle op 24 juni ll. veroordeeld hebben om 2 s. gr. te
betalen aan de echtgenote van Jacob de Bake - 1406 augustus 4
301/18 / f. 72r/3- Jan Moeraert, Gillis Haddin en cs., vinders van de nederkosterij van SintJan, rapporteren dat zij Joes van den Upstalle op 22 mei ll. veroordeeld hebben om 12 s. gr. te
betalen aan Kerstoffel Everwyn
- 1406 augustus 4
301/18 / f. 72r/4- Jan Moeraert, Gillis Haddin en cs., vinders van de nederkosterij van SintJan, rapporteren dat hun voorgangers Ghiselbrecht de Vos, Jacob van der Meuelen en cs., Clais
Roelins veroordeeld hebben op 27 juni 1405 om 39 gr. te betalen aan Michiel Scatteman 1406 augustus 4
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301/18 / f. 72r/5- Jan Moeraert, Gillis Haddin en cs., vinders van de nederkosterij van SintJan, rapporteren dat zij (onafgewerkte akte) - 1406 augustus 4
301/18 / f. 72r/11- Symoen den Biscoep, gevolmachtigde van Jan van den Velde erkent 2 lb.
8 s. 6 d. gr. schuldig te zijn aan Willem van den Pitte - 1406 augustus 4
301/18 / f. 72v/1- Gillis de Smet, schipmaker, erkent 24 s. gr. schuldig te zijn aan Jan den
Visschere, voor de aankoop van een schip. Voldaan: 12 november 1406 - 1406 augustus 4
301/18 / f. 53v/8- Inghelbercht van den Doerne erkent 13 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan
jonkvrouw Katheline Buckaerts voor de aankoop van een huis - 1406 augustus 5
301/18 / f. 63v/12- Beatrijs van den Horinke erkent 28 s. gr. schuldig te zijn aan Gillis van
den Hecke voor bier, huishuur en een lening - 1406 augustus 5
301/18 / f. 64r/4- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie in Gent rapporteren dat zij op 12 december 1405 Alice Spapen dochter van
Laarne, echtgenote van Gherard Smets veroordeeld hebben om 4 s. 6 d. gr. te betalen aan
Lisbette, echtgenote van Arend Begard - 1406 augustus 5
301/18 / f. 64v/1- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Casin de Bels en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 15 juni ll. Jacob Vrancken veroordeeld
hebben om 27 s. gr. te betalen aan Laureins Boudins - 1406 augustus 5
301/18 / f. 64v/2- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Casin de Bels en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 27 oktober 1405 Clais de Vleeschauwere
veroordeeld hebben om 14 s. 8 d. gr. te betalen aan Clais Beecmanne - 1406 augustus 5
301/18 / f. 64v/3- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Casin de Bels en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat hun voorgangers Symoen Bette, Gillis de Vriese
en cs. op 7 december 1398 Gillis de Paepe veroordeeld hebben om zijn schulden te betalen aan
Jan van Nuefville - 1406 augustus 5
301/18 / f. 69r/6- Schepenen veroordelen Simone de Bisscop om als plaatsvervanger van
Vincent van der Sickelen 24 s. 2 d. gr. te betalen aan Jan Peyne - 1406 augustus 5
301/18 / f. 72v/5- In het burengeschil tussen Jacob de Grave en andere buren van Oudburg
en Lieven Nevelinghe (nu overleden) oordelen de schepenen dat de doorgang, die Lieven
Nevelinghe had laten toemetsen, terug moet opengesteld worden voor de gebuurte - 1406
augustus 5
301/18 / f. 65v/1- Pieter van den Moure, priester heeft een erfrente van 72 s. par. per jaar
verkocht aan jonkvrouw Mergriete van den Kerchove, grootmeesteres van het SintElisabethbegijnhof, in naam van de fermerie. Deze erfrente die Pieter voorn. gekocht heeft van
Pieter de Smet, bakker, en Willem van den Hove, lijfkoekbakker, in 1405 in het schependom
van her Mattheeus Amman en her Zegher Everwyns, is bezet op een huis staande in de
Kattestraat in de Sint-Niklaasparochie. Het huis is gelegen tussen de eigendommen van Jan
Stocmanne en Willem Ringhesculle - 1406 augustus 6
301/18 / f. 70r/9- Schepenen veroordelen Adam Ydeghem om 2 lb. gr. torn. te betalen voor
achterstallige pacht aan her Colaert van Waesberghe, procureur en plaatsvervanger van de
prelaat van Sint-Adriaan van Geraardsbergen - 1406 augustus 6
301/18 / f. 72v/13- Schepenen veroordelen Godevaert Utenhove om 18 s. 2 d. gr. te betalen
aan Joes van den Cleygate - 1406 augustus 6
301/18 / f. 56v/4- Ghisel Claeys erkent 20 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric Condscuren
voor een achterstallige betaling van een lijfrente - 1406 augustus 7
301/18 / f. 68v/3- Laureins van Riselberghe schenkt aan elk van zijn drie natuurlijke kinderen
Pieterke, Hanneke en Johanneke, die hij heeft bij Katheline Nickers uit Gistel, 8 lb. gr. torn. 1406 augustus 7
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301/18 / f. 64r/5- Willem van Ravenscoet en zijn wettige jonkvrouw Mergriet hebben een
erfrente van 48 lb. en een half parisis per jaar, gekocht van mer Jan van der Capelle, ridder.
Deze erfrente die bezet is op 340 gemeten grond, gelegen in de polder tussen Axel en
Zaamslacht, waar mer Philips van Axel vroeger op woonde, behoorde eertijds toe aan
jonkvrouw Gertrude en de Pitte, vrouwe van Zaamslacht, welke erfrente Willem van de Pitte
(haar vader) kocht van Philips Tolline, burggraaf van Aalst en diens wettige echtgenote, vrouw
Ardewijn van Zaamslacht - 1406 augustus 8
301/18 / f. 65r/6- Jan Band heeft de erfenis van zijn vader en moeder, gelegen in Axel
ambacht verkocht aan Mattheeus Kerninc - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64r/7- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat hun voorgangers Willem van de Pitte en cs. Jan de Brune,fs.
Philips, op 30 juli ll. 1405 veroordeeld hebben om 4 s. 6 d. gr. te betalen aan Lodewijk den
Clerc, gevolmachtigde van Olivier Meeren - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64r/8- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat zij op 27 juli ll. Hendrik de Necker, fs. Heinric veroordeeld
hebben om 9 s. 10 d. gr. te betalen aan Gillis van Ydeghem voor de aankoop van een mud
graan - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64r/9- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat op 23 november 1401 Jan de Brune, fs. Philips, erkend heeft
voor Rombaut van der Elst en cs., 24 s. gr. schuldig te zijn aan Andries den Bruwere - 1406
augustus 8
301/18 / f. 64r/10- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat op 15 november 1401 Jan van Loe, fs. Jan, erkend heeft voor
Rombout van der Helst en cs., 8 s. gr. schuldig te zijn aan Andries den Bruwere - 1406
augustus 8
301/18 / f. 64r/11- Wulfaert van Steelant, Jan van Cothem en cs., vinders van de SintJacobsparochie, rapporteren dat zij op 4 augustus ll. Jan van der Dict, wonende te Sinaai,
veroordeeld hebben om 4 s. 8 d. gr. te betalen aan Jan Reubs, priester, monnik van Sint-Baafs,
proost van Wulfdonc. Voldaan: 23 juli 1407 - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/4- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 22 mei ll. Jan de Pape van Lederne
veroordeeld hebben om 10 s. gr. te betalen aan Daneel Utendale - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/5- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 27 maart ll. Jan Herpolf veroordeeld
hebben om 13 s. 2 d. gr. te betalen aan Jan van Vaernewyc, fs. mer Jan - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/6- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 26 september 1405 Joes Bernaerts
veroordeeld hebben om 40 gr. te betalen aan Jan den Winter - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/7- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 26 september 1405 Jacob Meulikin
veroordeeld hebben om 20 gr. en 6 miten te betalen aan Gillis Papal - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/8- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 20 juli ll. Zegher van den Dale
veroordeeld hebben om 2 s. 6 d. gr. te betalen aan Jacob van der Poerten - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/9- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 18 mei ll. Gilis van de Walle, brouwer,
veroordeeld hebben om 18 s. 8 d. gr. te betalen aan Boudin Lampine - 1406 augustus 8
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301/18 / f. 64v/10- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 3 augustus ll. Stasin de Lettele van
Waterschoot veroordeeld hebben om 10 s. 8 d. gr. te betalen aan Meeuse Seghers - 1406
augustus 8
301/18 / f. 64v/11- Daneel van Maldeghem, Martin Soetaert en cs., vinders van de
opperkosterij van St.-Michiels, rapporteren dat zij op 3 maart ll. Jan Creve veroordeeld hebben
om 8 s. gr. te betalen aan Jan van den Ackere - 1406 augustus 8
301/18 / f. 64v/14- Pachtcontract tussen Pieter van den Assche, pachter en Jan van der
Capellen voor een termijn van 6 jaar voor een bedrag van jaarlijks 40 s. gr. Het pachtgoed is
gelegen te Sint-Pieters-Aalst. Borg: Jan van den Assche, zijn broer - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/2- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de Sint-Niklaasparochie, rapporteren dat zij op 12 juni ll. Olivier van Vaenewyc veroordeeld hebben om 2
mud evene te betalen aan Jan den Quacqueleere - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/3- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat op 12 oktober 1405 Willem d'Ingelsche veroordeeld hebben
om 10 s. gr. torn. te betalen aan Arend Sersanders - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/4- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 31 juli ll. Pieter Snouc veroordeeld hebben om 7 s. 6 d.
gr. te betalen aan vrouw van den Velde - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/5- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 18 mei ll. Marie Singhels veroordeeld hebben om 7 s.
gr. te betalen aan Jan Stove - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/6- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat hun voorgangers Jan van Lenis en cs., op 5 maart 1401 (n.s.)
Pieter Meykins veroordeeld hebben om 30 gr. te betalen aan Willem Rewen - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/7- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 31 juli ll. Gillis van der Hellen veroordeeld hebben om
7 s. gr. torn. te betalen aan Pieter Hellins - 1406 augustus 9
301/18 / f. 65v/8- Jan van der Galeiden, Jan de Vos en cs., vinders van de SintNiklaasparochie, rapporteren dat zij op 28 oktober 1405 Amele Mods veroordeeld hebben om
32,5 gr. te betalen aan Gillis Papal - 1406 augustus 9
301/18 / f. 67r/1- Jan de Meyere, fs. Jan, en zijn wettige echtgenote Lisbette Scoemans
hebben een lijfrente verkocht van 8 s. gr. torn. per jaar aan Jan van den Sluetele, alias den
Bakker, en Beatrijs Willhems zijn wettige echtgenote. Deze lijfrente is bezet op een brouwerij,
"de Pale" genoemd, gelegen aan Sanderswal in de straat naar Bette Sgraven. Naast de brouwerij
staat aan de ene zijde een stoof "t Scaec" genaamd en langs de andere zijde nog een stoof "de
Cogghe" geheten. Landheer: Justaes Onredene. Gecancelleerd: 22 september 1407 - 1406
augustus 9
301/18 / f. 52v/12- Heinric de Necker, fs. Heinric, erkent 38 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Pieter Codde voor de aankoop van een harnas - 1406 augustus 11
301/18 / f. 64v/13- Uitspraak van de schepenen en met hen meester Gillis de Suttre en
meester Jan Gelim landmeters, in een geschil tussen Jan Sloeven en Jan Monoyen enerzijds en
Daneel van der Langheraect, deken van de brouwers, en in naam van de brouwersnering
anderzijds i.v.m. een waterloop die tussen hun beider huizen over de St.-Michielsbrug,
respectievelijk "de Karre" en "het Brouwershuis" genoemd. Jan Sloeven en Jan Monoyen
moeten de waterafloop op hun kosten laten herstellen en onderhouden - 1406 augustus 11
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301/18 / f. 65v/9- Beatrijs Skeulenere erkent 26 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Mergriete
Vrients voor een lening. Als onderpand heeft zij haar huis. Landheer: Justaes Onredene - 1406
augustus 11
301/18 / f. 66r/1- Overeenkomst tussen Mergriete van Hertselaer enerzijds en de deken, de
aalmoezenier en de gezworenen van de smeden anderzijds, waarbij Mergriete, mits zich aan
zekere voorwaarden te houden alle voordelen mag genieten die uit het Sint-Elooishuis komen,
behalve op de St.-Elooisdagen en op Goede Vrijdag. Borgen over Margriet voorn.: Wouter
Hauweel en Pieter Schelpe - 1406 augustus 11
301/18 / f. 71v/11- Jan Claren van Lokeren erkent 3 lb. schuldig te zijn aan Kerstiaan van der
Hulse - 1406 augustus 11
301/18 / f. 65r/3- Hector van Fresinghen heeft verschillende erfrenten verkocht aan Stevin
van Liedekerke. Deze efrenten zijn gelegen:
- in de Sprietwijk te Sint-Pieters voor een bedrag van 52 s. par. per jaar
- op het Zand, buiten de Sint-Lievenspoort
- op de molen en het erf naast deze poort voor een bedrag van 20 s. par. per jaar
- aan de Reep bij Ineris uut Meerham voor een bedrag van 45 s. par. per jaar - 1406 augustus
12
301/18 / f. 67r/7- Regeling tussen Jan Sersanders en Jan Ghiselins, voogden van Sint-Janshuis
te Gent, en broeder Jan Verniere in verband met het meten van de wijn van het voorn. huis 1406 augustus 12
301/18 / f. 65v/12- Jan de Parmeghier, alias de Cupere of Cupkin, stelt Joes Roegier aan als
zijn plaatsvervanger om alle hem verschuldigde bedragen binnen Gent te innen - 1406
augustus 14
301/18 / f. 67r/2- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 22 mei ll. Gertrude Swaghenmakers
veroordeeld hebben om 24 s. gr. te betalen aan Jan van Nieneve - 1406 augustus 14
301/18 / f. 67r/3- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 3 juli ll. Jan den Raven, de Oude,
veroordeeld hebben om 9 s. 5 d. gr. te betalen aan Willem van der Steene - 1406 augustus 14
301/18 / f. 67r/4- Gheerolf Bette, fs. Jacob, Pieter van Berevelt en cs., vinders van de
opperkosterij van Sint-Jans, rapporteren dat zij op 4 mei ll. Jan Suergheloesen veroordeeld
hebben om 15 s. 7 d. gr. te betalen aan Gerard van der Haghen - 1406 augustus 14
301/18 / f. 75v/1- Jan van Munte en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat zij Lievin
Polleyne op 31 maart ll. veroordeeld hebben om binnen de 14 dagen 2 lb. gr. te betalen aan Jan
Moeraert. Daar dit nog niet gebeurd is hebben voorn. halleheren samen met Arent van den
Damme, amman, het huis en de stede van Lieven voorn. gepand. Deze eigendom, die Lievin
voorn. eertijds gekocht had van Heirnic van der Heerrent, is gelegen in de Voldersstraat aan de
Lange Meer - 1399 april 26
301/18 / f. 75v/2- Jan van Munte en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat zij Lievin
Polleyne op 3 februari ll. veroordeeld hebben om binnen de 9 weken 2 lb. 12 d. gr. te betalen
aan Jacob van Dorensele. Daar dit nog niet gebeurd is hebben voorn. halleheren samen met
Arent van den Damme, amman, het huis en de stede van Lievin voorn. gepand. Deze
eigendom, die Lievin, voorn. eertijds gekocht had van Heinric van der Heerrent, is gelegen in
de Voldersstraat aan de Lange Meer - 1399 april 26
301/18 / f. 75v/3- Jan van Munte en cs., halleheren in de Pit, rapporteren dat zij Lievin
Polleyne op 10 februari ll. veroordeeld hebben om binnen de 14 dagen 4 lb. 9 s. 2 d. gr. te
betalen aan Mergriet van de Velde. Daar dit nog niet gebeurd is hebben voorn. halleheren
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samen met Arent van den Damme, amman, het huis en de stede van Lievin voorn. gepand.
Deze eigendom, die Lievin voorn. eertijds gekocht had van Heinric van der Heerrent, is
gelegen in de Voldersstraat aan de Lange Meer - 1399 mei 26
301/18 / f. 76v/2- Heinric Coutenay heeft, als voogd van zijn dochter Beele en met de
toestemming van haar oppervoogden, met name van Gedele, al het recht dat Beele voorn. had
op het huis en erf ("de Drie Mannekins" genoemd) gelegen in de Hoogstraat verkocht aan Joes
Bex - 1399 september 10
301/18 / f. 75r/6- Clais de Gareelmaker erkent 14 lb. gr. schuldig te zijn aan Jan Majhuus
voor de aankoop van een half huis (gelegen in de Burgstraat, naast het huis van Lievin Santins).
Voldaan: 13 februari 1403 (n.s.) - 1399 oktober 20
301/18 / f. 73r/6- Gillis Mys heeft aan Bazin Vecke een stove verhuurd voor een termijn van
3 jaar. Deze stove, "Velrix" genaamd is gelegen achter de Vrijdagmarkt. Borgen: Gerard Vecke,
broer van Bazin voorn. en Simoen de Keiser - 1399 november 6
301/18 / f. 75v/6- Jacob van Zwalmen heeft zijn huis en stede gelegen op de hoek van de
Ondadige steeg (tegen de weverskapel) verkocht aan Gillis van Eesseghem, alias van Bracht,
voor 55 lb. gr. Borgen: Filip van den Houdenhuus en Jan Scuerman. Voldaan: 12 maart 1409
(n.s.) aan Katheline, weduwe van Jacob van Zwalmen en Katheline, zuster van Jacob van
Zwalmen - 1399 december 13
301/18 / f. 76v/1- Lodewijk de Vos en zijn wettige echtgenote Lysbette Utenbrouke beloven
gedurende 9 jaar 16 lb. gr. torn. te zullen betalen aan Pieter van Waes, Gerard de Smet, Lievin
van Overackere en Moddaert van den Berghe. Hiervoor staan borg: Jan van Salon,
Ghiselbrecht van de Kerie en Heinric van Salon. In concreto heeft Ghiselbrecht voorn. een
erfrente van 19 s. par. per jaar gegeven, welke rente bezet is op het huis in de Erpelsteeg. Als
tegenpand hiervoor geeft hij het huis in de Ridderstraat waar Francis Rabau, schoolmeester, in
woont en tevens zijn huis in de Ridderstraat waar vroeger ser Jan Verclaeren in woonde.
Landheren: Boudin van Premeekes, pastoor van St.-Janskerk, Jan Wutoc, priester en ontvanger
van de St.-Niklaaskerk, en Goessin Bussaert, ontvanger van de Bijlokekerk - 1399 december
24
301/18 / f. 76r/1- Schepenen van de Keure Gerom Borluut, Zegher Everwijn, Lievin de
Maegh en de schepenen van Gedele Jan Sijmoen, Jan van der Strate en Ghiselbrecht Mayhuus
hebben Jan van Nueville en zijn wettige echtgenote Katheline Dierlays in overleg met hun
magen Jan van der Mersch, Jan Vaernewyc, Gerolf Bette, fs. ser Gerolf, Raes van Vaernewyc,
Clais Daens, Jan van der Meeren, Olivier Heurne, Inghele van Marke en Jan van der Loene,
testamentaire schikkingen getroffen om alle mogelijke meningsverschillen die tussen hun
kinderen zouden kunnen oprijzen terwijl hun vader, Jan van Nueville voorn., op pelgrimstocht
is te voorkomen. Hun oudste zoon, Jan, zal het leen en heerschap van Vaernewyc erven samen
met het tiende, (gekocht van Jacob van der Linde) in leen gehouden van de kerk van St.-Baafs.
Hij moet echter aan zijn broers en zuster een erfrente geven van 3 lb. gr. jaar die bezet is op het
goed van Vaernewyc - 1400 (n.s.) januari 17
301/18 / f. 74r/5- Op verzoek van Arend Claissone, gevolmachtigde van Willem de Bruwere,
priester en eigenaar van een kapel ter ere van Maria Magdalena in de St.-Michielskerk, is het
huis van Jan de Bosschere gelegen op de reep te Overschelde gepand door Gerard van der
Houven, amman van Overschelde in het schependom van her Jan Moeraert en her Jan van der
Hellen, om een som van 12 s. gr. torn. achterstallige landcijns te verhalen - 1400 (n.s.) februari
9
301/18 / f. 76v/3- Segher Bollin erkent 14 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan Fierins - 1400
(n.s.) februari 16
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301/18 / f. 77r/1- Willem de Gye heeft 1/2 bunder meers, 47 roeden en 1/4 bunder broek
gelegen in Deinze verkocht aan Heinric den Amman, van Deinze. Borg: Willem Baert, zijn
zwager - 1400 (n.s.) februari 17
301/18 / f. 74r/5- Op verzoek van Arend Claissone, gevolmachtigde van Willem de Bruwere,
priester en eigenaar van een kapel ter ere van Maria Magdalena in de St.-Michielskerk, is de
panding te gelde gemaakt die gedaan is op 9 februari ll. door Gerard van der Houven, amman
van Overschelde, van het huis van Jan de Bosschere om 10 s. gr. torn. achterstallige landcijns te
verhalen. (zie ook nr. 1643) - 1400 (n.s.) februari 27
301/18 / f. 73r/4- Jan van Pulhem erkent 28 s. gr. schuldig te zijn aan Jan den Voghel voor de
aankoop van houten latten - 1400 (n.s.) maart 1
301/18 / f. 75r/3- Jan de Wind, fs. Wouter, heeft voor 45 lb. gr. torn. de exploitatie en de
grond van een moer verkocht aan Jan de Wale en Goesin Sale. Het moer is gelegen te
Moerbeke op de lede van Jan Everwyn, ten westen van het moer van Arend Everwyn - 1400
(n.s.) maart 11
301/18 / f. 73v/3- Lysbette Baroens erkent 32 lb. par. schuldig te zijn aan Dankaerde van
Ogierlande - 1400 (n.s.) maart 14
301/18 / f. 75r/6- Erfenisregeling tussen Lieven Hoed en Joes Meyerneer waarin zij
overeenkomen dat de langstlevende het mooiste harnas van de ander zal erven - 1400 (n.s.)
maart 23
301/18 / f. 74r/2- Pieter Tayarde heeft een huis met erf (gelegen in de Burrensteeg bij de
Scheldestraat) op lijfrente gekocht van Katheline van Oesterzele en haar zoon her Kerstoffel
van Landeghem, priester. Deze lijfrente van 7 s. gr. per jaar is genomen op het voorn. huis en
op het huis Katheline voorn. en Clais Plaetsaerde - 1400 (n.s.) april 6
301/18 / f. 73v/6- Schepenen van de Keure Gerom Borluut, Segher Everwine en cs.,
verwijzen in het geschil tussen de schepenen van Axel en jonkvrouw Katheline,
bastaarddochter van mer Willem van Steeland, in verband met het exuwerecht dat de
schepenen Jacob van de Putte en Pieter van Amelricke - 1400 (n.s.) april 14
301/18 / f. 73v/8- Pieter de Sceppere van Overmere erkent 3 lb. 12 s. gr. schuldig te zijn aan
de weduwe van Gerard Sersanders. Borgen: Jan van Loe de Jonge, Laureins Utermeere en
Pieter van Merhoute - 1400 mei 21
301/18 / f. 76v/4- Jan Bentin heeft van zijn zoon Jan Bentin, priester, een stuk land van 17,5
gemeten gekocht. Het land is gelegen in Axel bij de eigendom van Philips van Erderik en diens
wettige echtgenote jonkvrouw Jehanne, fa. Pieter - 1400 mei 28
301/18 / f. 74r/1- Bardin Wanten en zijn wettige echtgenote Margriet Vriendschepe hebben
een 1/2 stove (gelegen aan de Posteerne, op de hoek van de Broedzakstraat, waar Jan Arents
vroeger in woonde) gekocht op lijfrente van Lisbette Danins, echtgenote van Jan Scietekatte.
De andere helft van de stove is reeds eigendom van eerstgenoemd echtpaar. Deze lijfrente van
36 s. gr. torn. per jaar is genomen op Lisbette en is bezet op de gehele stove en op een half huis
gelegen in de Hoogpoort "in de Slotel" genaamd, tussen de "Rode Hoed" en de " Poelgen ten
Zwerde". Landheer: van de stove Jan Bortoen, priester van een kapel in de St.-Michielskerk en
van "in de Slotel" Gheselbrecht van Roeselaer voor de H. Geest van St.-Michiels en Lieven de
Maegh voor het wevershuis - 1400 mei 31
301/18 / f. 73r/4- Schepenen veroordelen Pieter van Bacht om 4 lb. gr. te betalen aan Willem
Wenemaer - 1400 juni 4
301/18 / f. 75r/1- Ghiselbrecht Mayhuus die voor het huwelijk van zijn dochter Margriet met
Lieven den Quinkere als bruidsschat een erfrente heeft geschonken van 3 lb. gr. torn. per jaar,
belooft deze aangelegenheid zo vlug mogelijk te regelen - 1400 juni 5
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301/18 / f. 73v/2- Schepenen veroordelen Gillis Stuvesac om 2 lb. gr. torn. schadevergoeding
aan Godschalk Pickelmoese te betalen voor de schade die hij veroorzaakte aan een huis van
Godschalk, gelegen te Dentergem. Voldaan: 30 november 1400 door Olivier Ratelinc,
gevolmachtigde van Godschalk - 1400 juni 23
301/18 / f. 74r/3- Schepenen veroordelen Jan den Gapre om 2 lb. 16 gr. te betalen aan
Katheline, weduwe van Pieter Feyners - 1400 juli 5
301/18 / f. 73r/5- Katheline van Lens erkent 14 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Hosten den
Curten - 1400 juli 6
301/18 / f. 74r/4- Heinric Obrechts erkent dat Willem de Troyere en Symoen Balliu, fs.
Segher, de 11 lb. 8 s. gr. die zij hem schuldig waren, betaald hebben - 1400 juli 9
301/18 / f. 73v/10- Maes Vermassen erkent 2 lb. gr. schuldig te zijn aan Kristoffel van den
Houdenhove. Borgen: Parcheval de Meyere en Jan van Malderghem - 1400 juli 13
301/18 / f. 74v/4- Clais Spelgier erkent 2 lb. 12 s. 6 d. gr. torn. schuldig te zijn aan Bardin van
der Vloet - 1400 juli 13
301/18 / f. 73r/2- Thomas de Clerc, Jan van Diernen en Jacob Pemaert, vinders van de
opperkosterij van St.-Jan, rapporteren dat zij op 13 november 1399 Philips van den Moere
veroordeeld hebben om 13 s. 6 d. gr. torn. te betalen aan Margriet, echtgenote van Oste Curten
- 1400 juli 14
301/18 / f. 73r/3- Pieter van Nevele, fs. Jan, erkent 5 lb. 10 s. gr. torn. schuldig te zijn aan
Hendrik van Caprike - 1400 juli 14
301/18 / f. 75r/4- Heinric Santin en zijn wettige echtgenote Lysbette hebben een lijfrente van
4 lb. par. per jaar verkocht aan Pieter en Kathelein Kerstiaens, fii. Joes. Deze lijfrente is bezet
op hun huis en stede en op hun huis en stede en op een halve loeve bij het huis, gelegen in de
Doornstraat te Cromme Es (naast de huizen resp. van Jacob van Leeuwerghem, alias de Kuiper
en weduwe Loetins). Landheer: Gerolf Sersymoens - 1400 juli 14
301/18 / f. 74v/5- Stevin van Liedekerke en Hector van Fresinghen erkennen in eigen naam
en in naam van Ryquesde van Liedekerke dat zij bij het aanvaarden van de erfenis van Joris
Huutmeerhem (4 lb. gr. moerpacht die zij jaarlijks zullen ontvangen van de abdis van de
Bijloke) volgende wilsbeschikkingen eerst zullen uitvoeren:
- 9 lb. 10 s. 11 d. gr. en 2 ing. betalen aan Jan van der Scaghen, schuldeiser van Joris voorn.
- het legaat van 20 lb. gr. torn. dat Joris voorn. aan zijn moeder en 3 broers (kinderen van Jan
van der Scaghen) geschonken had, uitbetalen - 1400 juli 16
301/18 / f. 73v/9- Anthonis Troya die door de halleheren van de Pit veroordeeld werd om 20
lb. 8 s. gr. te betalen aan Vincent van der Zickelen, belooft voor de schepenen van de Keure
Vincent voorn. als eerste terug te betalen op 25 juli 1400. (Dit bedrag is bezet op het huis waar
Anthones Troya nu in woont, nl. "in de zeughe", staande naast het huis van Gilles Vaenkin in
de Kwaadham). Deze overeenkomst wordt nog eens bekrachtigd door Lisbette Baroens die
ook 250 vrancken moet ontvangen van Anthonis voorn., daar dit bedrag ook bezet is
geworden op hetzelfde huis. Lisbette belooft in deze akte dat zij geen aanspraak zal maken op
haar geld voordat Vincent betaald is - 1400 juli 19
301/18 / f. 74v/3- Jacob Betten en zijn wettige echtgenote jonkvrouw Badeloghen geven het
goed "ter Handert" in Massemen in pacht aan Lieven de Schermere, fs. Lieven, en zijn wettige
echtgenote Katheline voor 5 lb. 10 s. gr. per jaar. Het pachtcontract dat ingaat op 13 juni,
wordt afgesloten voor een termijn van 9 jaar. Op 20 februari 1402 (n.s.) nemen Vrancke de
Voghel en zijn wettige echtgenote Belie onder dezelfde voorwaarden en met toestemming van
Jacob baten het pachtcontract over - 1400 juli 20
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301/18 / f. 73v/1- Jonkvrouw Beele Sholslaghers, weduwe van Philips Ryquaert erkent 12 lb.
gr. schuldig te zijn aan haar nicht Margriet Sholslaghers, fa. Wouter, voor bewezen diensten 1400 juli 26
301/18 / f. 73v/7- Meester Niclaus de Costre erkent 4 lb. 4 s. 3 d. gr. schuldig te zijn aan
Olivier van der Strekele - 1400 juli 30
301/18 / f. 73r/1- Jan, Gerard en Jacob de Stoevere gebroeders, hebben een huis verkocht
aan Gerard van den Dycke, kuiper, voor 52 lb. 10 s. gr. torn. Het huis "Nameloes" genaamd is
gelegen ten Pitte. Landheer: Jan de Backer, priester, ontvanger van de kapel van St.-Niklaas in
naam van meester Jan Seiseune, kapelaan van St.-Niklaas. Deze 52 lb. 10 s. gr. torn. is bezet op
voorn. huis en op het huis waar Gerard van den Dycke nu in woont, dat gelegen is tussen
Wallen bij de Huidevettershoek. (Landheer: Gerard de Manteneere, priester, ontvanger voor de
H. Geest van St.-Niklaas en jonkvrouw Katheline van Ghend, voor de H. Geest van St.Niklaas en jonkvrouw Katheline van Ghend, voor de fermerie van St.-Lysbette) - 1400
augustus 3
301/18 / f. 75v/4- Willem Vits en Jacob de Smet erkennen dat zij van de exploitatie van een
moer (367 roeden groot) die zij op 4 februari 1400 (n.s.) gekocht hadden van Symoen Huusse
voor 34 lb. 11 s. 3 d. gr., 262 roeden verkocht hebben aan Goesin Sale en Jan de Wale voor 24
lb. 13 s. 6 d. gr. par. Het moer is gelegen op de lede van Jan Everwyn in Moerbeke - 1400
augustus 4
301/18 / f. 74v/1- Jacob Uterwulghen en Rase Colpaert, erfachtige lieden, rapporteren dat
Gillis de Buc op 19 januari 1400 (n.s.) 1/3 huis ("de Catte" genaamd) gekocht heeft van Rase
van de Wale. Het huis is gelegen buiten de Turrepoort. Borg: Stasin de Buc, broer van Gillis
voorn. - 1400 augustus 31
301/18 / f. 75r/5- Jan van Nueville erkent voldaan te zijn door Wulre Addine, van diens
wettige echtgenote Lysbette Symoens en alle erfgenamen van de rechten die ook hij heeft op
de erfenis van Pieter en Jacob Symoens, nl. het goed gelegen in het heerschap van Vaernewyc.
Verder geeft hij toestemming aan de voorn. erfgenamen om dit land te bewerken mits betaling
van de cijns en het volbrengen van enkele diensten - 1400 oktober 8
301/18 / f. 73v/5- Vincent van der Zickelen heeft een huis gelegen in de Onderstraat
verkocht aan Laureins Keynes. Landheren: Gerom Borluut en zijn kinderen. Akte nietig
verklaard door de schepenen Pieter Sersymoens, Jacob Vandenhaute en cs. in 1400 - 1400
oktober 30
301/18 / f. 74v/2- Jan van der Capellen, fs. Jan, erkent 33 s. gr. torn. schuldig te zijn aan Jan
van Bunnelaer. Borgen: Philips van Dronghene en Lieven Blankaert - 1401 (n.s.) maart 7
301/18 / f. 75v/5- Lievin van der Sluus, alias Neuskine, Gillis Simoens, fs. Jan, en Jan Beytac
erkennen 27 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan Heinric van Borstraet en diens wettige echtgenote
Aechte Sverwers, voor de aankoop van 1/4 huis gelegen in de Pitsberg. Voldaan: 12 januari
1402 (n.s.) - 1401 (n.s.) maart 16
301/18 / f. 58v59r/- Meester Clais van der Eeken erkent voor Jacob van de Pitte en Arent
Everwyns, schepenen, 11 lb. gr. torn. schuldig te zijn aan priester Jan van Hecke, voor boeken.
- 1402 (n.s.) januari 30
301/18 / f. 66v/6- Jan Langhelet, fs. Gillis, heeft een lijfrente van 12 lb. par. per jaar verkocht
aan Daneel van den Hole en diens wettige echtgenote, jonkvrouw Anne. Deze lijfrente is bezet
op een erf te Aaigem. Borg: Jan van den Boegaerde. Gelost: 31 januari 1407 (n.s.) - 1406
december 24
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